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สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกุมาร  
ทรงเปดอาคาร “วชิรานุสรณ” 

 เม่ือวนัพุธที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนนิ 
พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายา ฯ ทรงเปดอาคาร “วชริานสุรณ” คณะเกษตร โดยมีนายกสภา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร อธิการบดี คณบดีคณะเกษตร คณะผูบริหาร คณาจารย และนสิิตเฝารับเสด็จฯ ในโอกาสนี้ สมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปลกูตนนนทร ีและ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรรีัศม์ิ พระวรชายาฯ ทรงปลูก
ตนพุดซอน รวมจํานวน 3 ตน จากนั้นทัง้สองพระองคเสด็จพระราชดําเนนิทอดพระเนตรนทิรรศการเทิดพระเกียรติ และหอง 
ปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตรเกษตร 3 หอง ประกอบดวย หองปฏิบัติการเครื่องมือวเิคราะหขั้นสงู หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
และหองปฏบัิติการอณูชวีวิทยาโมเลกุล ณ บริเวณ ชั้น 4 ของอาคารวชริานสุรณ  

สําหรบันามอาคาร “วชริานสุรณ” หมายถึง อาคารที่ระลึกแหงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได
พระราชทานใหกับสถานที่อันเปรียบดังศูนยกลางของการวิจยัและพัฒนาดานการเกษตรของชาติ เพ่ือใหต้ังม่ันอยู ณ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร อาคาร “วชิรานุสรณ” เปนอาคารสูง 10 ชั้น มีพ้ืนที่ใชสอยรวม 21,265 ตารางเมตร ใชงบประมาณในการกอสราง 
255,700,000 บาท (สองรอยหาสิบหาลานเจ็ดแสนบาท) ซึ่งไดรับพระราชทานเงินจากกองทุนมหาวชิราลงกรณ เพ่ือการศึกษาของ
มูลนิธิกาญจนบารมี สมทบเปนทุนเริ่มแรก จํานวน 1,488,465 บาท (หนึ่งลานสีแ่สนแปดหม่ืนแปดพันสี่รอยหกสบิหาบาท) ภายใน
อาคารประกอบดวยหองเรียน หองปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตรเกษตร อันไดแก  หองปฏิบัติการเครือ่งมือวิเคราะหขั้นสูง                
หองปฏบัิติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ หองปฏิบัติการอณูชวีวิทยาโมเลกุล นอกจากนี้ยังมีหองประชมุ หองสัมมนา หองสมุด                   
หองนทิรรศการ และโถงเอนกประสงค ซึ่งสามารถรองรับการเรียนการสอน การวิจยั งานบริการวชิาการ และการถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดพัฒนาขึ้น เพ่ือเสริมสรางความเขมแขง็ดานวทิยาศาสตร
เกษตรของประเทศ สรางบุคลากรที่มีความสามารถและเปนผูนาํดานวทิยาศาสตรเกษตร รวมทั้งชวยแกไขปญหาทีเ่ก่ียวของกับ
การเกษตรใหกับเกษตรกรและผูประกอบการทุกระดับ 
ท่ีมา : คณะเกษตร          ขอมูล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2552 

มก. อนุมตัทุิน 2.5 ลานบาท 
สนับสนุนโครงการวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแขงขนั 

 มก. เห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัย มก. ป 2552 ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย มก. เสนอมา 
ประกอบดวย 
 1. ประเภทโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ อนมัุติทนุ 400,000 บาท แก โครงการการบรหิารจดัการ 
โครงการการเรียนลวงหนาและทิศทางการจัดการสําหรับประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.ปทมาวดี เลหมงคล ภาควชิาการศึกษา                           
คณะศึกษาศาสตร เปนหวัหนาโครงการ 
 2. ประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันในการแกปญหา                     
ความยากจนของประชาชนในชาต ิรวม 5 โครงการ แก 
  2.1 โครงการผลิตถุงกระดาษหอผลไมเพ่ือทดแทนการนําเขา (อนุมัติทุน 200,000 บาท) โดยมี น.ส.สุธีรา               
วิทยากาญจน สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปนหัวหนาโครงการ 

 



