
การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จย 3 สาขา จจานวน 97 โครงการ 27,962,600

โครงการวพจ จยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 28 โครงการ 11,162,600

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 27 โครงการ 10,910,000

การเกกบกกกคารรบอนออนทรรยรเปรรยบเทรยบในดอนทางการเกษตร

ของประเทศไทย

3 ปร

53-55

400,0001 ศ.อกญชลร สสทธอประการ

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เออบ เขรยวรรรนรมณร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

นายรฐนนทร เจรอญชาศรร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

วกนเพกญ วอร อยะกอจนทรกสล

ศกกยภาพทางอกลลอโลพาธรของหญ ญาโขยยงในการควบคสมวกชพรช 3 ปร

54-56

200,0002 รศ.ทศพล พรพรหม

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การถยายทอดลกกษณะละอองเกสรตกวผผ ญเปก นหมกนเนรรองจาก

อสณหภผมอสผงสผยข ญาวพกนธสรปรกบปรสงของไทย

3 ปร

53-55

190,0003 ผศ.ธานร ศรรวงศรชกย

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ประภา ศรรพอจอตตร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

นายมรชกย  เซรรยงหลอว

การปรกบปรสงพกนธสรถกรวเหลรองและถกรวเขรยวเพรรอให ญเหมาะสมกกบ

ระบบการปลผกพรชในเขตพรพนทรรภาคกลาง

4 ปร

54-57

150,0004 รศ.รกงสฤษดอด กาวรตตะ

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ศ.พรระศกกดอด ศรรนอเวศนร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.ลอลลรร กาวรตตะ

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางพชรดา ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

นางสาวแอนนา สายมณรรกตนร

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

ณกฐภกทรร  คกาหล ญา

การผลอตพกนธสรข ญาวขาวดอกมะลอ 105 ต ญานทานตยอโรคขอบใบ

แห ญงโดยการผสมกลกบรยวมกกบการคกดเลรอกด ญวยเครรรองหมาย

โมเลกสล

2 ปร

54-55

150,0005 ศ.ประดอษฐร พงศรทองคกา

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.สสร อนทรร ปอยะโชคณากสล

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

สสนอยม  ตาปราบ

การผลอตชสดตรวจสอบโปรตรน Cry1Ab เพรรอการตรวจสอบผล

ผลอตจรเอกมโอ

3 ปร

53-55

320,0006 ผศ.รกชนร ฮงประยผร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ศ.ทอพยรวดร อรรถธรรม

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางสาวอกจราพรรณ ใจเจรอญ

การพกฒนาสายพกนธสรเพศผผ ญเปก นหมกนของข ญาวโดยการฉายรกงสร

แกมมาและการทดสอบบสมรรถนะการผสมในชกรวแรกๆ

3 ปร

53-55

160,0007 รศ.พรรนสช จอมพสก

ภาควอชารกงสรประยสกตรและไอโซโทป คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ศ.อรสณร วงศรปอยะสถอตยร

ภาควอชารกงสรประยสกตรและไอโซโทป คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.รกงสฤษดอด กาวรตตะ

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ชผศกกดอด จอมพสก

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางบกงอร    ธรรมสามอสรณร

นาง สอรนสช ลามศรรจกนทรร

Page 1 of 70



การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาสรรรว อทยาการสร ญางชรวมวลและผลผลอตของไม ญผล

เศรษฐกอจเพรรอเพอรมประสอทธอภาพการผลอต

4 ปร

52-55

700,000

(92,000)

8

(ชสด)

รศ.พผนพอภพ เกษมทรกพยร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.เจษฎา ภกทรเลอพงศร

สาขาวอชาทรกพยากรเกษตรชรวภาพ คณะทรกพยากรธรรมชาตอและ

อสตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

ดร.ดวงรกตนร ศตคสณ

ศผนยรความรยวมมรอทางวอชาการไทย-ฝรกรงเศส (DORAS-Center) สกานกกงาน

อธอการบดร

นายเชฏฐร สาทรกอจ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

สรรรว อทยาการสร ญางชรวมวลของไม ญผล 4 ปร

52-55

(152,000)8

(ยยอย)

รศ.พผนพอภพ เกษมทรกพยร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ดร.ดวงรกตนร ศตคสณ

ศผนยรความรยวมมรอทางวอชาการไทย-ฝรกรงเศส (DORAS-Center) สกานกกงาน

อธอการบดร

ดอกแก ญว จสระ

การใช ญคสณสมบกตอแสงของพรชในการตรวจตอดตามสถานะของ

ไม ญผล

4 ปร

52-55

(152,000)8

(ยยอย)

ดร.ดวงรกตนร ศตคสณ

ศผนยรความรยวมมรอทางวอชาการไทย-ฝรกรงเศส (DORAS-Center) สกานกกงาน

อธอการบดร

รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายเชฏฐร สาทรกอจ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

นางสาวเนตรดาว มสส อกมาศ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

พรพนทรรใบและการกระจายของพรพนทรรใบในไม ญผลเขตร ญอน 4 ปร

52-55

(152,000)8

(ยยอย)

อ.เจษฎา ภกทรเลอพงศร

สาขาวอชาทรกพยากรเกษตรชรวภาพ คณะทรกพยากรธรรมชาตอและ

อสตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

รศ.พผนพอภพ เกษมทรกพยร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายเชฏฐร สาทรกอจ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

ดร.ดวงรกตนร ศตคสณ

ศผนยรความรยวมมรอทางวอชาการไทย-ฝรกรงเศส (DORAS-Center) สกานกกงาน

อธอการบดร

สภาพแวดล ญอมแสงและแบบจกาลองการสกงเคราะหรด ญวยแสง

ของเรรอนพสยมไม ญผล

4 ปร

52-55

(152,000)8

(ยยอย)

รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ดร.ดวงรกตนร ศตคสณ

ศผนยรความรยวมมรอทางวอชาการไทย-ฝรกรงเศส (DORAS-Center) สกานกกงาน

อธอการบดร

นายเชฏฐร สาทรกอจ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

นางสาวเนตรดาว มสส อกมาศ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดอกแก ญว จสระ

การผลอตข ญาวโพดและข ญาวฟย างเพรรอคสณภาพชรว อตและสอรงแวด

ล ญอมทรรดรข ศพน

3 ปร

53-55

3,500,000

(800,000)

9

(ชสด)

รศ.ชผศกกดอด จอมพสก

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สสดฤดร ประเทรองวงศร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

รศ.ธงชกย มาลา

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.จสฑามาศ รยมแก ญว

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.สสพจนร กาเซกม

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

รศ.นอรกนดรร จกนทวงศร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การปรกบปรสงพกนธสรข ญาวโพดลผกผสมโดยใช ญพกนธสกรรมเพศผผ ญเปก น

หมกน

3 ปร

53-55

(220,000)9

(ยยอย)

รศ.ชผศกกดอด จอมพสก

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.พรรนสช จอมพสก

ภาควอชารกงสรประยสกตรและไอโซโทป คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.รกงสฤษดอด กาวรตตะ

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ชเนษฎร ม ญาลกาพอง

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.สสจอนตร เจนวรรวกฒนร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ศศกษากลไกและการลดความเสรยหายจากการเสรรอมสภาพ

ของเมลกดพกนธสรข ญาวโพดระหวยางการเกกบรกกษา

3 ปร

53-55

(100,000)9

(ยยอย)

ผศ.จสฑามาศ รยมแก ญว

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ชเนษฎร ม ญาลกาพอง

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.พรรพงษร แสงวนางครกผล

ศผนยรเทคโนโลยรหลกงการเกกบเกรรยว สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน

รศ.จวงจกนทรร ดวงพกตรา

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วกนชกย จกนทรรประเสรอฐ

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

งานวอจกยและพกฒนาการจกดการดอน สกาหรกบการผลอตข ญาวโพด

แบบเกษตรออนทรรยร : การผลอตปสป ยพรชสดทรรประกกนประสอทธอผล

3 ปร

53-55

(90,000)9

(ยยอย)

นายสสขสม โชตอชยวงมณรรกตนร

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

ดร.ประพนธร บสญรกาพรรณ

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นางสาวแอนนา สายมณรรกตนร

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นางสาวปวรณา ทองเหลรอง

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

การจกดการแมลงศกตรผข ญาวโพดหวานอยยางยกรงยรน 3 ปร

53-55

(100,000)9

(ยยอย)

นางสาวแสงแข น ญาวานอช

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

รศ.วอบผลยร จงรกตนเมธรกสล

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

นางสาวชฎามาศ จอตตรเลขา

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

อ.จารสวกฒนร เถาธรรมพอทกกษร

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

การปรกบปรสงพกนธสรข ญาวฟย าง 3 ปร

53-55

(110,000)9

(ยยอย)

นายธการงศอลป โพธอสผง

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายสมชาย ปอยพกนธวานนทร

นายถวอล นอลพยกคฆร

การปรกบปรสงพกนธสรข ญาวโพดเพรรอเพอรมผลอตและทนทานตยอสภาวะ

เครรยด

3 ปร

53-55

(325,000)9

(ยยอย)

ดร.สรรเสรอญ จกาปาทอง

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายฉกตรพงศร บาลลา

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

ดร.ประพนธร บสญรกาพรรณ

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายอธอวกฒนร  ทรงพอนอจ

การวอเคราะหรเศรษฐกอจและสกงคมของเกษตรกรผผ ญผลอตข ญาว

โพดเลรพยงสกตวรและข ญาวโพดฝกกสด

3 ปร

53-55

(120,000)9

(ยยอย)

รศ.ศานอต เก ญาเอรพยน

ภาควอชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรกพยากร คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

ผศ.วอศอษฐร ลอพมสมบสญชกย

ภาควอชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรกพยากร คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

อ.จกกรกฤษณร พจนศอลปร

ภาควอชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรกพยากร คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

รศ.นภาภรณร พรหมชนะ

ภาควอชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรกพยากร คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

ผศ.อรชร ศรรสวกสดอดเลกก

ภาควอชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรกพยากร คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การตอบสนองของข ญาวโพดสายพกนธสรแท ญและสายพกนธสรลผก

ผสมตยอการเจรอญเตอบโตของราก   และ การสกงเคราะหรกรด

แอบไซซอคภายใต ญสภาวะเครรยดนกพา และ การพกฒนาเครรรอง

หมาย    ดรเอนเอในการตรวจสอบยรนควบคสมการสกงเคราะหร

กรดแอบไซซอคเพรรอใช ญในการปรกบปรสงพกนธสร

3 ปร

53-55

(210,000)9

(ยยอย)

รศ.นอรกนดรร จกนทวงศร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การปรกบปรสงพกนธสรข ญาวโพดหวานและข ญาวโพดฝกกอยอนสกาหรกบ

ตลาดฝกกสดและอสตสาหกรรมแปรรผป

3 ปร

53-55

(300,000)9

(ยยอย)

ดร.โชคชกย เอกทกศนาวรรณ

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นางชไมพร เอกทกศนาวรรณ(กอตตอธรรมกผล)

ฝย ายฝศกอบรม สกานกกสยงเสรอมและฝศกอบรม บางเขน

นายนพพงศร จสลจอหอ

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

การเพอรมผลผลอตข ญาวโพดและข ญาวฟย างภายใต ญสภาพนกพาและ

ธาตสอาหารจกากกดโดยการจกดการทางพรชไรย

3 ปร

53-55

(120,000)9

(ยยอย)

รศ.เอกจ สโรบล

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สสตเขตตร นาคะเสถรยร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

นายสสรพล เช ญาฉ ญอง

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

การจกดการธาตสอาหารพรชทรรเหมาะสมตยอการเจรอญเตอบโตและ

ผลผลอตของข ญาวโพดและผลกระทบตยอสมบกตอของดอนโดยการ

ประยสกตรใช ญปสป ยชรวภาพ ปสป ยออนทรรยร ปสป ยออนทรรยร-เคมร และปสป ย

เคมรเพรรอระบบเกษตรยกรงยรน

3 ปร

53-55

(160,000)9

(ยยอย)

รศ.ธงชกย มาลา

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายสสขสม โชตอชยวงมณรรกตนร

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายจอรวกฒนร พสยมเพชร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.สอร อนภา ชยวงโอภาส

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางวกนทนรยร พศรงแสง

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การจกดการโรคและแมลงอยยางยกรงยรนเพรรอการผลอตข ญาวโพด

คสณภาพ

3 ปร

53-55

(250,000)9

(ยยอย)

รศ.สสดฤดร ประเทรองวงศร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

อ.สสพจนร กาเซกม

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พอสสวรรณ เจรยมสมบกตอ

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.จารสวกฒนร เถาธรรมพอทกกษร

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

นางสาววราภรณร บสญเกอด

สถานรว อจกยปากชยอง สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนา

พรชศาสตรร

การศศกษาการใช ญสารออนทรรยรคลสกเมลกดพกนธสรข ญาวโพดเพรรอ

ปญองกกนโรคราและแมลงในการเกกบรกกษาและในแปลงปลผก

3 ปร

53-55

(90,000)9

(ยยอย)

ดร.สสปราณร งามประสอทธอด

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

รศ.ดร.สมบสญ  เตชะภอญญาวกฒนร

สสรพล เช ญาฉ ญอง

นางวราภรณร            วงศรพอลา

น.ส.ยสวดร  อยวมสกาเนรยง

น.ส. ปวรณา  ทองเหลรอง

กอรงกานทร พานอชนอก

ดร.สสพจนร กาเซกม

การใช ญประโยชนรจากข ญาวโพดสสวรรณ 5 และการถยายทอด

เทคโนโลยรการผลอตและการใช ญประโยชนรจากข ญาวฟย างอาหาร

สกตวรแกยเกษตรกรในการผลอตสกตวร

3 ปร

53-55

(130,000)9

(ยยอย)

รศ.สมเกรยรตอ ประสานพานอช

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การปรกบปรสงพกนธสรเพรรอเพอรมผลผลอตและคสณภาพข ญาวโพดข ญาว

เหนรยว

2 ปร

54-55

(90,000)9

(ยยอย)

นายธการงศอลป โพธอสผง

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายธการงศอลป โพธอสผง

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นางสการาญ ศรรชมพร

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

ดร.วกนชกย เยกนเพชร

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาคสณภาพของข ญาวโพดคกรวเพรรอพกฒนาเปก นผลอตภกณฑร

อาหารในเช องพาณอชยร

2 ปร

54-55

(75,000)9

(ยยอย)

นางสการาญ ศรรชมพร

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายธการงศอลป โพธอสผง

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายณรงชกย บสญศรร

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายกอตตอศกกดอด ศรรชมพร

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

ธเนศ ม ญาลกาพอง

สกานกกพอมพรมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร สกานกกพอมพรมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร

การทดลองข ญาวโพดข ญาวฟย างในระดกบไรยกสอกร 3 ปร

53-55

(210,000)9

(ยยอย)

นางสาวสดใส ชยางสลกก

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายโกศล เกอดโภคทรกพยร

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นางสาวชฎามาศ จอตตรเลขา

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

อ.สราวสธ รสยงเมฆารกตนร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

สมชาย โพธอสาร

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

การวอจกยและพกฒนาเพรรอเพอรมประสอทธอภาพระบบการปลผก

ยางพารา การผลอตนกพายางพาราและการใช ญประโยชนรจากไม ญ

ยางพารา

4 ปร

53-56

1,700,000

(1,155,000)

10

(ชสด)

นายสสดประสงคร สสวรรณเลอศ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ดร.ณรงครชกย พอพกฒนรธนวงศร

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

รศ.สามกคคร บสณยะวกฒนร

ภาควอชาอนสรกกษรว อทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

ศ.รกงสอต สสวรรณมรรคา

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

นางวรระศรร เมฆตรง 

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

รศ.ทรงกลด จารสสมบกตอ

ภาควอชาวนผลอตภกณฑร คณะวนศาสตรร บางเขน

นางสาวเนตรดาว มสส อกมาศ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายสสดประสงคร สสวรรณเลอศ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายกอตตอพงศร กอตตอวกฒนรโสภณ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การวอจกยเพรรอพกฒนาวอธรการผลอตกล ญายางพาราคสณภาพเพรรอ

สนกบสนสนการเพอรมศกกยภาพการผลอตยางพาราของประเทศ

3 ปร

53-55

(100,000)10

(ยยอย)

นางวรระศรร เมฆตรง

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายนคร เหลรองประเสรอฐ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายสสดประสงคร สสวรรณเลอศ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

อ.วาทอนร กฤษณะพกนธร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

นางสาวนอภา เขรรอนควบ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ระบบการปลผกยางพาราเพรรอผลอตชอพนไม ญสกบ 4 ปร

53-56

(115,000)10

(ยยอย)

รศ.ทรงกลด จารสสมบกตอ

ภาควอชาวนผลอตภกณฑร คณะวนศาสตรร บางเขน

รศ.ธรระ วรณอน

ภาควอชาวนผลอตภกณฑร คณะวนศาสตรร บางเขน

ผศ.อกาไพ เปรรยมอรสณ

ภาควอชาวนผลอตภกณฑร คณะวนศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การพกฒนาระบบกรรดยางแบบใหมย เพรรอเพอรมประสอทธอภาพการ

