
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๗๔      วันท่ี   ๒๙    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ  
ทรงปลูกตนไมรวมกับนิสิตคณะวนศาสตร 

เม่ือวันที ่12 กรกฎาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนนิทรงปลูกตน 
ราชพฤกษ ตนนนทรแีละตนอินทนลิ เนือ่งในวนัตนไมแหงชาติ โดยมี ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตร ีรศ.วุฒชิยั    
กปลกาญจน อธิการบดี ดร.ดํารงค ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร พรอมดวยคณาจารย บุคลากร และนสิิตคณะวนศาสตร 
จํานวน 300 คน เฝาฯ รับเสด็จ และรวมปลูกตนไม ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา  

ในโอกาสนี ้รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ดร.ดํารงค ศรพีระราม คณบดีคณะวนศาสตร ไดถวายรายงานกิจการ
ของมหาวิทยาลยัทีส่นองแนวพระราชปรารภในเรือ่งการถวายรายงานและทลูเกลา ฯ ถวายหนงัสอืสัตวที่อาศัยอยูตามธรรมชาติ
ในวงัสระปทมุ ถวายรายงานเก่ียวกับการดูแลรักษาตนไมในวงัสระปทมุ ผลการวิจัยการใชประโยชนตนตะกู ความคืบหนาใน
การจดัต้ังศูนยวจิยัไมเมืองหนาวที่มหาวทิยาลยัจาํปาสัก ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว จากนั้น ภาควชิา
เกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ทลูเกลา ฯ ถวายเครื่องสขีาวขนาดเลก็จาํนวน 2 เครื่องเพ่ือใชตามพระราชประสงคตอไป  
ท่ีมา : คณะวนศาสตร                        ขอมูล ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2552 

การจดัสรรงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย มก. ป 2552 
คณะอนกุรรมการพิจารณาทนุอุดหนนุวจิยัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร อนมัุติทนุสนบัสนนุโครงการวิจยัและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพเชงิบูรณาการเพ่ือการแขงขนัในการแกปญหาความยากจนของประชาชนในชาติ  ประกอบดวย กลุมโครงการวิจยัหนวย
ปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 19 โครงการ รวมเปนเงินทัง้สิน้ 10,800,000 บาท ดังนี ้

ท่ี โครงการ / หนวยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 หนวยปฏิบัติการวิจัยเช่ียวชาญเฉพาะดาน Catalytic and Bimolecular Design     

ศ.ดร.จํารัส ล้ิมตระกูล  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
500,000 

2 โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะดานเคมีศาสตรสนเทศ 
    ผศ.ดร.จักร แสงมา  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร    

500,000 

3 หนวยปฏิบัติการวิจยัการพัฒนาวธิีวเิคราะหสารปริมาณนอย 
    รศ.ดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

800,000 

4 หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
    รศ.อัศนีย กอตระกูล       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร     

500,000  

5 หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี  
    รศ.สุนนัท ลิ้มตระกูล      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร     

800,000 

6 หนวยวิจยัดานระบบเครอืขายแลกเปลี่ยนมวล และความรู 
    รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร     

400,000 

7 โครงการหนวยวิจยัการจดัการดานน้ําทวมและคุณภาพน้าํอยางย่ังยืนของประเทศไทย 
    รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท   ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

400,000 

 



 

ท่ี โครงการ / หนวยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
8 หนวยปฏิบัติการวิจัยเชีย่วชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิลและการใชประโยชนจากของเสีย 

    รศ.ธํารงครัตน มุงเจริญ             ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร    
800,000 

9 หนวยปฏิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะทางวศิวกรรมหลงัการเก็บเก่ียวแปรสภาพและบรรจุภัณฑไมผล     
    รศ.อนพัุนธ เทอดวงศวรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน   

800,000 

10 การบริหารจดัการน้าํเพ่ือการเกษตร  
      รศ.บัญชา ขวัญยืน  ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

300,000 

11 โครงการหนวยปฏิบัติการวิจยัพิเศษโรคไขหวัดนก 
     ผศ.ทวีศักด์ิ สงเสริม  ภาควิชาพยาธวิิทยา คณะสตัวแพทยศาสตร กําแพงแสน 

500,000 

12 หนวยปฏิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะการสรางนวตักรรมอาคารเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม 
      รศ.พาสิน ีสุนากร  ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

400,000 

13 โครงการหนวยปฏิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะดานนวตักรรมวัสดุชวีฐานเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตร 
      อ.รังรอง ยกสาน             ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุคณะอุตสาหกรรมเกษตร              

500,000 

14 โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจัยเช่ียวชาญเฉพาะดานโปรไบโอติก และพรีไบโอติก เพื่อการสงเสริมสุขภาพ 
      รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

400,000 

15 โครงการหนวยปฏิบัติการวิจยัเฉพาะดานนวตักรรมอาหารขบเค้ียว 
       รศ.อนุวัตร แจงชัด   ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

400,000 

16 โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั และ
การวิจัยการยอมรับของผูบริโภค                        
      รศ.ธงชยั สุวรรณสชิณน  ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

500,000 

17 โครงการสรางหนวยปฏิบัติการวิจยัเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีรักษาความสดใหมของอาหาร 
      รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ         ภาควิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

800,000 

18 โครงการวิจยัจดัต้ังหนวยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภยัของอาหาร 
       อาจารยจิตศิร ิราชตนะพันธุ  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

500,000 

19 โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจัยเชีย่วชาญเฉพาะดานนวตักรรมระบบนาํสงสารโภชนเภสชัและสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนําสงสารออกฤทธิ์ชีวภาพ : สารประกอบในกลุม เทอรปนส) 
      รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส  ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1,000,000 

 ทั้งนี ้เหลืองบประมาณที่อยูระหวางการพิจารณาจดัสรรอีก จาํนวน 1,100,000 บาท จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก 
มหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 33,250,000 บาท โดยไดมอบใหสถาบันวิจยัและพัฒนาแหง มก. ดําเนินการตอไป 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย , สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.      ขอมูล ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 
  

ขอเชิญรวม “งาน 100 ป พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ 
วันท่ี 5 – 7 สิงหาคม 2552     เวลา 09.00 – 17.00 น.นิพนธ 

ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิร ิ
µชมนิทรรศการ  µฟงการเสวนา µการประกวดรองเพลงในพระนิพนธ 