 
  2.2 โครงการกระดาษดูดซบักาซเอทลีีนเพ่ือชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสดสําหรบัครัวเรือน 
(อนุมัติทุน 200,000 บาท) โดยมี นายชัยพร สามพุมพวง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
เปนหัวหนาโครงการ 
  2.3 โครงการการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางความเขมแขง็ของการเกษตรแบบพอเพียง                   
เนนพ้ืนที่ดินเค็ม : กรณีศึกษาเพ่ือโครงการลูกพระดาบสเกษตร จ. สมุทรปราการ (อนุมัติทุน 350,000 บาท) โดยมี ศ.ดร.อุทัยรัตน 
ณ นคร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง เปนหวัหนาโครงการ 
  2.4 โครงการการผลิตและการใชประโยชนกวาวเครือขาวทางดานการเกษตร (อนมัุติทนุ 700,000 บาท) โดยมี 
นายสมโภชน ทบัเจรญิ ศูนยวจิยัและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและพัฒนา                   
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว เปนหวัหนาโครงการ 
  2.5 โครงการการผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรใูนการพัฒนาผลผลติและผลิตภัณฑฝายสีในระดับทองถ่ิน
เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง (อนุมัติทุน 650,000 บาท) โดยมี ศ.ดร.ประภารัจ หอมจันทน ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร เปนหวัหนา
โครงการ 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย          ขอมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2552 

นิสิต มก. ควาเหรียญรางวัล  
การแขงขันหมากกระดาน - เทควันโดโลก 

 นายภูมิพงศ ววิรรธนะเดช นสิิตชัน้ปที ่1 คณะวิทยาศาสตร สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร ไดรับรางวลัชนะเลศิ การแขง
ขันหมากกระดานในการแขงขัน TU&IWICA Chess Championship’ 2009 ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และชมรม IWICA 
Chess Club เปนเจาภาพจัดการแขงขันขึ้นระหวางวันที ่11 – 12 กันยายน 2552 
 นอกจากนี้ นสิิตนกักีฬาเทควันโดทมีชาติไทย ที่ไดเขารวมการแขงขัน ดับเบ้ิลยูทเีอฟ เวลิด เทควนัโด แชมปเปยนชฟิ 
’2009 ณ ประเทศเดนมารก จํานวน 5 คน ไดรับเหรียญรางวลั รวม 3 เหรียญ ประกอบดวย 1 เหรียญเงิน จากผลงานของ                         
น.ส.สริตา ผองศรี นสิิตชั้นปที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ 2 เหรียญทองแดง จากผลงานของ น.ส.ชลนภัส เปรมแหวว นิสิตชั้นปที ่4            
คณะมนุษยศาสตร และ น.ส.บุตรี เผือดผอง นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                            ขอมูล ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2552 

บุคคล – องคกร รวมสนับสนุนโครงการ 
KU – Green Campus จดัซ้ือจกัรยานแกนิสติ 

 ภายหลังจากที่มหาวทิยาลยั ไดดําเนนิโครงการจักรยาน KU – Green Campus Healthy Community ขึ้น เพ่ือสงเสริม                               
การใชจักรยานภายในมหาวทิยาลยัสรางจติสํานกึในการรักษาสิ่งแวดลอม ลดการใชพลงังาน และการใชวิถีชวีิตทีเ่ปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมขึน้ ณ 4 วิทยาเขตของ มก. โดยในชวงทีผ่านมาไดจดัโครงการ และกิจกรรมสนบัสนนุการรณรงคใหเกิดการใชจกัรยาน
ภายใน มก. ดังเชน โครงการปรับเสนทางจักรยาน ภายใตชื่อ “มิติใหมของเสนทางจักรยานในรัว้เกษตรฯ บางเขน” เริ่มตนจาก
คณะเศรษฐศาสตร ถึงอาคารสารนเิทศ 50 ป รวมถึงการขอรบัความสนบัสนนุจากบุคคล องคกรตาง ๆ ในการสนบัสนนุการ
ดําเนินการโครงการจักรยาน KU – Green Campus Healthy Community ไดรับเงินสนบัสนนุรวมทัง้สิ้น 8,802,625.87 บาท  
(แปดลานแปดแสนสองพันหกรอยย่ีสิบหาบาทแปดสบิเจด็สตางค) ซึ่งไดนาํไปใชจดัซือ้จกัรยาน มูลคาคันละ 1,800 -1,900 บาท 
แกวิทยาเขตตาง ๆ ประกอบดวย วิทยาเขตบางเขน 1,200 คัน วิทยาเขตกําแพงแสน 1,800 คัน วิทยาเขตศรีราชา 500 คัน และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 1,000 คัน รวมจาํนวนจกัรยานที่มอบทั้งสิ้น 4,500 คัน คิดเปนมูลคาของรถจักรยานที่จัดซื้อ 
ทั้งสิน้ 8,450,000 บาท (แปดลานสีแ่สนหาหม่ืนบาทถวน) คงเหลอืยอดเงนิสนบัสนนุ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2552 จาํนวน 
352,625.87 บาท (สามแสนหาหม่ืนสองพันหกรอยย่ีสิบหาบาทแปดสบิเจด็สตางค) 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ            ขอมูล ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2552 