ผลอต

4 ปร

53-56

(115,000)10

(ยยอย)

นางสาวเนตรดาว มสส อกมาศ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.ศอร อลกกษณร เลรพยงประยผร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายสสดประสงคร สสวรรณเลอศ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

สลอลดา เกตกะโกมล

Dr. Antoine Leconte

การศศกษาการเพอรมผลผลอตยางพาราโดยการใช ญเฟอนชายผ ญาสร

ดาเปก นรยมกกนฝนทรรมรชรว อตสกาหรกบการกรรดยางพารา

4 ปร

53-56

(115,000)10

(ยยอย)

นายสสดประสงคร สสวรรณเลอศ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวนอภา เขรรอนควบ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวระวอวรรณ โชตอพกนธร

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การพกฒนาเทคโนโลยรการจกดการนกพาและปสป ยเคมรเพรรอลดระยะ

เวลาการเปอดกรรดยางพารา

2 ปร

55-56

(100,000)10

(ยยอย)

นายกอตตอพงศร กอตตอวกฒนรโสภณ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายสสดประสงคร สสวรรณเลอศ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวนอภา เขรรอนควบ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวระวอวรรณ โชตอพกนธร

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การศศกษาความหลากหลายทางชรวภาพของระบบนอเวศปย า

ผลกดใบบรอเวณสถานรว อจกยสอรงแวดล ญอมสะแกราช จกงหวกด

นครราชสรมา

3 ปร

53-55

700,000

(70,000)

11

(ชสด)

ศ.ยงยสทธ ไตรสสรกตนร

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

รศ.เดชา วอวกฒนรว อทยา

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

รศ.ดอกรกก มารอด

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.ประทรป ด ญวงแค

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

การศศกษาความหลากหลายทางภผมอทกศนรและการใช ญประโยชนร

ทรรด อน สถานรว อจกยสอรงแวดล ญอมสะแกราช จกงหวกดนครราชสรมา

3 ปร

53-55

(157,500)11

(ยยอย)

ศ.ยงยสทธ ไตรสสรกตนร

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ระบบนอเวศและพลวกตของปย าผลกดใบเขตร ญอน บรอเวณพรพนทรรสง

วนชรวมณฑลสอรงแวดล ญอมสะแกราช จกงหวกดนครราชสรมา

3 ปร

53-55

(157,500)11

(ยยอย)

รศ.ดอกรกก มารอด

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ความหลากหลายและการตอดตามประชากรแมลงทกบบรอเวณ

สถานรว อจกยสอรงแวดล ญอมสะแกราช: กรณรศศกษาแมลงทกบสกสล 

Sternocera

3 ปร

53-55

(157,500)11

(ยยอย)

รศ.เดชา วอวกฒนรว อทยา

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

นอเวศวอทยาการหากอนของนกในผลกดใบบรอเวณพรพนทรรสงวนชร

วมณฑลสะแกราช

3 ปร

53-55

(157,500)11

(ยยอย)

อ.ประทรป ด ญวงแค

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

เทคนอคแลมปร เพรรอการตรวจเชรพอแบคทรเรรยโรคพรชและศกตรผพรช

กกกกกนของพรชสยงออก

2 ปร

54-55

150,00012 อ.สสจอนตร ภกทรภผวดล

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.วอชกย โฆสอตรกตน

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ณกฏฐอมา  โฆษอตเจรอญกสล

การปรกบปรสงประสอทธอภาพของปสป ยไนโตรเจนในพรพนทรรปลผกมกน

สกาปะหลกงเพรรอลดการปลยอยกตาซเรรอนกระจก

3 ปร

53-55

140,00013 รศ.ภกทรา เพยงธรรมกรรตอ

ภาควอชาวอทยาศาสตรรส อรงแวดล ญอม คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การจกดการปสป ยพรชสดและปสป ยมผลโคเปรรยบเทรยบกกบปสป ยเคมรเพรรอ

ผลอตข ญาวโพดฝกกอยอนในชสดดอนกกาแพงแสน

3 ปร

53-55

150,00014 ผศ.อรสณศอร อ กกาลกง

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางจกนทรรจรกส วรรสาร

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

นานธนพกฒนร ปลรพมพวก

ความสกมพกนธรทางพกนธสกรรม วอวกฒนาการ และเครรรองหมายดร

เอกนเอทรรใช ญบยงชรพชนอดของพรรณไม ญในเผยายาง 

(Dipterocarpeae)

2 ปร

54-55

300,00015 อ.สสธรรร ดวงใจ

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

นายมานพ ผผ ญพกฒนร (Mr.Manop Poopath)

การจกดการโรคและแมลงศกตรผพรชแบบผสมผสานเพรรอการผลอต

ถกรวเหลรองและถกรวเหลรองฝกกสดอยยางยกรงยรน

3 ปร

54-56

200,00016 รศ.สสดฤดร ประเทรองวงศร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

ผลกระทบของการใช ญประโยชนรทรรด อนรอมฝกรงตยอความหลาก

หลายของแมลงนกพาในลกาธารจกงหวกดกาญจนบสรร

2 ปร

54-55

140,00017 อ.เอกวกต ว อถรประดอษฐร

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.จรอยา จกนทรรไพแสง

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ประสอทธอภาพของวกสดสปรกบปรสงดอนในการแก ญไขปกญหาดอนทรรมร

ชก พนดาน

3 ปร

53-55

240,00018 ผศ.ศสภอฌา ธนะจอตตร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สมชกย อนสสนธอดพรเพอรม

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

ดร. วกนเพกญ วอร อยะกอจนทรกสล

นายรฐนนทร เจรอญชาศรร

การรวบรวมเชรพอพกนธสรและคกดเลรอกพกนธสรมะขาม 5 ปร

53-57

140,00019 นายเรรองศกกดอด กมขสนทด

สถานรว อจกยปากชยอง สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนา

พรชศาสตรร

นางกกลยาณร สสว อทวกส

สถานรว อจกยปากชยอง สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนา

พรชศาสตรร

รศ.กวอศรร วานอชกสล

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

Gregory W-Courtney

ไมยระบสหนยวยงาน ไมยระบสหนยวยงาน

Gregory W-Courtney

ไมยระบสหนยวยงาน ไมยระบสหนยวยงาน

การศศกษาผลกระทบของการเปลรรยนแปลงสภาพภผมออากาศ

ตยอปรอมาณนกพาฝนและนกพาทยาในลสยมนกพาปองตอนบนเพรรอการ

บรอหารจกดการนกพาของเขรรอนภผมอพล

3 ปร

53-55

300,00020 รศ.นสชนารถ ศรรวงศอตานนทร

ภาควอชาวอศวกรรมทรกพยากรนกพา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ดร.กฤษณกส สสรกอตยร

นายสรรสฤษฎร เธรยรโพธอดภ อรกกษร

นายเทวอน พรอกมาก

Dr. Ashish Sharma

นายบกณฑอต เจนคสณาวกฒนร

การควบคสมไส ญเดรอนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) 

ของมะเขรอเทศด ญวยนกพากรองและสารสกกดจากเส ญนใยเหกดเผาะ 

[Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan]

2 ปร

54-55

150,00021 รศ.ประภาพร ตก พงกอจโชตอ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.อมรศรร ขสนออนทรร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.วกนเพกญ เหลยาศรรไพบผลยร

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

รศ.สมชาย สสขะกผล

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

การศศกษาความหลากหลายและสารออกฤทธอดทางชรวภาพ

ของราทรรเจรอญในนกพาเคกมเพรรอการนกาไปใช ญประโยชนรในการ

ปญองกกนกกาจกดโรคพรชทรรเก อดจากเชรพอรา

3 ปร

53-55

150,00022 ผศ.ธอดา เดชฮวบ

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

รศ.เลขา มาโนช

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

ศ.ดร. เอนก กอจเจา

ผลของวอธรการบกาบกดตะกอนเลนทรรมรตยอศกกยภาพการหมสนเวรยน

สารในบยอเลรพยงกส ญง

2 ปร

54-55

120,00023 อ.ปอยาภรณร สมสมกคร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรส อรงแวดล ญอม คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผลกระทบของหญ ญาขนเลกกและการควบคสมในไรยอ ญอย 2 ปร

54-55

120,00024 อ.สราวสธ รสยงเมฆารกตนร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ศ.รกงสอต สสวรรณมรรคา

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

อ.สสขสมาลยร เลอศมงคล

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ผลของเอกนเอเอ 2,4-D แคลเซรยม และแมกนรเซรยม ตยอ

ปกญหาดอกตผมฝย อในกล ญวยไม ญสกสลหวาย

2 ปร

54-55

120,00025 นายกาญจนรเจรอญ ศรรอยอน

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ลพ ภวภผตานนทร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผลกระทบของการเปลรรยนแปลงสภาพภผมออากาศตยอการเตอบ

โตของไม ญสกกในปย าธรรมชาตอ ท ญองทรรภาคเหนรอของประเทศ

ไทย

3 ปร

54-56

200,00026 ผศ.ขวกญชกย ดวงสถาพร

ภาควอชาการจกดการปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

รศ.ปกสสร ประสมสอนธร

ภาควอชาการจกดการปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

รศ.ประสงคร สงวนธรรม

ภาควอชาการจกดการปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

สภาพของบรรยากาศตยอการเจรอญของเชรพอทรรสร ญางอะฟลา

ทอกซอน

2 ปร

54-55

120,00027 ดร.ธรรนสต รยมโพธอดภกกดอด

ศผนยรเทคโนโลยรหลกงการเกกบเกรรยว สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน

ดร.รสยงนภา กยอประดอษฐรสกสล

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

ผศ.วราภา มหากาญจนกสล

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

นายธนภผมอ มณรบสญ

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นายเจรอญ ขสนพรม

ศผนยรเทคโนโลยรหลกงการเกกบเกรรยว สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 1 โครงการ 252,600

ลกกษณะและการแจกกระจายของชก พนดานเปราะในดอนทรรลาด

เชองเขาหอนทราย

1 ปร 252,60028 ผศ.สมชกย อนสสนธอดพรเพอรม

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.เสาวนสช ถาวรพฤกษร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ศสภอฌา ธนะจอตตร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

นายรฐนนทร เจรอญชาศรร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

ดร.วกนเพกญ วอร อยะกอจนทรกสล
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยป จจานวน 54 โครงการ 13,000,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 36 โครงการ 8,350,000

ขก พนตอนวอธรการตรวจความคล ญายของเอกสาร 2 ปร

54-55

280,0001 รศ.พกนธสรปอตอ เปรรยมสงยา

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ปกญหาจากแหลยงมวลรวมและการเสรรอมสภาพของโครงสร ญาง

จากปกญหาอกลคาไลนรซอลอก ญาในประเทศไทย

2 ปร

54-55

430,0002 รศ.สสว อมล สกจจวาณอชยร

ภาควอชาวอศวกรรมโยธา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

อ.กฤษณร วกนออนทรร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรพรพนพอภพ คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.ดวงฤดร ฉายสสวรรณ

ภาควอชาวอศวกรรมวกสดส คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.ประเสรอฐ สสวรรณวอทยา

ภาควอชาวอศวกรรมโยธา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การประยสกตรใช ญออนโทโลยรเพรรอการจกดการความรผ ญ 3 ปร

53-55

150,0003 ดร.อารรยร ธกญกอจจานสกอจ

ฝย ายสารสนเทศ สกานกกหอสมสด บางเขน

ผศ.ปรรดา เลอศพงศรว อภผษณะ

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

นางสาวถอรนกนทร ดการงครสอน

ฝย ายสารสนเทศ สกานกกหอสมสด บางเขน

นางสาววกนเพกญ ศรกจกนทรรกสล

ฝย ายสารสนเทศ สกานกกหอสมสด บางเขน

นางสาวมาลร สกสลนอยมพร

ฝย ายสารสนเทศงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นางภกทรา ชผวาธอวกฒนร

ฝย ายประสานงานวอจกยและประเมอนผล สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

รศ.อกศนรยร กยอตระกผล

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.สมชาย นกาประเสรอฐชกย

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

Dr. Johannes Keizer

สภาวะทรรเหมาะสมในการกกาจกดชก พนโปรตรนของยางธรรมชาตอ

ด ญวยโปรตอเอส

2 ปร

54-55

280,0004 ผศ.นกนทอยา หาญศสภลกกษณร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ออทธอพลของการลอกกาวแบบใหมยทรรมรผลตยอสมบกตอเช องเคมร

และกายภาพของไหมจากแหลยงภายในและตยางประเทศ

2 ปร

54-55

300,0005 นางสสชาดา อสชชอน

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ผศ.จกนทรรทอพยร เศรษฐยานนทร

ภาควอชาวอทยาการสอรงทอ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

เครรรองทกาความเยกนเทอรรโมอะคผสตอกสกาหรกบการปรกบอากาศ 3 ปร

53-55

280,0006 ผศ.เกรรยงไกร อกศวมาศบกนลรอ

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

อ.เจตวรยร ภกครกชพกนธสร

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ผลของการดกดแปรสตารรชข ญาวทรรระดกบโพลรเมอไรเซชกนตยางๆ

ตยอวอทยากระแสของเจลและการเสรอมกกนกกบสารไฮโดรคอ

ลลอยดร

2 ปร

54-55

230,0007 รศ.ปรอศนา สสวรรณาภรณร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

นางสาว  จกนทรรวดร  อายสพงศร

Assoc. Prof. Dr. Shinya Ikeda

การพกฒนาระบบการตอดตามและประเมอนผลการสยงนกพาสกาหรกบ

โครงการชลประทาน

2 ปร

54-55

150,0008 รศ.วราวสธ วสฒอวณอชยร

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

ผศ.นอมอตร เฉอดฉกนทรพอพกฒนร

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

รศ.บกญชา ขวกญยรน

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

ดร.วอญชร ศรรวงษา

การศศกษาพกนธสศาสตรรว อวกฒนาการของกลสยมยรนทรรเกรรยวข ญองกกบ

ระบบภผมอคส ญมกกนของยสงพาหะนกาโรคมาลาเรรยในประเทศไทย

2 ปร

54-55

220,0009 อ.อสไรวรรณ อรกญวาสนร

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.วอน สสรเชษฐพงษร

ภาควอชาจสลชรววอทยาและวอทยาภผมอคส ญมกกน คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การสร ญางมผลคยาจากวกตถสดอบทางการเกษตรเพรรอสสขภาพและ

เครรรองสกาอาง

2 ปร

54-55

650,000

(650,000)

10

(ชสด)

รศ.เพกญขวกญ ชมปรรดา

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.เพกญขวกญ ชมปรรดา

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.วอชกย หฤทกยธนาสกนตอด

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นายโอฬาร ตกณฑวอรสฬหร

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวประภกสสร รกกถาวร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.อสดมลกกษณร สสขอกตตะ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางวรระศรร เมฆตรง 

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ผศ.วลกยรกตนร จกนทรปานนทร

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นางสาวศรรเวรยง       ทอพกานนทร

นางสาวปรอญดา   ศกกดอดธนากผล

การพกฒนาผลอตภกณฑรแปญงเจอรรมถกรวเหลรองทรรมรไอโซฟลาโว

นชนอดอะไกลโคนสผงและการใช ญประโยชนรในผลอตภกณฑรเสรอม

อาหาร

2 ปร

54-55

(0)10

(ยยอย)

รศ.เพกญขวกญ ชมปรรดา

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.วอชกย หฤทกยธนาสกนตอด

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ศรรเวรยง  ทอพกานนทร

ปรอญดา ศกกดอดธนากผล

การใช ญประโยชนรจากนกพามกนทรทรรทรรผลอตในประเทศไทยในการ

พกฒนาผลอตภกณฑรเพรรอสสขภาพโดยใช ญเทคโนโลยรระดกบนาโน

: 1. ผลอตภกณฑรแผยนปญองกกนเชรพอจสลอนทรรยรเพรรอใช ญระงกบกลอรนใน

รองเท ญา 2. ผลอตภกณฑรสเปรยรปญองกกนเชรพอจสลอนทรรยรเพรรอใช ญ

ระงกบกลอรนเท ญา

2 ปร

54-55

(0)10

(ยยอย)

ดร.อสดมลกกษณร สสขอกตตะ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาวประภกสสร รกกถาวร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายโอฬาร ตกณฑวอรสฬหร

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ผศ.วลกยรกตนร จกนทรปานนทร

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นางวรระศรร เมฆตรง 

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ดร.สสพนอดา(พงษรศอร อ)  ว อนอจฉกย

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

การพกฒนาผลอตภกณฑรเสรอมสสขภาพจากข ญาวสายพกนธสรไทยทรรมร

สาร  Lovastatin สผง

2 ปร

54-55

(0)10

(ยยอย)

ดร.อสดมลกกษณร สสขอกตตะ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาวประภกสสร รกกถาวร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ตกวดผดซกบโมโนลอทธรเพรรอความรวดเรกวในการวอเคราะหรไนโต

รซามรนจากผลอตภกณฑรเนรพอสกตวร

3 ปร

53-55

250,00011 รศ.อรพอนทร เจรยรถาวร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.ทอพยรมนตร ภกทราคร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การใช ญสารประกอบออนเทอรรคาเลชกนในเบนทอไนตรวกดปรอมาณ

ไอออนในนกพา โดยวอธรเคมรไฟฟญา

2 ปร

54-55

250,00012 รศ.ลกดดา มรศสข

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.อกจจนา วงศรชกยสสวกฒนร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.มารอสา อรกญชกยยะ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การโคลนและการศศกษาการแสดงออกของยรนและโปรตรน 

ribosome-inactivating protein ในเมลกดและเปลรอกหส ญม

เมลกดสบผยดกา

2 ปร

54-55

300,00013 อ.โชตอกา หยกทองวกฒนา

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.สสนกนทา รกตนาโภ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายสอทธอรกกษร รอยตระกผล

การพกฒนายางธรรมชาตอจากผกกตบชวา เพรรอทางเลรอกใหมย

ของวกสดสดผดซกบเสรยง

2 ปร

54-55

100,00014 ผศ.วอรกญญา แก ญววกฒนะ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายฉลอง ต ญนครองจกนทรร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

อนสภาคนาโนไคโตซานสกาหรกบการสยงและสร ญางความจกาเพาะ

ตยอเปญาหมายของสารกกาจกดเชรพอราในการควบคสมโรคพรช : 

การศศกษาระบบการสร ญางอนสภาคนาโนไคโตซาน การใสยและ

การปลดปลยอยสารกกาจกดเชรพอรา และกอจกรรมทางชรววอทยา

3 ปร

53-55

200,00015 ผศ.วรรณวอมล ปาสาณพกนธร

ภาควอชาวกสดสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ณรงคร สองหรบสระอสดม

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

รศ.พรรณร พกกคง

ภาควอชารกงสรประยสกตรและไอโซโทป คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาเปรรยบเทรยบลกกษณะและประสอทธอภาพการดผดซกบสร

ย ญอมในนกพาทอพงของถยานกกมมกนตรจากไม ญโตเรกวในประเทศไทย

2 ปร

54-55

150,00016 นางสาววราภรณร อภอวกฒนาภอวกต

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.พอลาณร ไวถนอมสกตยร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายทอนกร  พอร อยโยธา

นางสอร อลกกษณร  ตาตะยานนทร

ดร.ตยอพงษร กรรฑาชาตอ

การคกดเลรอก RNA aptamer เพรรอยกบยก พงการตอดเชรพอไวรกสหกว

เหลรอง และพกฒนาวอธรการตรวจสอบไวรกสหกวเหลรอง

2 ปร

54-55

250,00017 ผศ.ศศอมนกส อสณจกกรร

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.เกรยรตอทวร ชผวงศรโกมล

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาคสณสมบกตอของโปรตรนในข ญาวขาวหกกเพรรอเพอรมสกด

สยวนการใช ญข ญาวในการผลอตเบรยรร

2 ปร

54-55

150,00018 อ.อสลกยวรรณร อสสกนสา

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.ดร.โชคชกย วนภผ

การถยายยรนสร ญางกลอรนของดอกแก ญวและมะกรผดในอะราบอด

อปซอส พอทผเนรยและกล ญวยไม ญ

3 ปร

54-56

250,00019 รศ.พกฒนา ศรรฟญา ฮสนเนอรร

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาวกฤษณา  พอนอจ

นายนอตอรกตนร ฉอมน ญอย

การพกฒนาสารเคลรอบผอวชนอดใหมยทรรมรสมบกตอในการต ญานเชรพอ

จสลอนทรรยรสกาหรกบผลไม ญสด

3 ปร

53-55

200,00020 รศ.รกงสอนร โสธรวอทยร

ภาควอชาวอศวกรรมการอาหาร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

การศศกษาความหลากหลายของไมคอรรไรซากล ญวยไม ญใน

ประเทศไทย

2 ปร

54-55

130,00021 อ.อกจราพร ศรรบสญเลอศ

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.วรรณรดา สสราช

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.เลขา มาโนช

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

การคกดเลรอกและการพกฒนาเซลลรเอกลกกษณรของหนอนเจาะ

สมอฝญายเพรรอการผลอตเชรพอนอวคลรโอโพลรฮรโดรไวรกส

2 ปร

54-55

200,00022 ดร.สสดาวรรณ เชยชมศรร

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.มณร ตกนตอรสยงกอจ

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

รศ.วอน เชยชมศรร

ภาควอชาสกตววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การวอเคราะหรสารตกค ญางในอาหารโดยใช ญพอลอเมอรรทรรมรโครง

สร ญางระดกบโมเลกสลของสารทรรต ญองการวอเคราะหร

2 ปร

54-55

250,00023 รศ.ภควดร สสทธอไวยกอจ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศดร สมยศ สสทธอไวยกอจ

กลไกลการทกาลายพรชและผลของสารสกกดหยาบจากไซยา

โนแบคทรเรรยตยอการเจรอญเตอบโตของพรช

3 ปร

53-55

600,000

(100,000)

24

(ชสด)

รศ.ลอลลรร กาวรตตะ

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.รกงสฤษดอด กาวรตตะ

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.มาลร ณ นคร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ศรรสม สสวรรณวงศร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ณกฎฐา เสนรวาส

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.สรกญญา วกชโรทกย

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.วราภรณร พาราสสข

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ณรงคร วงศรกกนทรากร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

กลไกการทกาลายของสารออกฤทธอดทางชรวภาพจากไซยาโน

แบคทรเรรย ตยอ กระบวนการทางสรรรว อทยาของพรช

3 ปร

53-55

(125,000)24

(ยยอย)

รศ.ศรรสม สสวรรณวงศร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ลอลลรร กาวรตตะ

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ณกฎฐา เสนรวาส

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.มาลร ณ นคร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ณรงคร วงศรกกนทรากร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผลของสารออกฤทธอดทางชรวภาพของสารสกกดจากไซยาโน

แบคทรเรรยตยอการเตอบโตและพกฒนาการของพรช

3 ปร

53-55

(125,000)24

(ยยอย)

รศ.ลอลลรร กาวรตตะ

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ศรรสม สสวรรณวงศร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.มาลร ณ นคร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ณกฎฐา เสนรวาส

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.สรกญญา วกชโรทกย

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ณรงคร วงศรกกนทรากร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.รกงสฤษดอด กาวรตตะ

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

น.ส. วอภาพรรณ ชนะภกกดอด

ก อจกรรมของเอนไซมรต ญานสารอนสมผลออสระ ลกกษณะทางกาย

วอภาคและสกณฐานวอทยาของรากพรชทรรได ญรกบสารสกกดจากไซ

ยาโนแบคทรเรรย

2 ปร

54-55

(125,000)24

(ยยอย)

อ.ณกฎฐา เสนรวาส

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ศรรสม สสวรรณวงศร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ลอลลรร กาวรตตะ

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.สรกญญา วกชโรทกย

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ณรงคร วงศรกกนทรากร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาวยสพดร เผยาพกนธร

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

การวอเคราะหรทางพฤกษเคมรเพรรอหาสารควบคสมวกชพรชทรรมา

จากไซยาโนแบคทรเรรย Hapalosiphon spp.

2 ปร

54-55

(125,000)24

(ยยอย)

รศ.สรกญญา วกชโรทกย

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ณกฎฐา เสนรวาส

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ศรรสม สสวรรณวงศร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ลอลลรร กาวรตตะ

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.วราภรณร พาราสสข

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ความแตกตยางทางพกนธสกรรมและยรนทรรเกรรยวข ญองในการ

กกาหนดเพศของแมลงดานา (Lethocerus indicus) ใน

ประเทศไทย

2 ปร

54-55

150,00025 รศ.เลอศลกกษณร เงอนศอร อ

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ประดอษฐร แสงทอง

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การสกงเคราะหรอนสพกนธรคาลอกซร[4]เอรรนทรรมรไพรอนเปก นเซนเซอรร

สกาหรกบตรวจวกดโลหะไอออน

2 ปร

54-55

150,00026 อ.บสญธนา วรรณเลอศ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาพกนธสกรรมของสบผยดกาเพรรอเปก นแนวทางในการปรกบ

ปรสงพกนธสรและบทบาทของกระบวนการเต อมหมผยเมธอลให ญดรเอกนเอ

ตยอการแสดงออกของยรนในสบผยดกา

3 ปร

53-55

200,00027 ผศ.วอภา หงษรตระกผล

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.นอตยรศรร แสงเดรอน

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นาย ฐอตอ กาญจนเกตส

การใช ญนกพามะพร ญาวเหลรอทอพงเปก นสกบสเตรทเพรรอการผลอตสารแบ

คเทอรอโอซอนโดยแบคทรเรรยกรดแลคตอก

2 ปร

54-55

150,00028 ผศ.วรรณา มาลาพกนธสร

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การทกาวอศวกรรมโปรตรนของเอนไซมรบรเทนอกลดรไฮดรดรไฮโดร

จรเนสจากข ญาว Oryza sativa เพรรอความจกาเพาะตยอสกบเสรต

2 ปร

54-55

230,00029 ผศ.นลวกฒนร บสญญาลกย

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาโปรตรนทรรมรความสกาคกญตยอกระบวนการควบคสมการ

แสดงออกของยรนทรรระดกบ Epigenetics ในสาหรยายเซลลร

เดรยว Chlamydomonas reinhardtii

3 ปร

53-55

200,00030 อ.โชตอกา หยกทองวกฒนา

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การผลอตเยรรอกระดาษฟอกขาวทรรเปก นมอตรกกบสอรงแวดล ญอมจาก

ไม ญสนเพรรออสตสาหกรรมขนาดยยอม

4 ปร

54-57

250,00031 ดร.สสธรรา วอทยากาญจนร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายวอขกณฑร อรรณพานสรกกษร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายชกยพร สามพสยมพวง

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

เฉลอมชาตอ มณรสสธรรม

การผลอตเยรรอกระดาษจากต ญนแกยนตะวกน 2 ปร

54-55

100,00032 นายชกยพร สามพสยมพวง

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายวอขกณฑร อรรณพานสรกกษร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.สสธรรา วอทยากาญจนร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

สมบผรณร ปลรพมปกญญา

การพกฒนาการเผาพลอยภายใต ญสภาวะบรรยากาศแบบ

รรดกกชกนโดยใช ญเตาไฟฟญา

2 ปร

54-55

120,00033 อ.ศสภกอจ อาชรวะวานอช

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การถยายยรนทรรใช ญในการสกงเคราะหรสารเคอรรคผมอนอยดรเข ญาสผยขมอพน

ชกน

2 ปร

54-55

200,00034 รศ.สสร อนทรร ปอยะโชคณากสล

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ศ.ประดอษฐร พงศรทองคกา

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ความหลากหลายทางพกนธสกรรมของพรรณไม ญนกพาใกล ญสผญพกนธสร

และทรรมรศกกยภาพเปก นพรชเศรษฐกอจโดยใช ญเครรรองหมายดรเอกน

เอ

2 ปร

54-55

150,00035 ผศ.วอภา หงษรตระกผล

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

เดชา ดวงนามล

นกกศศกษาปรอญญาโท

การศศกษาเปรรยบเทรยบลกกษณะเฉพาะของเอนไซมรยยอยสลาย

พอลรแลกไทดรจากเชรพอแบคทรเรรยชอบร ญอน

2 ปร

54-55

200,00036 รศ.วอเชรยร กอจปรรชาวนอช

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 18 โครงการ 4,650,000

การผลอตนกพามกนชรวภาพจากชรวมวลรยวมกกบนกพาและเอทานอ

ลภาวะใต ญว อกฤตอโดยใช ญตกวเรยงปฏอกอร อยา:ผลของชนอดตกวเรยง

ปฏอกอร อยาตยอคสณภาพนกพามกนชรวภาพ

1 ปร 280,00037 รศ.อภอญญา ดวงจกนทรร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

นอสอตปรอญญาโท

การเพาะเลรพยง Rhodococcus opacus PD630 ด ญวยกรด

ออนทรรยรเพรรอใช ญผลอตนกพามกน

1 ปร 140,00038 อ.เมธร สายศรรหยสด

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.เพกญจอตร ศรรนพคสณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การศศกษาสมบกตอเช องกลและสมบกตอทางกายภาพของสาร

เปลรรยนสถานะสกาหรกบใช ญเปก นวกสดสกยอสร ญางเพรรอการอนสรกกษร

พลกงงาน

1 ปร 280,00039 รศ.ศอร อกกลยา สสวจอตตานนทร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ธนอต   เมธรนสกผล

ผลของลกกษณะโครงสร ญางของโลหะนอกเกอลทรรมรตยอการเรยงปฏอ

กอร อยาดรายรรฟอรรมมองของกตาซคารรบอนไดออกไซดร

1 ปร 380,00040 รศ.เมตตา เจรอญพานอช

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

นายนพพร เทรยบปอรนหยก

การผลอตเอทานอลจากกากตะกอนเยรรอกระดาษ 1 ปร 140,00041 รศ.เพกญจอตร ศรรนพคสณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ผศ.อนสสอษฐร ธนะพอมพรเมธา

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

อนกญญา ราชสรบ

การทกาให ญรกาข ญาวคงตกวด ญวยการอบแห ญงแบบไอนกพาร ญอนยวดยอรง 1 ปร 330,00042 อ.ชลอดา เนรยมนส ญย

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

พารามอเตอรรการออกแบบปฏอกรณรกกาจกดกตาซไฮโดรเจน

ซกลไฟดรจากกตาซชรวภาพ

2 ปร

55-56

330,00043 รศ.สสนกนทร ลอพมตระกผล

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.เทอดไทย วกฒนธรรม

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ออทธอพลของขนาดและรผปรยางของนาโนซอลเวอรรและนาโน

แพลเลเดรยมตยอการเก อดขศพนของไฮโดรเจนและปฏอกอร อยาออเลกค

โตรรรดกกชกนของไฮโดรเจนเปอรรออกไซดร

1 ปร 250,00044 อ.มนตรร สวยางพฤกษร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การศศกษากระบวนการหมกกแบบกศรงกะทรรมรการปญอนแหลยง

คารรบอนและไนโตรเจนเพรรอใช ญในการผลอตมวลชรวภาพจากกลร

เซอรอลดอบด ญวย Escherichia coli

1 ปร 150,00045 ผศ.อนสสอษฐร ธนะพอมพรเมธา

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.เพกญจอตร ศรรนพคสณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

กล ญา ธานรโต

การสกงเคราะหรสรย ญอมไตรฟอนอลเอมรนเพรรอใช ญเปก นตกวกระตส ญนใน

เซลลรแสงอาทอตยร

1 ปร 250,00046 ผศ.ธอตอนกนทร กาพยรเกอด

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.พกตราภรณร สายวกฒนาสสข

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การสกงเคราะหรแคลเซรยมออกไซดรทรรมรรผพรสน 2 ขนาดโดยใช ญ

ไคโตซานเปก นสารแมยแบบเพรรอใช ญในการกกกเกกบกตาซคารรบอน

ไดออกไซดร

1 ปร 330,00047 ผศ.ธงไทย วอฑผรยร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

นางสาวสสธาภรณร หมรรนมร

การใช ญเทคนอคเมตาจรโนมอคเพอรอค ญนหายรนเบต ญา-กลผโคซอเดสทรร

ทนตยอสภาวะทรรมรกลผโคสสผงจากกระเพาะหมกกของโค  เพรรอ

ชยวยในการสลายเซลลผโลสสกาหรกบการผลอตไบโอเอทานอล

3 ปร

55-57

300,00048 ผศ.ประชสมพร คงเสรร

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางนสสรา ทองทกบทอม

นายอสโฆษ สสวรรณ

นายกษอมา วสสวรวงศร

การควบคสมอองแบบจกาลองเครรรองปฏอกรณรชนอดฟลผออไดซรเบด

สกาหรกบกระบวนการแตกตกวโมเลกสลพลาสตอก

1 ปร 240,00049 ผศ.ชนอนทรร ปกญจพรผล

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การสกกดสารออกฤทธอดสกาคกญในกวาวเครรอขาว โดยใช ญ

คารรบอนไดออกไซดรทรรสภาวะเหนรอจสดวอกฤต

1 ปร 300,00050 รศ.มานพ เจรอญไชยตระกผล

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

นางสาวสอร อกาญจนร ซอววอว

การสกงเคราะหร (ออรรโทร-, เมตา- ,พารา-)โอลอโกแอนทรา

ซรน สกาหรกบประยสกตรใช ญในอสปกรณรพอลอเมอรรไดโอดเปลยงแสง

1 ปร 300,00051 อ.พอเชษฐ อนสรกกษรอสดม

โครงการจกดตก พงสายวอชาเคมร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพง

แสน

ประราลร แวยนแก ญว

ผลของการเจรอไอออนโลหะตยอสมบกตอไดออเลกกตรอกของ 

LaFeO3 ทรรเตรรยมได ญจากการสลายตกวของสารเช องซ ญอน

1 ปร 200,00052 ผศ.นกทธมน คผณแสง

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.อภอรกตนร เลาหรบสตรร

ภาควอชาวอศวกรรมวกสดส คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ดร. ฉกตรชกย วรระนอตอสกสล
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ผลของชก พนอกนเดอรรเลเยอรรตยอสมบกตอเช องโครงสร ญางและแมย

เหลกกของฟอลรมโคบอลตร-ทองแดงทรรเตรรยมด ญวยการสปกตเตอรอ

ง

1 ปร 150,00053 อ.วกชรร รกตนสกสลทอง

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายสสชาตอ สสวรรณทกศนร 

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การเปลรรยนแอลกอฮอลรเปก นซกลไฟดร โดยใช ญปฏอกอร อยาขก พนตอน

เดรยว

1 ปร 300,00054 อ.วกนชกย ปลรพมภาณสภกทร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาส จงคมและพฤตพกรรมศาสตรร จจานวน 15 โครงการ 3,800,000

โครงการใหมน จจานวน 15 โครงการ 3,800,000

การพกฒนาทกกษะการคอดของครผปฐมวกยโดยผสานการคอด

โยนอโสมนสอการและการคอดตะวกนตก

1 ปร 140,0001 อ.ปอยะนกนทร หอรกณยรชโลทร

ภาควอชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

การพกฒนาโปรแกรมอบรมครผประจกาการด ญานเนรพอหาผนวกวอธร

การสอนวอทยาศาสตรรในโรงเรรยนขยายโอกาส

2 ปร

55-56

150,0002 อ.ทกศตรอน วรรณเกตสศอร อ

ภาควอชาครสศศกษา คณะศศกษาศาสตรรและพกฒนศาสตรร กกาแพงแสน

อ.นกนทรกตนร เครรอออนทรร

ภาควอชาครสศศกษา คณะศศกษาศาสตรรและพกฒนศาสตรร กกาแพงแสน

อ.กสลธอดา นสกผลธรรม

ภาควอชาครสศศกษา คณะศศกษาศาสตรรและพกฒนศาสตรร กกาแพงแสน

ผลของการวอรงด ญวยความหนกกระดกบตยางๆ ทรรมรตยอการเพอรมมวล

กระดผก ในเดกกหญองวกยมรประจกาเดรอน

1 ปร 450,0003 ผศ.สอร อพร ศศอมณฑลกสล

สาขาชรวกลศาสตรรการกรฬา คณะวอทยาศาสตรรการกรฬา กกาแพงแสน

ดร.จอนตนา ศอร อวราศกย

การพกฒนารผปแบบองครกรแหยงการเรรยนรผ ญสกาหรกบมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร

1 ปร 150,0004 ผศ.พกทธนกนทร หรรษาภอรมยรโชค

ภาควอชาครสศศกษา คณะศศกษาศาสตรรและพกฒนศาสตรร กกาแพงแสน

รศ.บรรจบ ภอรมยรคกา

ภาควอชาวอทยาศาสตรรการกรฬา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

ผศ.ปารอชาตอ จกนทรรเพกญ

ภาควอชาครสศศกษา คณะศศกษาศาสตรรและพกฒนศาสตรร กกาแพงแสน

ดร.รสยงนภา กยอประดอษฐรสกสล

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

รศ.ดร.อรจรรยร  ณ ตะกกรวทสยง

การพกฒนาศกกยภาพการเรรยนรผ ญของชสมชนโดยใช ญการเกษตร

เปก นฐาน

1 ปร 400,0005 ผศ.สกนตอ ศรรสวนแตง

ภาควอชาการพกฒนาทรกพยากรมนสษยรและชสมชน คณะศศกษาศาสตรรและ

พกฒนศาสตรร กกาแพงแสน

รศ.ประสงคร ตกนพอชกย

ภาควอชาการพกฒนาทรกพยากรมนสษยรและชสมชน คณะศศกษาศาสตรรและ

พกฒนศาสตรร กกาแพงแสน

ผศ.วรรฉกตร สสปกญโญ

ภาควอชาการพกฒนาทรกพยากรมนสษยรและชสมชน คณะศศกษาศาสตรรและ

พกฒนศาสตรร กกาแพงแสน

ผศ.อภอชาตอ ใจอารรยร

ภาควอชาการพกฒนาทรกพยากรมนสษยรและชสมชน คณะศศกษาศาสตรรและ

พกฒนศาสตรร กกาแพงแสน

โครงการผลอตสรรอ เผยแพรยผลงานวอจกยมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร

5 ปร

55-59

1,180,0006 ศ.อสทกยรกตนร ณ นคร

ภาควอชาเพาะเลรพยงสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

นางสสไร สสวรรณรกตนร

ฝย ายเผยแพรยงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นายสรศกกดอด เพอรมศอลปร

ฝย ายเผยแพรยงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นางชกชชารรยร มากรสยน

ฝย ายเผยแพรยงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นายชกยณรงคร สหกสสานนทร

ฝย ายเผยแพรยงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นายวอนกย วอร อยะฐานะกสล

ฝย ายเผยแพรยงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นางสาววนอดา รกตตมณร

ฝย ายเผยแพรยงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นางสาวสมพร มณรประสพสสข

ฝย ายเผยแพรยงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

การพกฒนารผปแบบการเรรยนรผ ญผยานเวกบไซตรการสยงเสรอมสสขภาพ 

เพรรอพกฒนาการคอดอยยางมรว อจารณญาณ สกาหรกบนอส อต คณะ

ศศกษาศาสตรร มหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร

1 ปร 140,0007 อ.ณกฐกฤตา ศอร อโสภณ

ภาควอชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การซรพอขายทรรมรข ญอมผลขยาวสารและกอจกรรมการซรพอขาย – มสยง

เน ญนทรรประเดกนความผกนผวน

1 ปร 150,0008 อ.สสนทรร เหลยาพกดจกน

สาขาวอชาการเงอน คณะวอทยาการจกดการ ศรรราชา

Professor David Hillier

Professor Allan Hodgson

Professor Sirimon Treepongkaruna

ความสกมพกนธรระหวยางการใช ญเวลาวยางกกบคสณภาพชรว อตของผผ ญ

สผงอายสในกรสงเทพมหานคร

1 ปร 140,0009 อ.ศกกดอภกทรร เฉลอมพสฒอพงศร

ภาควอชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

การศศกษาผลกระทบของความเสรรยงจากการผอดนกดชการะหนรพ

และสภาพคลยองตยอผลตอบแทนจากการลงทสนในหส ญนสามกญ

ในตลาดหลกกทรกพยรแหยงประเทศไทย

1 ปร 120,00010 อ.ฐอตอมา ไชยะกสล

สาขาวอชาการเงอน คณะวอทยาการจกดการ ศรรราชา

ผลกระทบของปกจจกยทางเศรษฐศาสตรรมหภาคตยอดกชนรตลาด

หลกกทรกพยร เอกม เอ ไอ

1 ปร 100,00011 อ.กอบกาญจนร ปก พนพงษร

สาขาวอชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร ศรรราชา

อ.ปารอฉกตร เตกงสสวรรณร

สาขาวอชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร ศรรราชา

การพกฒนาระดกบความรผ ญและมาตรการปญองกกนโรคไข ญหวกดใหญย

สายพกนธสรใหมย ชนอด A (H1N1)ในสสกร โดยใช ญสรรอโปสเตอรร 

ของเกษตรกรผผ ญนกาสสกรจากสถานรว อจกยทกบกวางไปเลรพยง

1 ปร 70,00012 นางสาวทอพยรมนตร ใยเกษ

สถานรว อจกยทกบกวาง สถาบกนสสวรรณวาจกกสอกอจเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนา

ปศสสกตวรและผลอตภกณฑรสกตวร กกาแพงแสน

นายวอรกตนร สสมน

สถานรว อจกยทกบกวาง สถาบกนสสวรรณวาจกกสอกอจเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนา

ปศสสกตวรและผลอตภกณฑรสกตวร กกาแพงแสน

ดร.พกลลภ ตก พงตระกผลทรกพยร

สถานรว อจกยทกบกวาง สถาบกนสสวรรณวาจกกสอกอจเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนา

ปศสสกตวรและผลอตภกณฑรสกตวร กกาแพงแสน

คสณภาพกกาไรและปกจจกยทรรสยงผลตยอคสณภาพกกาไรของบรอษกท

ในตลาดหลกกทรกพยรแหยงประเทศไทย

1 ปร 60,00013 อ.ประไพพอศ สวกสดอดรกมยร

สาขาการบกญชรบรอหาร คณะวอทยาการจกดการ ศรรราชา

สภาพการจกดการเรรยนการสอนพลศศกษาในประเทศไทย 1 ปร 400,00014 รศ.กรรวร บสญชกย

ภาควอชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

รศ.เจรอญ กระบวนรกตนร

ภาควอชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

ผศ.พรระ มาลรหอม

ภาควอชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

อ.จสฑามาศ บกตรเจรอญ

ภาควอชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

อ.วอชาญ มะวอญธร

ภาควอชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

อ.บกณฑอต เทรยบทอง

ภาควอชาพลศศกษาและกรฬา คณะศศกษาศาสตรรและพกฒนศาสตรร กกาแพง

แสน

นายชผโชค ชผเจรอญ

กองธสรการ กพส. สกานกกงานวอทยาเขต กกาแพงแสน

กลยสทธรการลดต ญนทสนของวอสาหกอจขนาดกลางและขนาดยยอม

ประเภทอสตสาหกรรมการผลอตทรรตก พงอยผยในภาคตะวกนออกของ

ไทย: การวอเคราะหรหยวงโซยมผลคยา

1 ปร 150,00015 ผศ.สมบผรณร สาระพกด

สาขาการบกญชรบรอหาร คณะวอทยาการจกดการ ศรรราชา
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยเชพงพชพนทปช จจานวน 244 โครงการ 74,678,400

โครงการวพจ จยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 102 โครงการ 37,460,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 9 โครงการ 5,640,000

การสการวจ รวบรวมและวอเคราะหรคสณภาพพกนธสกรรมมะขาม

ปญอมท ญองถอรนของประเทศไทย เพรรอการพกฒนาและปรกบปรสง

พกนธสรสกาหรกบอสตสาหกรรม

3 ปร

53-55

150,0001 นายนคร เหลรองประเสรอฐ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายสสดประสงคร สสวรรณเลอศ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวนอภา เขรรอนควบ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางนวลปรางคร ไชยตะขบ

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การวอจกยและพกฒนาระบบการผลอตองสยนในประเทศไทย 5 ปร

51-55

800,000

(800,000)

2

(ชสด)

นายกอตตอพงศร กอตตอวกฒนรโสภณ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

รศ.จอระเดช แจยมสวยาง

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.เกรรยงศกกดอด ไทยพงษร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.พนามาศ ตรรวรรณกสล

ภาควอชาสยงเสรอมและนอเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร บางเขน

ออทธอพลของระบบการจกดการทรงพสยมต ญนทรรมรตยอการเจรอญเตอบ

โต ผลผลอตและคสณภาพขององสยนไร ญเมลกด 4 พกนธสร

5 ปร

51-55

(0)2

(ยยอย)

นายกอตตอพงศร กอตตอวกฒนรโสภณ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวพอนอจ กรอนทรธกญญกอจ

สถานรว อจกยปากชยอง สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนา

พรชศาสตรร

การคกดเลรอกพกนธสรองสยนเพรรอการผลอตเช องพาณอชยร 4 ปร

52-55

(0)2

(ยยอย)

ผศ.เกรรยงศกกดอด ไทยพงษร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.รวร เสรฐภกกดร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายกอตตอพงศร กอตตอวกฒนรโสภณ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การใช ญจสลอนทรรยรปฏอปกกษรเพรรอควบคสมโรคขององสยน 5 ปร

51-55

(0)2

(ยยอย)

รศ.จอระเดช แจยมสวยาง

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.วรรณวอไล ออนทนผ

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายกอตตอพงศร กอตตอวกฒนรโสภณ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ผลของการใช ญสารควบคสมชรวภาพของพรชและวอธรการปลอดชยอ

ผลทรรมรตยอผลผลอตและคสณภาพของผลองสยน

5 ปร

51-55

(0)2

(ยยอย)

นายกอตตอพงศร กอตตอวกฒนรโสภณ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ผศ.พนามาศ ตรรวรรณกสล

ภาควอชาสยงเสรอมและนอเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร บางเขน

การสยงเสรอมและพกฒนาการประกอบการเกษตรธสรกอจองสยนใน

ประเทศไทย

2 ปร

54-55

(0)2

(ยยอย)

ผศ.พนามาศ ตรรวรรณกสล

ภาควอชาสยงเสรอมและนอเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร บางเขน

นายกอตตอพงศร กอตตอวกฒนรโสภณ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การจกดการไม ญกระถอนเทพาเพรรอการฟรพนฟผระบบนอเวศในพรพนทรร

เหมรองแรยร ญาง ณ สถานรว อจกยวนศาสตรรพกงงา จกงหวกดพกงงา

3 ปร

53-55

300,0003 อ.สมพร แมยลอรม

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

ผศ.สคาร ทรจกนทศก

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.มณฑาทอพยร โสมมรชกย

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

นายเจษฎา  วงศรพรหม

สกานกกงานเลขานสการ คณะวนศาสตรร บางเขน

Page 19 of 70



การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การใช ญเทคโนโลยรทรรเหมาะสมบางประการสกาหรกบพกฒนาการ

ผลอตพลกบในประเทศไทย

4 ปร

53-56

1,300,000

(647,500)

4

(ชสด)

นางวรระศรร เมฆตรง

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางวรระศรร เมฆตรง 

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ดร.ศาลกกษณร พรรณศอรอ

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นายวอส อฐ กอจสมพร

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายวรวอทยร ยรรสวกสดอด

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ผศ.ชกยสอทธอด ทองจผ

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผลของ Micro-Climate ทรรมรตยอการพกฒนาและคสณภาพของ

พลกบพกนธสรซ อชผ ( Diospyros  kaki L. cv Xichu)

4 ปร

53-56

(114,500)4

(ยยอย)

นางวรระศรร เมฆตรง

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายโอฬาร ตกณฑวอรสฬหร

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายวอส อฐ กอจสมพร

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายวรวอทยร ยรรสวกสดอด

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวบกวบาง ยะอผป

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การใช ญต ญนตอกลางเพรรอการพกฒนาปรกบปรสงคสณภาพพลกบ 3 ปร

53-55

(114,500)4

(ยยอย)

นายวอส อฐ กอจสมพร

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายโอฬาร ตกณฑวอรสฬหร

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายวรวอทยร ยรรสวกสดอด

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางวรระศรร เมฆตรง 

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ศกกยภาพของการปลผกพลกบหวาน ( Diospyros  kaki L., 

non-astringent persimmon )ในพรพนทรรสผงของจกงหวกด

เพชรบผรณร

4 ปร

53-56

(124,500)4

(ยยอย)

นางวรระศรร เมฆตรง

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายวอส อฐ กอจสมพร

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายวรวอทยร ยรรสวกสดอด

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวบกวบาง ยะอผป

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางวรระศรร เมฆตรง 

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การจกดการธาตสอาหารพรชสกาหรกบพลกบพกนธสรซ อชผ (Diospyros  

kaki L., cv Xichu)

3 ปร

53-55

(164,500)4

(ยยอย)

ผศ.ชกยสอทธอด ทองจผ

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายโอฬาร ตกณฑวอรสฬหร

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายวอส อฐ กอจสมพร

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายวรวอทยร ยรรสวกสดอด

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวบกวบาง ยะอผป

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางวรระศรร เมฆตรง 

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การปรกบปรสงพกนธสรพลกบด ญวยเทคนอคการเพาะเลรพยงเนรพอเยรรอ 3 ปร

53-55

(134,500)4

(ยยอย)

ดร.ศาลกกษณร พรรณศอรอ

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นายโอฬาร ตกณฑวอรสฬหร

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายวรวอทยร ยรรสวกสดอด

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวบกวบาง ยะอผป

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางวรระศรร เมฆตรง 

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การพกฒนาการเกอดดอกพลกบเพรรอเพอรมผลผลอตและคสณภาพ

ของผลพลกบทรรปลผกเปก นการค ญา

2 ปร

54-55

120,0005 นายวรวอทยร ยรรสวกสดอด

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวบกวบาง ยะอผป

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางนวลปรางคร ไชยตะขบ

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การวอจกยและพกฒนาเพรรอปรกบปรสงการผลอตองสยนรกบประทานสด

ในเขตภาคตะวกนตกของประเทศไทย

5 ปร

54-58

1,120,0006 ผศ.ชกยสอทธอด ทองจผ

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายบสญรยวม จกนทรรชรรน

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวนวะรกตนร พอลาภ

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางนวลปรางคร ไชยตะขบ

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวพอศมกย ศรรชาเยช

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร

แผนงานวอจกยและพกฒนามกนสกาปะหลกง 3 ปร

53-55

800,000

(460,000)

7

(ชสด)

นายสกล ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

นางพชรดา ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

ดร.สสปราณร งามประสอทธอด

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายนพศผล สมสทรทอง

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

ดร.กอรงกานทร พานอชนอก

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

นายสสทกศนร แปลงกาย

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

นางสาวแสงแข น ญาวานอช

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

รศ.สามกคคร บสณยะวกฒนร

ภาควอชาอนสรกกษรว อทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

ศ.เจรอญศกกดอด โรจนฤทธอดพอเชษฐร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วอจารณร ว อชชสกอจ

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

นายธรระ สมหวกง

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

การวอจกยและพกฒนาพกนธสรมกนสกาปะหลกงเฉพาะเขตสภาพแวด

ล ญอม

3 ปร

53-55

(80,000)7

(ยยอย)

นายสกล ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

นางพชรดา ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

ดร.กอรงกานทร พานอชนอก

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

นายประภาส ชยางเหลกก

สถานรว อจกยเพชรบผรณร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ศ.เจรอญศกกดอด โรจนฤทธอดพอเชษฐร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วอจารณร ว อชชสกอจ

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.สามกคคร บสณยะวกฒนร

ภาควอชาอนสรกกษรว อทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

ดร.โอภาส บสญเสกง
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การคกดเลรอกมกนสกาปะหลกงทรรมรศกกยภาพในการให ญผลผลอต และ

คสณภาพใบสผง

3 ปร

53-55

(80,000)7

(ยยอย)

นายธรระ สมหวกง

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

นายสกล ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

นางสาวแอนนา สายมณรรกตนร

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นางสการาญ ศรรชมพร

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นางสาวแสงแข น ญาวานอช

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายนพศผล สมสทรทอง

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

ดร.กอรงกานทร พานอชนอก

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

นายสสเมศ ทกบเงอน

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

นายธการงศอลป โพธอสผง

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

ดร.สสนรยร  โชตอนรรนาท

การประเมอนศกกยภาพผลผลอตมกนสกาปะหลกงพกนธสรก ญาวหน ญาใน

สภาพแวดล ญอมทรรแตกตยางกกน

3 ปร

53-55

(80,000)7

(ยยอย)

นางพชรดา ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

นายสกล ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

ดร.กอรงกานทร พานอชนอก

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

นายประภาส ชยางเหลกก

สถานรว อจกยเพชรบผรณร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายสสทกศนร แปลงกาย

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

นายสสดประสงคร สสวรรณเลอศ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

รศ.สมชาย ธนสอนชยกสล

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผลของระยะปลผกทรรมรตยอการเจรอญเตอบโต และผลผลอตของมกน

สกาปะหลกงทรรปลผกบนดอนชสด ลพบสรร

3 ปร

53-55

(60,000)7

(ยยอย)

นายสสทกศนร แปลงกาย

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

นายสกล ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

นายสสเมศ ทกบเงอน

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

นางพชรดา ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

นายนพศผล สมสทรทอง

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

นางอกานวยพร ประทสมโพธอด
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การจกดการแมลงศกตรผมกนสกาปะหลกงอยยางยกรงยรน 3 ปร

53-55

(40,000)7

(ยยอย)

นางสาวแสงแข น ญาวานอช

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

รศ.วอบผลยร จงรกตนเมธรกสล

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

นายสกล ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

นางพอทยาภรณร สสภรพกฒนร

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

ศกกยภาพและการพกฒนา Chinese tallow tree  (Sapium 

sebiferum (L.) Roxb.)  เปก นพรชนกพามกนทดแทนเพรรอ

ผลอตBiodiesel

5 ปร

53-57

400,000

(330,000)

8

(ชสด)

นายโรจนรรวร ภอรมยร

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

รศ.สามกคคร บสณยะวกฒนร

ภาควอชาอนสรกกษรว อทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

ดร.ณรงครชกย พอพกฒนรธนวงศร

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวศอร อกาญจนร เลอศปรกชญานกนทร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาววอลาสอนร กวรก อจธรรมกสล

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาวเบกญจารกชด ทองยรน

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวเบกญจารกชด ทองยรน

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายประภาส ชยางเหลกก

สถานรว อจกยเพชรบผรณร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ดร.ปฐมา จาตกานนทร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายศอร อ  ชมชาญ

การปลผกทดสอบ Chinese tallow tree (Sapium 

sebiferum (L.) Roxb.) เปก นพรชนกพามกนทดแทนเพรรอผลอต 

Biodiesel

5 ปร

53-57

(70,000)8

(ยยอย)

นายนอธาน ทองโคตร

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางวรระศรร เมฆตรง 

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวเบกญจารกชด ทองยรน

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายวรระยสทธ แสนยากสล

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายเจระศกกดอด  แซยลร

การศศกษาระบบการปลผกพรชทรรให ญชรวมวลตยอไรยสผงเพรรอเปก นพรช

พลกงงานทดแทนในประเทศไทย

2 ปร

54-55

650,0009 นายประภาส ชยางเหลกก

สถานรว อจกยเพชรบผรณร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายสสดประสงคร สสวรรณเลอศ

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายสกล ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

ดร.สสปราณร งามประสอทธอด

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

นายสสทกศนร แปลงกาย

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

ดร.ณรงครชกย พอพกฒนรธนวงศร

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายศอร อพงษร เทศนา

ฝย ายวอศวกรรม สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นายเจรศกกดอด แซยลร

1. ดร.อสทกย จารณศรร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 93 โครงการ 31,820,000

การแพรยกระจายและการประเมอนความเสรรยงของสารในกลสยม

พลาสตอไซเซอรรในนกพาผอวดอน

2 ปร

55-56

300,00010 รศ.สกญญา สอร อว อทยาปกรณร

ภาควอชาวอศวกรรมสอรงแวดล ญอม คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

อนสกรมวอธานของผรเสรพอหนอนม ญวนใบ วงศรยยอย 

Olethreutinae ในสถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด

1 ปร 200,00011 ผศ.นกนทศกกดอด ปอรนแก ญว

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายณกฐวกฒนร คลกงทรกพยร

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

การศศกษาการผลอตและการใช ญประโยชนรอยยางยกรงยรนของยาง

รกกเพรรอการอนสรกกษรภผมอปกญญาไทย

3 ปร

55-57

300,00012 ผศ.วอชาญ เอรยดทอง

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

รศ.สมคอด สอร อพกฒนดอลก

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

นางสาวสดกบพร พรรณบกวตผม

ออกแบบและพกฒนาเครรรองมรอกกาจกดวกชพรชแบบใช ญความร ญอน

เพรรอลดการใช ญสารเคมรกกาจกดวกชพรชในไรยอ ญอย

1 ปร 150,00013 รศ.พงศรศกกดอด ชลธนสวกสดอด

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ชสตอ มยวงประเสรอฐ

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.สมบกตอ ขาวประทรป

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผลของอสณหภผมอและระยะเวลาการเกกบรกกษาตยอคสณภาพหกว

พกนธสรหงสรเหอน

2 ปร

55-56

180,00014 อ.อกณณรชญานร มงคลชกยพฤกษร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาการบรรเทาการอกดแนยนของดอนทรายแปญงในไรยอ ญอย 1 ปร 160,00015 รศ.ประเทรอง อสษาบรอสสทธอด

ภาควอชาวอศวกรรมเกษตร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

ผลของชนอดและพกนธสรข ญาวโพดตยอคสณภาพข ญาวโพดหมกก 1 ปร 140,00016 อ.สสจอนตร เจนวรรวกฒนร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ศ.สายกณหร ทกดศรร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

อ.เจตษฎา อสตรพกนธร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

อ.นพ ตกณมสขยกสล

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

การปรกบปรสงพกนธสรมกนสกาปะหลกงเพรรอผลผลอตและปรอมาณแปญง

ในหกว

5 ปร

55-59

400,00017 รศ.วอจารณร ว อชชสกอจ

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ปอยะ กอตตอภาดากสล

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.เฉลอมพล ภผมอไชยร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.จกาลอง เจรยมจกานรรจา

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.เอกจ สโรบล

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.กล ญาณรงคร ศรรรอต

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ศ.เจรอญศกกดอด โรจนฤทธอดพอเชษฐร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ผลกระทบของวอกฤตโลกร ญอนและการจกดการใช ญฟางข ญาวตยอ

ผลผลอตข ญาวและแนวโน ญมการปลยอยกตาซมรเทนจากการปลผก

ข ญาว

1 ปร 200,00018 อ.เครรอมาศ สมกครการ

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

ผลกระทบของไกลโฟเซตตยอชรววอทยา พฤตอกรรมและเนรพอ

เยรรอว อทยาของตกวหนอนหอรงห ญอยนกพาจรด Luciola aquatilis

2 ปร

55-56

200,00019 อ.อกญชนา ทยานเจรอญ

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาความหลากหลายของแมลงศกตรผข ญาวและแมลงศกตรผ

ธรรมชาตอในพรพนทรรปลผกข ญาวแบบใช ญสารเคมรและการปลผกข ญาว

แบบออนทรรยร และการจกดการแมลงศกตรผพรชโดยใช ญจสลอนทรรยร

ปฏอปกกษรเพรรอการผลอตข ญาวปลอดภกย

1 ปร 200,00020 อ.จารสวกฒนร เถาธรรมพอทกกษร

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.อกงศสมาลยร จกนทราปกตยร

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

พกฒนาการและการออกดอกของข ญาวสายพกนธสรแท ญเพรรอการ

ผลอตข ญาวลผกผสม

2 ปร

55-56

120,00021 รศ.ลอลลรร กาวรตตะ

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.ธานร ศรรวงศรชกย

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.รกงสฤษดอด กาวรตตะ

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.มาลร ณ นคร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ศรรสม สสวรรณวงศร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อกญชลร ประเสรอฐศกกดอด

การเพาะเลรพยงเนรพอเยรรอใบสรทอง (Bauhinia aureifolia K. & 

S. S. Larsen) เพรรอการอนสรกกษรพกนธสร

1 ปร 140,00022 นางสาวจกนทรรว อภา บสญออนทรร

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

รศ.มณฑล จกาเรอญพฤกษร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

ดร.ศาลกกษณร พรรณศอรอ

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นายเดชา ดวงนามล

สถานรว อจกยเพรรอการพกฒนาชายฝกรงอกนดามกน สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

การพกฒนาเทคโนโลยรวนเกษตรระดกบสถานรว อจกยเพรรอการถยาย

ทอดองครความรผ ญเช องบผรณาการ

2 ปร

55-56

740,00023 นายณกฐวกฒนร คลกงทรกพยร

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

รศ.มณฑล จกาเรอญพฤกษร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.จงรกก วกชรอนทรรรกตนร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

ผศ.นอคม แหลมสกก

ภาควอชาวนผลอตภกณฑร คณะวนศาสตรร บางเขน

นายกอตตอพงศร กอตตอวกฒนรโสภณ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การผลอตเมลกดพกนธสรพรอกคสณภาพสผงภายใต ญสภาวะโลกร ญอน 2 ปร

55-56

1,000,000

(1,000,000)

24

(ชสด)

ผศ.ธรรมศกกดอด ทองเกตส

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.สสรพงษร ดการงกอตตอกสล

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ปรอยานสช จสลกะ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.ปอยะณกฎฐร ผกามาศ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.พอจอตรา แก ญวสอน

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พกชรรยา บสญกอแก ญว

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายจกานอง โสมกสล

ศผนยรว อจกยและพกฒนาพรชผกกเขตร ญอน สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน

นายเจรอญ ชาญวอศณสรกกษร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การศศกษาการพกฒนาของเมลกด การจกดการทรงพสยมและ

ประชากร และการพรางแสงเพรรอการผลอตเมลกดพกนธสรพรอกภาย

ใต ญสภาวะอสณหภผมอสผง

2 ปร

55-56

(0)24

(ยยอย)

อ.พอจอตรา แก ญวสอน

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.ปรอยานสช จสลกะ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายจกานอง โสมกสล

ศผนยรว อจกยและพกฒนาพรชผกกเขตร ญอน สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน

อ.ปอยะณกฎฐร ผกามาศ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.สสรพงษร ดการงกอตตอกสล

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การจกดการนกพาและธาตสอาหารเพรรอการผลอตเมลกดพกนธสรพรอกภาย

ใต ญสภาวะอสณหภผมอสผง

2 ปร

55-56

(0)24

(ยยอย)

ผศ.ธรรมศกกดอด ทองเกตส

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ปรอยานสช จสลกะ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พกชรรยา บสญกอแก ญว

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายจกานอง โสมกสล

ศผนยรว อจกยและพกฒนาพรชผกกเขตร ญอน สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน

นายเจรอญ ชาญวอศณสรกกษร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ผลของอสณหภผมอสผงในระหวยางการพกฒนาเมลกดตยอการเปลรรยน

แปลงองครประกอบทางเคมรและกายภาพของเมลกดพกนธสรพรอก

1 ปร (0)24

(ยยอย)

อ.ปอยะณกฎฐร ผกามาศ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ธรรมศกกดอด ทองเกตส

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายจกานอง โสมกสล

ศผนยรว อจกยและพกฒนาพรชผกกเขตร ญอน สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน

ผลของอสณหภผมอสผงในระหวยางการพกฒนาเมลกดตยอคสณภาพ

เมลกดพกนธสรพรอกหลกงผยานการปรกบปรสงสภาพและเกกบรกกษา

2 ปร

55-56

(0)24

(ยยอย)

ผศ.สสรพงษร ดการงกอตตอกสล

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายจกานอง โสมกสล

ศผนยรว อจกยและพกฒนาพรชผกกเขตร ญอน สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน

การพกฒนาซอฟแวรรเพรรอสนกบสนสนการตกดสอนใจในการวาง

แผนจกดการและพกฒนาทรกพยากรนกพา ในพรพนทรรลสยมนกพา

2 ปร

55-56

1,500,000

(1,500,000)

25

(ชสด)

รศ.กอบเกรยรตอ ผยองพสฒอ

ภาควอชาวอศวกรรมทรกพยากรนกพา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนาระบบสนกบสนสนการตกดสอนใจ เพรรอการเตรอนภกยนกพา

ทยวมฉกบพลกน โดยวอธรการคาดการณรพายสฝน ในพรพนทรรลสยมนกพา

2 ปร

55-56

(0)25

(ยยอย)

อ.ทศพล จตสระบสล

สาขาวอชาวอศวกรรมโยธาและสอรงแวดล ญอม คณะวอทยาศาสตรรและวอศวกรรม

ศาสตรร สกลนคร

กกาพล เกษจอนดา

ไชยาพงษร เทพประสอทธอ

การประเมอนความเสรรยงและความเสรยหายจากอสทกภกยด ญวย

แบบจกาลองอสทกวอทยาและแบบจกาลองอสทกภกย

1 ปร (0)25

(ยยอย)

รศ.กอบเกรยรตอ ผยองพสฒอ

ภาควอชาวอศวกรรมทรกพยากรนกพา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

วอนกย วกงพอมผล

เสาวนรยร ประจกนศรร

ไพฑผรยร  นาคแท ญ

การพกฒนาศกกยภาพทางพกนธสกรรมและการผลอตโคนมในเขต

ภาคกลางของประเทศไทย

1 ปร 1,000,000

(1,000,000)

26

(ชสด)

ผศ.ศกร คสณวสฒอฤทธอรณ

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.ธนาทอพยร สสวรรณโสภร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พนามาศ ตรรวรรณกสล

ภาควอชาสยงเสรอมและนอเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร บางเขน

อ.ระพรพงษร พานอว อวรรธนร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.เกรรยงไกร แก ญวตระกผลพงษร

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร บางเขน

Mauricio A. Elzo

การพกฒนาระบบการประเมอนพกนธสกรรมและจรโนมโคนมในเขต

ภาคกลางของประเทศไทย

1 ปร (0)26

(ยยอย)

ผศ.ศกร คสณวสฒอฤทธอรณ

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.ธนาทอพยร สสวรรณโสภร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พนามาศ ตรรวรรณกสล

ภาควอชาสยงเสรอมและนอเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร บางเขน

ผศ.เกรรยงไกร แก ญวตระกผลพงษร

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ระพรพงษร พานอว อวรรธนร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Mauricio A. Elzo

ความรผ ญ ทกศนคตอ และการปฏอบกตอในการคกดเลรอกพกนธสรและการ

ผลอตโคนมของเกษตรกรในเขตภาคกลางของประเทศไทย

1 ปร (0)26

(ยยอย)

ผศ.พนามาศ ตรรวรรณกสล

ภาควอชาสยงเสรอมและนอเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ศกร คสณวสฒอฤทธอรณ

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.ธนาทอพยร สสวรรณโสภร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.ระพรพงษร พานอว อวรรธนร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การประเมอน 13C isotope ในระบบดอน-พรช ทรรสกมพกนธรกกบการ

ดผดใช ญไนโตรเจนและนกพาของพรชในระบบการปลผกพรชแซมบน

พรพนทรรลาดชกน

1 ปร 250,00027 อ.ณกฐพล จอตมาตยร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

Dr. Thomas Gilger

Prof. Dr. Georg Cadisch

การพกฒนาชสดตรวจสอบปรอมาณออนทรรยวกตถสเพรรอการประเมอน

ปรอมาณออนทรยรวกตถสในดอนในสนาม

1 ปร 200,00028 ผศ.เสาวนสช ถาวรพฤกษร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

นายสมชาย กรรฑาภอรมยร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.เพชรดา ปอนใจ

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

นายรฐนนทร เจรอญชาศรร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สสเทพ ทองแพ

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาปรอมาณฝนในภาคตะวกนออกด ญวยแบบจกาลองอสตส

นอยมวอทยาสกาหรกบการจกดการทรกพยากรนกพา

1 ปร 120,00029 อ.วกลลรยร นวนมสสอก

สาขาวอชาวอทยาศาสตรรการเดอนเรรอ วอทยาลกยพาณอชยนาวรนานาชาตอ 

ศรรราชา

อ.ศรอนยา สนอทวงศร ณ อยสธยา

สาขาวอชาวอศวกรรมตยอเรรอและเครรรองกลเรรอ วอทยาลกยพาณอชยนาวรนานา

ชาตอ ศรรราชา

สรรรว อทยาการผลอตยางพารา : การศศกษาระดกบแปลงใหญย 4 ปร

55-58

1,100,000

(1,100,000)

30

(ชสด)

รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.พผนพอภพ เกษมทรกพยร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

ดร.ดวงรกตนร ศตคสณ

ศผนยรความรยวมมรอทางวอชาการไทย-ฝรกรงเศส (DORAS-Center) สกานกกงาน

อธอการบดร

นายเชฏฐร สาทรกอจ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

นางสาวเนตรดาว มสส อกมาศ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

การศศกษาสรรรว อทยาการหายใจของรากและดอน ในระบบนอเวศ

ยางพารา

4 ปร

55-58

(0)30

(ยยอย)

ดร.ดวงรกตนร ศตคสณ

ศผนยรความรยวมมรอทางวอชาการไทย-ฝรกรงเศส (DORAS-Center) สกานกกงาน

อธอการบดร

รศ.พผนพอภพ เกษมทรกพยร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายเชฏฐร สาทรกอจ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

สลอลดา เกตกะโกมล

การศศกษาการเจรอญเตอบโตของรากยางพารา 4 ปร

55-58

(0)30

(ยยอย)

รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.พผนพอภพ เกษมทรกพยร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

ดร.ดวงรกตนร ศตคสณ

ศผนยรความรยวมมรอทางวอชาการไทย-ฝรกรงเศส (DORAS-Center) สกานกกงาน

อธอการบดร

นายเชฏฐร สาทรกอจ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

นฤนาท ชกยรกงษร

สลอลดา เกตกะโกมล

การศศกษาการสร ญางชรวมวลของสยวนเหนรอดอนในระบบนอเวศ

ยางพารา

4 ปร

55-58

(0)30

(ยยอย)

นายเชฏฐร สาทรกอจ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

ดร.ดวงรกตนร ศตคสณ

ศผนยรความรยวมมรอทางวอชาการไทย-ฝรกรงเศส (DORAS-Center) สกานกกงาน

อธอการบดร

รศ.พผนพอภพ เกษมทรกพยร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นฤนาท ชกยรกงสร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

นอเวศวอทยาของไฟและการจกดการไฟในปย าผสมผลกดใบ ภาย

ใต ญสถานการณรการเปลรรยนแปลงสภาพภผมออากาศ ณ เขต

รกกษาพกนธสรสกตวรปย าห ญวยขาแข ญง

3 ปร

55-57

1,700,000

(1,700,000)

31

(ชสด)

ผศ.กอบศกกดอด วกนธงไชย

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.จงรกก วกชรอนทรรรกตนร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

รศ.สกนตร เกตสปราณรต

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

ผศ.สาพอศ ดอลกสกมพกนธร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.ปอยวกตนร ดอลกสกมพกนธร

ภาควอชาวอศวกรรมปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ผศ.รสยงเรรอง พผลศอร อ

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

ผศ.ขวกญชกย ดวงสถาพร

ภาควอชาการจกดการปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ผศ.พสสธา สสนทรห ญาว

ภาควอชาการจกดการปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ผศ.วกฒนชกย ตาเสน

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

นายสสดชาย วอส อทธอพานอช

นางสสนกนทา วอส อทธอพานอช

พลวกตรของเชรพอเพลองและลกกษณะพฤตอกรรมของไฟในปย า

ผลกดใบ ณ เขตรกกษาพกนธสรสกตวรปย าห ญวยขาแข ญง

3 ปร

55-57

(0)31

(ยยอย)

ผศ.กอบศกกดอด วกนธงไชย

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

นายสสดชาย วอส อทธอพานอช

ผลกระทบของความถรรไฟตยอพลวกตรและความหลากหลาย

ของแมลงในปย าผลกดใบ เขตรกกษาพกนธสรสกตวรปย าห ญวยขาแข ญง

3 ปร

55-57

(0)31

(ยยอย)

ผศ.วกฒนชกย ตาเสน

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

นายวรยะวกฒนร ใจตรง

ออทธอพลของไฟตยอการเตอบโตของต ญนไม ญในปย าผลกดใบ ณ เขต

รกกษาพกนธสรสกตวรปย าห ญวยขาแข ญง

3 ปร

55-57

(0)31

(ยยอย)

ผศ.ขวกญชกย ดวงสถาพร

ภาควอชาการจกดการปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ผลกระทบของไฟปย าตยอเศรษฐกอจสกงคมและการใช ญประโยชนร

ทรกพยากรปย าไม ญของชสมชนรอบพรพนทรรอนสรกกษร

3 ปร

55-57

(0)31

(ยยอย)

ผศ.พสสธา สสนทรห ญาว

ภาควอชาการจกดการปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.นอตยา เมรพยนมอตร

ภาควอชาการจกดการปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ระบบสนกบสนสนการตกดสอนใจเพรรอการจกดการไฟปย าในพรพนทรรเขต

รกกษาพกนธสรสกตวรปย าห ญวยขาแข ญง

3 ปร

55-57

(0)31

(ยยอย)

อ.ปอยวกตนร ดอลกสกมพกนธร

ภาควอชาวอศวกรรมปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ออทธอพลของไฟปย าตยอโครงสร ญางปย าและสมดสลของคารรบอน

ในปย าผลกดใบ ณ เขตรกกษาพกนธสรสกตวรปย าห ญวยขาแข ญง

3 ปร

55-57

(0)31

(ยยอย)

ผศ.สาพอศ ดอลกสกมพกนธร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.อรนสช นอลเขต (ค ญอไผย)

สาขาวอชาวอทยาศาสตรรส อรงแวดล ญอม คณะวอทยาศาสตรร  ศรรราชา

ผลกระทบของความถรรของการเผาตยอสมบกตอของดอนและการ

หมสนเวรยนของสารอาหารในปย าผลกดใบ ณ เขตรกกษาพกนธสรสกตวร

ปย าห ญวยขาแข ญง

3 ปร

55-57

(0)31

(ยยอย)

ผศ.รสยงเรรอง พผลศอร อ

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

นายพอธรกร สสภาวงศร

นางสาวอรชา แซยตกน

การวอเคราะหรกลไกสกาคกญตยอการรกกษาความหลากหลาย

ชรวภาพของปย าดอบเขา อสทยานแหยงชาตอดอยสสเทพ-ปสย

3 ปร

55-57

1,200,000

(1,200,000)

32

(ชสด)

รศ.ดอกรกก มารอด

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.ประทรป ด ญวงแค

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ผศ.วกฒนชกย ตาเสน

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

รศ.เดชา วอวกฒนรว อทยา

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

การศศกษาออทธอพลของความเข ญมแสงตยอการเจรอญทดแทน

ของพรรณพรชในปย าดอบเขา

3 ปร

55-57

(0)32

(ยยอย)

รศ.ดอกรกก มารอด

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ผศ.สราวสธ สกงขรแก ญว

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.จงรกก วกชรอนทรรรกตนร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

การศศกษาบทบาทของสกตวรก อนผลไม ญและแพรยกระจายเมลกด

ไม ญในการรกกษาความหลากหลายทางชรวภาพของปย าดอบเขา

3 ปร

55-57

(0)32

(ยยอย)

อ.ประทรป ด ญวงแค

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

รศ.ดอกรกก มารอด

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

การศศกษาบทบาทของแมลงผสมเกสรตยอการรกกษาความ

หลากหลายทางชรวภาพพรรณพรชปย าดอบเขา

3 ปร

55-57

(0)32

(ยยอย)

ผศ.วกฒนชกย ตาเสน

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

การศศกษาบทบาทของแมลงในดอนตยอการยยอยสลายซากพรช

ในปย าดอบเขา

3 ปร

55-57

(0)32

(ยยอย)

รศ.เดชา วอวกฒนรว อทยา

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การประเมอนคสณคยาของพรพนทรรปากแมยนกพาทยาจรนเพรรอการบรอหาร

จกดการทรกพยากรและสอรงแวดล ญอมทางนกพาภายใต ญหลกกสมดสล

ธรรมชาตอ

2 ปร

55-56

1,500,000

(1,500,000)

33

(ชสด)

รศ.เชษฐพงษร เมฆสกมพกนธร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง บางเขน

รศ.จารสมาศ เมฆสกมพกนธร

ภาควอชาชรววอทยาประมง คณะประมง บางเขน

รศ.แสงเทรยน อกจจอมางกผร

ภาควอชาการจกดการประมง คณะประมง บางเขน

อ.ศกนสนรยร หวกงวรลกกษณร

ภาควอชาการจกดการประมง คณะประมง บางเขน

อ.อสไรรกตนร เนตรหาญ

ภาควอชาการจกดการประมง คณะประมง บางเขน

อ.จกนทรา ศรรสมวงศร

ภาควอชาการจกดการประมง คณะประมง บางเขน

โครงการประเมอนผลผลอตทางชรวภาพและมผลคยาทาง

เศรษฐศาสตรรของทรกพยากรประมงในระบบนอเวศปากแมยนกพา

ทยาจรน

2 ปร

55-56

(0)33

(ยยอย)

รศ.จารสมาศ เมฆสกมพกนธร

ภาควอชาชรววอทยาประมง คณะประมง บางเขน

อ.ศกนสนรยร หวกงวรลกกษณร

ภาควอชาการจกดการประมง คณะประมง บางเขน

โครงการประเมอนศกกยรการบกาบกดตกวเองตามธรรมชาตอของ

ระบบนอเวศปากแมยนกพาทยาจรนและพรพนทรรชายฝกรงใกล ญเครยง

2 ปร

55-56

(0)33

(ยยอย)

รศ.เชษฐพงษร เมฆสกมพกนธร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง บางเขน

อ.จกนทรา ศรรสมวงศร

ภาควอชาการจกดการประมง คณะประมง บางเขน

โครงการวอเคราะหรสมรรถนะของชสมชนและองครกรด ญานการ

อนสรกกษรและฟรพนฟผทรกพยากรและสอรงแวดล ญอมทางนกพาในพรพนทรร

ปากแมยนกพาทยาจรน

2 ปร

55-56

(0)33

(ยยอย)

รศ.แสงเทรยน อกจจอมางกผร

ภาควอชาการจกดการประมง คณะประมง บางเขน

อ.อสไรรกตนร เนตรหาญ

ภาควอชาการจกดการประมง คณะประมง บางเขน

การศศกษาความสกมพกนธรระหวยางความสามารถในการทนตยอ

สภาวะขาดนกพาจกาลองกกบการเกอด DNA methylation ในอ ญอย

2 ปร

55-56

150,00034 อ.นงลกกษณร เทรยนเสรร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สนธอชกย จกนทรรเปรม

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การประเมอนผลกระทบของการเปลรรยนแปลงสภาพภผมออากาศ

ตยอสกตวรเลรพยงลผกด ญวยนม ในระบบนอเวศปย าไม ญ: ภาคเหนรอของ

ประเทศไทย

1 ปร 300,00035 ศ.ยงยสทธ ไตรสสรกตนร

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

น.ส. อกมพรพอมล ประยผร

การศศกษาลกกษณะทางจสลกายวอภาคศาสตรรของเซลลรทรรผลอต

เมรอกและลกกษณะเฉพาะของเนรพอเยรรอเคมรไกลโคคอนจผเกตทรร

พบบรอเวณผอวหนกงปลาบศกวกยอยอน

1 ปร 120,00036 ผศ.อสไร พงศรชกยฤกษร

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

อ.นอยดา ล ญานทรกพยรสกสล

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

อ.มณรนสช เขรยวออนทรร

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

นางสาวผกาวดร พงษรเกษ

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

นางกฤษณา แสงประไพทอพยร

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

ชนอกานตร  เชษฐสองหร

คยานอยมและพฤตอกรรมทรรเกรรยวข ญองกกบสกตวรปย าของผผ ญใช ญ

ประโยชนรพรพนทรรคส ญมครอง

1 ปร 250,00037 ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจนร พงษรเขรยว

ภาควอชาอนสรกกษรว อทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

การชกกนกาให ญเกอดการเคลรรอนทรรของเซลลรสรบพกนธสรต ญนกกาเนอด

สกตวรปรกด ญวยโปรตรน Avian stem cell factor

1 ปร 130,00038 ผศ.ชนอนทรร ตอรวกฒนวานอช

ภาควอชาสรรรว อทยา คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

ผศ.ศอร อรกกษร จกนทครส

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

อ.กรรณอการร ศอร อภกทรประวกต อ

ภาควอชาพยาธอว อทยา คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

ประสอทธอภาพการสกงเคราะหรแสงของคล ญา ภายใต ญการจกดการ

นกพาและสภาวะความเข ญมแสงทรรแตกตยางกกน เพรรอการผลอตเปก น

ไม ญใบประดกบเศรษฐกอจ

1 ปร 150,00039 รศ.คณพล จสฑามณร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.พผนพอภพ เกษมทรกพยร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

นางศอร อวกลยร สร ญอยกลยอม

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นายคณอณ รสยงวกฒนา
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การปรกบปรสงพกนธสรพรชสวน (ฟกกทอง ฝรกรง และดาวเรรอง) เพรรอ

สสขภาพ

3 ปร

55-57

800,000

(800,000)

40

(ชสด)

รศ.อสณารสจ บสญประกอบ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ปราโมทยร สฤษดอดนอรกนดรร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ปอยะณกฎฐร ผกามาศ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สมชาย สสขะกผล

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ศศอธร นาคทอง

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.พรศอร อ เลรพยงสกสล

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.อกญมณร อาวสชานนทร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ราตรร บสญเรรองรอด

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.เกรรยงศกกดอด ไทยพงษร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การปรกบปรสงพกนธสรฟกกทองเพรรอสารอาหารสผง 3 ปร

55-57

(0)40

(ยยอย)

อ.อกญมณร อาวสชานนทร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ปราโมทยร สฤษดอดนอรกนดรร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ปอยะณกฎฐร ผกามาศ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.อสณารสจ บสญประกอบ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.เกรรยงศกกดอด ไทยพงษร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ราตรร บสญเรรองรอด

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.พรศอร อ เลรพยงสกสล

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การปรกบปรสงพกนธสรดาวเรรองเพรรอเพอรมปรอมาณสารแซนโทฟอลใน

ดอก

3 ปร

55-57

(0)40

(ยยอย)

อ.ราตรร บสญเรรองรอด

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.อสณารสจ บสญประกอบ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.อกญมณร อาวสชานนทร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.เกรรยงศกกดอด ไทยพงษร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.พรศอร อ เลรพยงสกสล

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ศศอธร นาคทอง

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

การปรกบปรสงพกนธสรฝรกรงเพรรอเพอรมปรอมาณสารสกาคกญในผล 3 ปร

55-57

(0)40

(ยยอย)

ผศ.เกรรยงศกกดอด ไทยพงษร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.อสณารสจ บสญประกอบ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.พรศอร อ เลรพยงสกสล

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.อกญมณร อาวสชานนทร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ราตรร บสญเรรองรอด

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ศศอธร นาคทอง

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

ต ญนตอฝรกรงทนแล ญงและไส ญเดรอนฝอยรากปม 3 ปร

55-57

(0)40

(ยยอย)

รศ.อสณารสจ บสญประกอบ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.เกรรยงศกกดอด ไทยพงษร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สมชาย สสขะกผล

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

นาย ประสงคร สสทธอพอณทส
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การคกดเลรอกแบคทรเรรยยยอยเยรรอใยทรรมรศกกยภาพสผง

จากกระเพาะรผเมนของโคเนรพอเพรรอใช ญเปก นโปรไบโอตอกในสกตวร

เครพยวเอรพอง

1 ปร 400,00041 รศ.สสร อยะ สะวานนทร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.จรระชกย กาญจนพฤฒอพงศร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายปรรชา ออนนสรกกษร

ศผนยรว อจกยและพกฒนาการผลอตกระบรอและโค สถาบกนสสวรรณวาจกกสอกอจ

เพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาปศสสกตวรและผลอตภกณฑรสกตวร กกาแพงแสน

ความสกมพกนธรระหวยาง Polymorphism ของยรน Lipoprotein 

Lipase และลกกษณะการเจรอญเตอบโต ไขมกนในชยองท ญอง และ

คยาทางโลหอตวอทยา ในไกยกระทง ไกยเบตง (สายเคยผ) และ ไกย

พรพนเมรอง

1 ปร 350,00042 อ.วอร อยา ลส ญงใหญย

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

รศ.นอรกตนร กองรกตนานกนทร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พรรณวดร โสพรรณรกตนร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การพกฒนาเครรรองหมายทางพกนธสกรรมเปก นเครรรองมรอในการคกด

เลรอกสกาหรกบลกกษณะการให ญผลผลอตในชยวงกยอนหยยานมของ

แมยสสกร

1 ปร 400,00043 อ.ธนาทอพยร สสวรรณโสภร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ศกร คสณวสฒอฤทธอรณ

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

เผดกจ ธรรมรกกษร

การศศกษาประสอทธอภาพของสารลอกนอนตยอการกระตส ญนระบบภผมอ

คส ญมกกนและการยกบยก พงไวรกสหกวเหลรองในกส ญงขาว (Litopenaeus 

vannamei)

1 ปร 350,00044 อ.ประพกนธรศกกดอด ศรรษะภผมอ

ภาควอชาเพาะเลรพยงสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

การประยสกตรใช ญเทคนอคเอฟทรไออารรสเปกโทรสโคปรศศกษาผล

ของกาแลคโตซอเดสตยอการเปลรรยนแปลงองครประกอบของ

เซลลรเมกดเลรอดแดงสสนกข

1 ปร 120,00045 อ.พรพอมล เมธรนสกผล

ภาควอชาเทคนอคการสกตวแพทยร คณะเทคนอคการสกตวแพทยร

นายคมสกน สกจจะสถาพร

ภาควอชาเทคนอคการสกตวแพทยร คณะเทคนอคการสกตวแพทยร

นางสาวนอชนกนตร สอนสยองแสง

ภาควอชาเทคนอคการสกตวแพทยร คณะเทคนอคการสกตวแพทยร

กาญจนา ธรรมนผ

การศศกษาพกฒนาการของโครงสร ญางทางจสลกายวอภาคศาสตรร 

จกานวน การกระจายตกว และไกลโคคอนจผเกตของตสยมรกบรสทรร

บรอเวณผอวหนกงรอบปากและภายในชยองปากของปลาบศกวกย

อยอนเพรรอใช ญเปก นตกวบยงชรพพฤตอกรรมการกอน

1 ปร 200,00046 ผศ.ศอร อรกกษร จกนทครส

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

ศ.อภอนกนทร สสประเสรอฐ

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

อ.เสรร กสญแจนาค

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

นางกฤษณา แสงประไพทอพยร

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

นางอภกนตรร ด ญวงเงอน

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

นางธนกตพร พรหมพา

ภาควอชากายวอภาคศาสตรร คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

ชนอกานตร เชษฐสองหร

การใช ญประโยชนรจากแคโรทรนอยดรและคลอโลฟอลลรจากไขยนกพา

เพรรอเปก นสารเรยงสรในอาหารปลาสวยงาม

1 ปร 120,00047 นายสสทอน สมบผรณร

ศผนยรพกฒนาเทคโนโลยรอาหารสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

นายวอช อต เสมาชกย

ศผนยรพกฒนาเทคโนโลยรอาหารสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

นาย บกณฑอต ยวงสร ญอย

การตรวจสอบโปรตรนทรรเกรรยวข ญองกกบการต ญานทานโรครานกพา

ค ญางในข ญาวโพดสายพกนธสรแท ญ

1 ปร 200,00048 ดร.วกนชกย เยกนเพชร

ศผนยรว อจกยข ญาวโพดและข ญาวฟย างแหยงชาตอ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอ

การค ญนคว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

การแบยงลกกษณะชก พนดอนตามเกณฑรของ National 

Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) และ

การเพอรมความรสนแรงตยอการสกรนสะเทรอนของพรพนดอนจากแผยน

ดอนไหวในจกงหวกดเชรยงใหมย  และพรพนทรรใกล ญเครยง

1 ปร 300,00049 อ.ภาสกร ปนานนทร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรพรพนพอภพ คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายบสร อนทรร เวชบรรเทอง

การสการวจความหลากหลายของแมลงนกพา และคสณภาพนกพาใน

พรพนทรรชสยมนกพาเขาสามร ญอยยอด จกงหวกดประจวบครรรขกนธร

1 ปร 150,00050 อ.เอกวกต ว อถรประดอษฐร

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.แตงอยอน พรหมมอ

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

อ.อกญชนา ทยานเจรอญ

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.นงลกกษณร มโนวลกยเลา

ภาควอชาอาชรวศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

รศ.จรอยา จกนทรรไพแสง

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

Robert W. Sites

การเกอดรยองธารเนรรองจากการไหลของนกพาใต ญดอน 1 ปร 300,00051 ผศ.อดอชกย พรพรหมอนทรร

ภาควอชาวอศวกรรมทรกพยากรนกพา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน
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การศศกษาเทคนอคการผลกดขนในไกยไขยโดยให ญความสกาคกญกกบ

สวกสดอภาพสกตวร

1 ปร 150,00052 รศ.นอรกตนร กองรกตนานกนทร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.ชกยวกฒนร บสญแก ญววรรณ

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.วอร อยา ลส ญงใหญย

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การเปรรยบเทรยบความถผกต ญองของเทคนอคดาวนรสเกลลอรงเพรรอ

การประเมอนตกวแปรด ญานภผมออากาศสกาหรกบการศศกษาการ

เปลรรยนแปลงสภาพภผมออากาศ

3 ปร

55-57

350,00053 รศ.นสชนารถ ศรรวงศอตานนทร

ภาควอชาวอศวกรรมทรกพยากรนกพา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ดร.กฤษณกส สสรกอตยร

น.ส. ศอร อกกญญา แสงสวยาง

นาย ดนยรปภพ มะณร

นาย สสรศกกดอด ชนะพกนธรภากร

น.ส. ชสตอญาภรณร ศาสตรรสาระ

สารฟรนอลทรรออกฤทธอดต ญานอนสมผลออสระจากพรชทะเล 1 ปร 140,00054 ผศ.พกนธสรทอพยร ว อเศษพงษรพกนธสร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง บางเขน

รศ.ชกชรร แก ญวสสรลอขอต

ภาควอชาชรววอทยาประมง คณะประมง บางเขน

นายอรรถวสฒอ กกนทะวงศร

สถานรว อจกยประมงศรรราชา คณะประมง บางเขน

การศศกษาผลของการเสรอมนกพามกนปลาตยอประสอทธอภาพการ

ผลอตและสสขภาพของลผกโคนมกยอนหยยานม

1 ปร 150,00055 อ.ระพรพงษร พานอว อวรรธนร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.ชกยวกฒนร บสญแก ญววรรณ

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พรรณวดร โสพรรณรกตนร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

นายเสารร  ศอว อชกย

การเกอดชนอดใหมยและลกกษณะวอวกฒนาการของพรชเฉพาะถอรน

ของเขาหอนปผน: กรณรศศกษาในสกสลแคสกนตอสสข (Santisukia 

Brummitt)

2 ปร

55-56

300,00056 อ.สสธรรร ดวงใจ

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ผศ.วกฒนชกย ตาเสน

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

วรดลตร แจยมจการผญ

ระดกบความชรพนในดอนทรรเหมาะสมในการให ญนกพาเสรอม และผล

ของการให ญนกพาเสรอมตยอคสณภาพและผลผลอตมกนสกาปะหลกง

2 ปร

55-56

420,00057 นายสสเมศ ทกบเงอน

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

นายประภาส ชยางเหลกก

สถานรว อจกยเพชรบผรณร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ศ.อกานาจ สสวรรณฤทธอด

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

นายธรระ สมหวกง

สถานรว อจกยเขาหอนซ ญอน สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและ

พกฒนาพรชศาสตรร

รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายเจตฎา อสตรพกนธร

นายชาญณรงคร ตก พงคณาทรกพยร

นายณรงชย บสญศรร

การรวบรวมและเกกบรกกษาสายพกนธสรเชรพอราจากดอน พรช และ

วกสดสชนอดตยางๆ

3 ปร

55-57

150,00058 อ.อรอสมา เพรยซ ญาย

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

อ.อนงครนสช สาสนรกกกอจ

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

ผลกระทบทางชรววอทยาของหอยเชอรรร (Pomacea 

canaliculata) ทรรมรตยอหอยโขยงพกนธสรพรพนเมรองของประเทศไทย 

(Pila spp.)

1 ปร 200,00059 อ.รกฐชา ชกยชนะ

ภาควอชาเทคโนโลยรและการจกดการสอรงแวดล ญอม คณะสอรงแวดล ญอม

การประเมอนผลระบบชลประทานนกพาหยดใต ญดอน 1 ปร 120,00060 ผศ.นอมอตร เฉอดฉกนทรพอพกฒนร

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

รศ.วราวสธ วสฒอวณอชยร

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

รศ.สกนตอ ทองพกานกก

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

อ.สมชาย ดอนเจดรยร

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

การผสมพกนธสรซกพาซ ญอนและบทบาทของของอาหารทรรได ญรกบ

ขณะผสมพกนธสรในหอรงห ญอยนกพาจรดชนอด Luciola aquatilis

2 ปร

55-56

120,00061 อ.อกญชนา ทยานเจรอญ

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.เอกวกต ว อถรประดอษฐร

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน
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ประสอทธอภาพของปอเทรอง (Crotalaria spp.) สายพกนธสรตยาง 

ๆ ของประเทศไทยตยอไส ญเดรอนฝอยรากปม (Meloidogyne 

incognita)

1 ปร 150,00062 อ.บกญชา ชอณศรร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

ประสอทธอภาพการแปลงสารหนผของแบคทรเรรยทรรแยกได ญจาก

ดอนประเทศไทย

2 ปร

55-56

180,00063 อ.เพชรดา ปอนใจ

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.กรรณอการร สกจจาพกนธร

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

บทบาทของวอตามอนซรตยอการตอบสนองทางภผมอคส ญมกกนแบบไมย

จกาเพาะเจาะจงและแบบจกาเพาะเจาะจงของปลานอล 

(Oreochromis niloticus, Linn.)

1 ปร 400,00064 รศ.นนทวอทยร อารรยรชน

ภาควอชาเพาะเลรพยงสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

ผศ.เรรองวอชญร ยส ญนพกนธร

ภาควอชาเพาะเลรพยงสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

การศศกษาพลวกตของสกงคมพรชปย าชายเลนเพรรอการจกดการ

อยยางยกรงยรนในพรพนทรรชายฝกรงระนอง

3 ปร

55-57

400,00065 นายเดชา ดวงนามล

สถานรว อจกยเพรรอการพกฒนาชายฝกรงอกนดามกน สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

ผศ.สคาร ทรจกนทศก

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

นายเจษฎา วงครพรหม

ศผนยรว อจกยปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

นายวอสกย คงแก ญว

สถานรว อจกยเพรรอการพกฒนาชายฝกรงอกนดามกน สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นายวอสกย คงแก ญว

สถานรว อจกยเพรรอการพกฒนาชายฝกรงอกนดามกน สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

ดร. วอจารณร  มรผล

ลกกษณะของฮรโมโกลบอนในสสนกขพกนธสรไทยบางแก ญว 1 ปร 150,00066 อ.ชกยวกฒนร บสญแก ญววรรณ

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

รศ.อาภกสสรา ชผเทศะ

ภาควอชาสรรรว อทยา คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

ผศ.จตสพร หนผสสด

ภาควอชาเวชศาสตรรคลอนอกสกตวรเลรพยง คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

ดร. สอทธอรกกษร  รอยตระกผล

การปลผกไม ญ 5 ชนอด เพรรอฟรพนฟผปย าในพรพนทรรสถานรฝศกนอส อต

วนศาสตรรวกงนกพาเขรยว จกงหวกดนครราชสรมา

3 ปร

55-57

250,00067 อ.สมพร แมยลอรม

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.วาทอนร กฤษณะพกนธร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

การพกฒนาเครรรองมรอทกาความสะอาดหอยแมลงภผย 1 ปร 100,00068 นายนอตอพกฒนร พลอยประดกบ

สถานรว อจกยประมงศรรราชา คณะประมง บางเขน

นายอศอรวกฒนร ปรรชา

สถานรว อจกยประมงศรรราชา คณะประมง บางเขน

นายอลงกต ออนทรชาตอ

สถานรว อจกยประมงศรรราชา คณะประมง บางเขน

การคกดเลรอกและขยายพกนธสรถกรวอาหารสกตวรทนเคกมบางชนอดใน

สภาพปลอดเชรพอ เพรรอการนกาไปใช ญประโยชนรในพรพนทรรด อนเคกม

ภาคตะวกนออกเฉรยงเหนรอของประเทศไทย

3 ปร

55-57

140,00069 รศ.มาลร ณ นคร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ลอลลรร กาวรตตะ

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ศรรสม สสวรรณวงศร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

วราพร วรระพลากร

วลกยกานตร เจรยมเจตจรผญ

การเปลรรยนแปลงของสกงคมสอรงมรชรว อตหน ญาดอนอกนเนรรองมาจาก

การตายของไม ญแสมขาว (Avicennia alba Bl.)ในปย าชายเลน

1 ปร 200,00070 นางสาวกนกวรรณ ขาวดยอน

สถานรว อจกยประมงศรรราชา คณะประมง บางเขน

นายอลงกต ออนทรชาตอ

สถานรว อจกยประมงศรรราชา คณะประมง บางเขน

นายไตรเทพ  วอชยรโกวอทเทน

นายจกาลอง  โตอยอน

นายธนพงษร รกตนวสฒอนกนทร

ศกกยภาพและสมรรถนะการผสมของพกนธสรถกรวลอสงในประเทศ

ไทย

1 ปร 140,00071 อ.เจตษฎา อสตรพกนธร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.เฉลอมพล ภผมอไชยร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.จวงจกนทรร ดวงพกตรา

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ไมยมร
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การตรวจสอบคสณภาพเซลลรสรบพกนธสรพยอแมยกส ญงขาวแวนนาไม 

(Litopenaues vannamei) ทรรได ญรกบอาหารสยงเสรอมการเจรอญ

พกนธสร ด ญวยวอธรโครเมท แอสเสยร

1 ปร 300,00072 อ.อรพร หมรรนพล

ภาควอชาเพาะเลรพยงสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

ดร. ณรงครศกกดอด พยวงลาภ

นายปกปญอง อสยมอยผย

นายเอกชกย    ดวงใจ

การจกดการปย าทดแทนเพรรอพกฒนาเศรษฐกอจฐานชสมชนอยยาง

ยกรงยรน

3 ปร

55-57

750,000

(750,000)

73

(ชสด)

รศ.มณฑล จกาเรอญพฤกษร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

นายณกฐวกฒนร คลกงทรกพยร

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

รศ.สรกญญา วกชโรทกย

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.ประเทรอง พสฒซ ญอน

ภาควอชาวนผลอตภกณฑร คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.วาทอนร กฤษณะพกนธร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

นายณกฐวกฒนร คลกงทรกพยร

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

การจกดการทางด ญานวนวกฒนรเพรรอการปรกบเปลรรยนโครงสร ญางปย า

ทดแทน

3 ปร

55-57

(0)73

(ยยอย)

นายณกฐวกฒนร คลกงทรกพยร

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

อ.จงรกก วกชรอนทรรรกตนร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

รศ.ดอกรกก มารอด

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

นายอนสชา ทะรา

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

ลกกษณะชรพลกกษณรและการจกาแนกของพกนธสรไม ญในปย าทดแทน

เพรรอการขยายและปรกบปรสงพกนธสรเช องเศรษฐกอจ

1 ปร (0)73

(ยยอย)

รศ.สรกญญา วกชโรทกย

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.ฉกตรชกย เงอนแสงสรวย

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ณกฎฐา เสนรวาส

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายณกฐวกฒนร คลกงทรกพยร

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นายอนสชา ทะรา

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

ลกกษณะทางกายภาพและเคมรไม ญของพกนธสรไม ญในปย าทดแทน

เพรรอการใช ญประโยชนรเช องเศรษฐกอจ

3 ปร

55-57

(0)73

(ยยอย)

ผศ.ประเทรอง พสฒซ ญอน

ภาควอชาวนผลอตภกณฑร คณะวนศาสตรร บางเขน

นายณกฐวกฒนร คลกงทรกพยร

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

คสณสมบกตอของเมลกดและการขยายพกนธสรไม ญในปย าทดแทนเพรรอ

การผลอตกล ญาไม ญเช องเศรษฐกอจฐานชสมชน

3 ปร

55-57

(0)73

(ยยอย)

อ.วาทอนร กฤษณะพกนธร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

คยาการแขกงตกวของเลรอดในสสนกขทรรเปก นโรคลอพนหกวใจห ญองซ ญาย

เสรรอม

1 ปร 300,00074 รศ.เกรรยงศกกดอด ไพรหอรกญกอจ

ภาควอชาพยาธอว อทยา คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

อ.เฉลอมพล เลกกเจรอญสสข

ภาควอชาเวชศาสตรรคลอนอกสกตวรเลรพยง คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

รศ.อมรรกตนร ศาสตรวาหา  

ภาควอชาเวชศาสตรรคลอนอกสกตวรเลรพยง คณะสกตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

นางสาวเสาวนอตยร ทอพยรเสวก

ภาควอชาพยาธอว อทยา คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน
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การพกฒนาวอธรการใช ญ Bacillus megaterium สายพกนธสร 3103 

ในสวนมะมยวงเพรรอการควบคสมโรคแอนแทรคโนสบนผล

มะมยวงหลกงการเกกบเกรรยว

3 ปร

55-57

140,00075 ผศ.อสดม ฟญารสยงสาง

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ลพ ภวภผตานนทร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางนวลวรรณ ฟญารสยงสาง

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.พรรพงษร แสงวนางครกผล

ศผนยรเทคโนโลยรหลกงการเกกบเกรรยว สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน

นายเจรอญ ขสนพรม

ศผนยรเทคโนโลยรหลกงการเกกบเกรรยว สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน

อ.ชกยณรงคร รกตนกรรฑากสล

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ประสอทธอภาพการผลอตโคนมจากหญ ญาเนเปรยรรมวกเหลกก 1 ปร 400,00076 รศ.สมเกรยรตอ ประสานพานอช

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การทดแทนของสกงคมพรชและการเปลรรยนแปลงของสมบกตอดอน

ในพรพนทรรเหมรองแรยร ญาง สถานรว อจกยวนศาสตรร พกงงา อกาเภอ

ตะกกรวปย า จกงหวกดพกงงา

1 ปร 250,00077 ผศ.สคาร ทรจกนทศก

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

นายเจษฎา วงครพรหม

ศผนยรว อจกยปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ระบบการผลอตและเกษตรดรทรรเหมาะสมของชมพผยในอกาเภอ

สามพราน จกงหวกดนครปฐม

1 ปร 120,00078 รศ.กวอศรร วานอชกสล

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การศศกษาการใช ญทยอ PVC เปก นวกสดสหลบซยอนตยออกตราการ

รอดตายของปผม ญาทรรเลรพยงในบยอดอนทรรอกตราความหนาแนยนแตก

ตยางกกน 3 ระดกบ

1 ปร 120,00079 นายอกมพร บกวทร

สถานรว อจกยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

นายลอขอต ชผช อต

สถานรว อจกยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

นายวสฒอชกย อยอนเอรรยม

สถานรว อจกยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

วาสนา อากรรกตนร

ความหลากหลายของพรรณพรชในอสทยานแหยงชาตอภผจองนา

ยอย จกงหวกดอสบลราชธานร

3 ปร

55-57

120,00080 ผศ.ฉกตรชกย เงอนแสงสรวย

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.สรกญญา วกชโรทกย

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ไบโอบอลจากสกตวรทะเลด ญอยคยาสผยการฟรพนฟผทะเลอยยางยกรงยรน 1 ปร 200,00081 นายวรรกอจ จรเกตส

สถานรว อจกยประมงศรรราชา คณะประมง บางเขน

นางสาวกนกวรรณ ขาวดยอน

สถานรว อจกยประมงศรรราชา คณะประมง บางเขน

นายอรรถวสฒอ กกนทะวงศร

สถานรว อจกยประมงศรรราชา คณะประมง บางเขน

การศศกษาชรวประวกตอและการประเมอนทรกพยากรหอยตลกบใน

ประเทศไทย

2 ปร

55-56

120,00082 นางหทกยรกตนร ไชยอมตกสล

ภาควอชาชรววอทยาประมง คณะประมง บางเขน

รศ.ณรงคร วรระไวทยะ

ภาควอชาชรววอทยาประมง คณะประมง บางเขน

พกฒนาการของละอองเกสรข ญาวสายพกนธสรทรรมรละอองเกสรเปก น

หมกนทรรควบคสมด ญวยยรนในไซโตพลาสซศมและยรนทรรตอบสนอง

ตยออสณหภผมอ

1 ปร 120,00083 ผศ.ธานร ศรรวงศรชกย

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ประภา ศรรพอจอตตร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

นางสาวปสณยวรรร เดชครอง

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

นางสาวยสพดร เผยาพกนธร

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นางยสพอน ศรรหอรกญ

นางอภอนกนทร สนอยอง
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ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ศกกยภาพการใช ญประโยชนรทรกพยากรธรรมชาตอด ญานพรชพรรณ

ของชสมชนเกษตรกรรมเพรรอพกฒนาเปก นผลอตภกณฑรชสมชน  

กรณรศศกษา ต.ว ญงด ญง  อ.เมรอง  จ.กาญจนบสรร

1 ปร 350,00084 ผศ.ชกยสอทธอด ทองจผ

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.วกลลภ อารรรบ

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาวจสฑามณร แสงสวยาง

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ผศ.ดร.สผตอเทพ ศอร อพอพกฒนกสล

ภาควอชาอาชรวศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

ผศ.จอนตนา กาญจนวอสสทธอด

ภาควอชาอาชรวศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

นายบสญรยวม จกนทรรชรรน

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวนวะรกตนร พอลาภ

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวจงกลลดา พลายดร

ศผนยรว อจกยและพกฒนาอาชรพแกยเกษตรกร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบ

นอเวศเกษตร

น.ส.นอพกทฌา ต ญนนาจาน

ระบบผผ ญเชรรยวชาญสกาหรกบฟารรมเพาะเลรพยงสกตวรนกพาแบบ

อกตโนมกตอ (ระยะทรร 1)

1 ปร 250,00085 รศ.วราหร เทพาหสดร

ภาควอชาเพาะเลรพยงสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

ผศ.สสร อยกน ธกญกอจจานสกอจ

ภาควอชาวอทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง บางเขน

ผศ.ดร.เดรรยว กสลพอรกกษร

ผศ.ดร.ภาณสทกต  บสญประมสข

อ.วสฒอชกย พลวอเศษ

การศศกษาผลกระทบของอะฟลาทอกซอนตยอการผลผลอตและ

การตกค ญางในเปก ดไขย

1 ปร 350,00086 ผศ.ณกฐสอทธอด ตกนสกสล

ภาควอชาเภสกชวอทยา คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

ประสอทธอภาพของ Protein  Skimmer ตยออกตราการเจรอญเตอบ

โตของปผทะเล

1 ปร 130,00087 นางสาวศอร อรกตนร หมวกใหมย

สถานรว อจกยเพาะเลรพยงสกตวรนกพาชายฝกรงจกงหวกดสมสทรสงคราม คณะประมง 

บางเขน

อ.สรณกฏฐร ศอร อสวย

ภาควอชาเพาะเลรพยงสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

นายปณอธาน แก ญวจกนทวร

สถานรว อจกยเพาะเลรพยงสกตวรนกพาชายฝกรงจกงหวกดสมสทรสงคราม คณะประมง 

บางเขน

ปย าชสมชนสาธอตเพรรอการฟรพนฟผปย าและใช ญประโยชนรอยยางยกรงยรน

โดยชสมชนมรสยวนรยวม

3 ปร

55-57

100,00088 นายอนสชา ทะรา

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นายณกฐวกฒนร คลกงทรกพยร

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

รศ.มณฑล จกาเรอญพฤกษร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

อ.จงรกก วกชรอนทรรรกตนร

ภาควอชาวนวกฒนวอทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

โครงการการเพอรมศกกยภาพการผลอตและการจกดการผลผลอต

อ ญอย

4 ปร

55-58

3,000,000

(3,000,000)

89

(ชสด)

รศ.เรวกต เลอศฤทกยโยธอน

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การพกฒนาแอนตรบอดรตยอเชรพอไฟโตพลาสมาสาเหตสโรคใบ

ขาวอ ญอยเพรรอเพอรมประสอทธอภาพการวอนอจฉกยโรค

3 ปร

55-57

(0)89

(ยยอย)

รศ.สสภาพร กลอรนคง

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.คนศงนอตยร เหรรยญวรากร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.เรวกต เลอศฤทกยโยธอน

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การตรวจสอบและคกดเลรอกพกนธสรอ ญอยทนแล ญงในสภาพเพาะ

เลรพยงเนรพอเยรรอ

4 ปร

55-58

(0)89

(ยยอย)

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

รศ.เรวกต เลอศฤทกยโยธอน

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางสาวสสลกกษณร แจยมจการกส

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

นางสาวกมลศรร สระทองพรม

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน
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การวพจ จย
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การปรกบปรสงพกนธสรอ ญอยเพรรอผลผลอตและพลกงงาน 4 ปร

55-58

(0)89

(ยยอย)

รศ.เรวกต เลอศฤทกยโยธอน

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายอภอว อชญร ทรงกระสอนธสร

ศผนยรว อจกยและพกฒนาอ ญอยและนกพาตาล สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน

ผศ.โสภณ อสไรชรรน

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ชลอดา เลกกสมบผรณร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ชกยณรงคร รกตนกรรฑากสล

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

แนวทางการบรอหารแมลงศกตรผอ ญอยทรรสกาคกญ 4 ปร

55-58

(0)89

(ยยอย)

ผศ.โสภณ อสไรชรรน

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.วอวกฒนร เสรอสะอาด

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

กอตตอยา สสขเสน

ลกกษณะของเชรพอสาเหตสโรคเนยาแดงและความแปรปรวนใน

การทกาให ญเกอดโรคเพรรอการคกดเลรอกเชรพอพกนธสกรรมอ ญอยต ญาน

ทานโรค

3 ปร

55-57

(0)89

(ยยอย)

ผศ.ชลอดา เลกกสมบผรณร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.เรวกต เลอศฤทกยโยธอน

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การออกแบบและพกฒนาอสปกรณรตอดท ญายรถไถเดอนตามเพรรอ

การเขตกรรมในไรยอ ญอย

4 ปร

55-58

(0)89

(ยยอย)

รศ.รกตนา ตก พงวงศรกอจ

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.นนทวกชรร ชกยณรงคร

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายปฐมพงษร คสมพล

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การตอบสนองของพกนธสรข ญาวไทยตยอระบบปลผกข ญาวนกพาน ญอย 1 ปร 120,00090 อ.ศสภสอทธอด ส อทธาพานอช

สาขาวอชาทรกพยากรเกษตรชรวภาพ คณะทรกพยากรธรรมชาตอและ

อสตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.เจษฎา ภกทรเลอพงศร

สาขาวอชาทรกพยากรเกษตรชรวภาพ คณะทรกพยากรธรรมชาตอและ

อสตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

ผศ.เจษฎา เตชมหาศรานนทร

สาขาวอชาทรกพยากรเกษตรชรวภาพ คณะทรกพยากรธรรมชาตอและ

อสตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

เนตรนภา  ออนสลสด

การผลอตต ญนอยอนงอกและต ญนกล ญาสกาหรกบอาหารสสขภาพ 1 ปร 100,00091 อ.ปอยะณกฎฐร ผกามาศ

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ปราโมทยร สฤษดอดนอรกนดรร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.สสรพงษร ดการงกอตตอกสล

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.อมรศรร ขสนออนทรร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

การศศกษาคยาบยงชรพความเครรยดในปลานอล (Oreochromis 

niloticus Linn.)

1 ปร 300,00092 รศ.นนทวอทยร อารรยรชน

ภาควอชาเพาะเลรพยงสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

ผศ.ศศอมนกส อสณจกกรร

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาอนสกรมวอธานพรชสกสล Garcinia ในประเทศไทย 1 ปร 200,00093 ผศ.ฉกตรชกย เงอนแสงสรวย

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ศ. ดร.ธวกชชกย สกนตอสสข

ดร.กยองกานดา ชยามฤต

Dr. David J. Middleton
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การปรกบปรสงฐานพกนธสกรรมมกนสกาปะหลกง เพรรอต ญานทานเพลรพย

แปญงและผลผลอตสผง

3 ปร

55-57

200,00094 ผศ.ปอยะ กอตตอภาดากสล

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เจรอญศกกดอด โรจนฤทธอดพอเชษฐร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.เฉลอมพล ภผมอไชยร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วอจารณร ว อชชสกอจ

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ธานร ศรรวงศรชกย

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

ดร.วรรณสอร อ วรรณรกตนร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายสกล ฉายศรร

สถานรว อจกยลพบสรร สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาพรช

ศาสตรร

กนกพร ไตรวอทยากร

การตรวจหา และศศกษารผปแบบของยรน van ในแบคทรเรรยจร

นกส Enterococcus ทรรแยกได ญจากฟารรมสสกร

1 ปร 220,00095 อ.จกนทอมา พฤกษากร

ภาควอชาจสลชรววอทยาและวอทยาภผมอคส ญมกกน คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

อ.อลงกต บสญสผงเนอน

ภาควอชาเวชศาสตรรและทรกพยากรการผลอตสกตวร คณะสกตวแพทยศาสตรร 

กกาแพงแสน

อ.พกชรา เผรอกเทศ

ภาควอชาจสลชรววอทยาและวอทยาภผมอคส ญมกกน คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

นางสาววนอดา พกสดสรกกษร

ภาควอชาจสลชรววอทยาและวอทยาภผมอคส ญมกกน คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

นางอรวรางคร นฤนาท

ภาควอชาจสลชรววอทยาและวอทยาภผมอคส ญมกกน คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

นางสาวอรวรรณ ลอพมศอว อลกย

ภาควอชาจสลชรววอทยาและวอทยาภผมอคส ญมกกน คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

การศศกษาระบบแหลยงนกพาใต ญดอนเพรรอการจกดการใช ญนกพาด ญานการ

เกษตรอยยางมรประสอทธอภาพ ด ญวยเทคนอคทางธรณรฟอส อกสร ณ 

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ มหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร

1 ปร 300,00096 ผศ.ดรเซลลร สวนบสรร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรพรพนพอภพ คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายชาญณรงคร  ตก พงคณาทรกพยร

ประสอทธอภาพในเชองชรวภาพและเอนไซมรทกาลายพอษใน 

Plutella xylostella และแมลงเบรยนบางชนอดจากสารเคมรทรร

เปก นปฏอปกกษรของต ญนกระดสมทอง (Wedelia trilobata)

1 ปร 200,00097 ผศ.วสกร บกลลกงกรโพธอด

ภาควอชาสกตววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.วกนชกย ปลรพมภาณสภกทร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

Dr.Opender Koul

การวอจกยเพรรออนสรกกษรและพกฒนาสายพกนธสรรองเท ญานารรอ อน

ทนนทร

2 ปร

55-56

200,00098 นางสาวบกวบาง ยะอผป

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายวรวอทยร ยรรสวกสดอด

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางนวลปรางคร ไชยตะขบ

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายเวช เตปจตะ

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายสมศกกดอด รสยงอรสณ

สถานรว อจกยดอยปสย สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การศศกษาความผกนแปรทางพกนธสกรรมของเชรพอราสนอมบนข ญาว

โพดสายพกนธสรแท ญ Ki1-Ki52

1 ปร 200,00099 อ.จอนตนา อกนอาตมรงาม

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

การใช ญแมงมสมสสนกขปย าและแมงมสมตาหกเหลรรยมศกตรผธรรมชาตอ

ควบคสมเพลรพยกระโดดสรนกพาตาลในนาข ญาวออนทรรยร

1 ปร 180,000100 นายวอชกย สรพงษรไพศาล

ศผนยรว อจกยและพกฒนากรฏวอทยาสอรงแวดล ญอม สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพง

แสน

รศ.สมชาย ธนสอนชยกสล

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.ศอร อพรรณ ตกนตาคม

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายภราดร ดอกจกนทรร

ศผนยรว อจกยและพกฒนากรฏวอทยาสอรงแวดล ญอม สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพง

แสน

วรรเทพ พงษรประเสอรฐ

ฉกตรมณร วสฒอสาร

ศกนสนรยร  สรพงษรไพศาล

การพกฒนาตะกอนดอนจากการผลอตนกพาประปาเปก นวกสดสผสมเพรรอ

ปลผกพรช

1 ปร 130,000101 อ.ภาสกนตร ศารทผลทกต

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การจกดการคารรบอนเช องธรณร: ปฏอกรอยาเคมรศอลาของกตาซ

คารรบอนไดออกไซดรกกบแทยงหอนจากหลสมเจาะแหลยงกตาซนกพา

พอง ภาคตะวกนออกเฉรยงเหนรอของไทย เพรรอศกกยภาพในการ

กกกเกกบกตาซคารรบอนไดออกไซดร

1 ปร 350,000102 ผศ.พรสวาท วกฒนกผล

ภาควอชาวอทยาศาสตรรพรพนพอภพ คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ภาสกร ปนานนทร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรพรพนพอภพ คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ประหยกด นกนทศรล

ภาควอชาวอทยาศาสตรรพรพนพอภพ คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ดร.กกญจนรนรร ชยวงฉกรา

Dr. Christoph Hauzenberger

สมชาย พสยมออรม

Page 39 of 70



การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยป จจานวน 140 โครงการ 32,910,000

โครงการใหมน จจานวน 140 โครงการ 32,910,000

การปรกบปรสงสมบกตอเช องกลของกระดาษทกาด ญวยมรอด ญวยแปญง

ข ญาว

1 ปร 130,0001 นายวสฒอนกนทร คงทกด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสารอมา สสนทรารชสน

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.สสธรรา วอทยากาญจนร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

การประมาณคยาของตกวแปรในชยองสกญญาณแบบบลกอกเฟด

ดอพงสกาหรกบตกวถอดรหกสปรกบตกวได ญแบบแมปเพรรอใช ญในระบบสยงวร

ดอโอเอกมเพกก-4 กกบตกวสลกบลกาดกบแบบรองคอนโวลผชกนนอลกกบ

การกลกพาสกญญาณแบบรองคอนโวลผชกนนอลเทลอสโค ญด

1 ปร 280,0002 รศ.ศรรจอตรา เจรอญลาภนพรกตนร (มหาประคสณชกย)

ภาควอชาวอศวกรรมไฟฟญา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การศศกษาปรากฎการณรไมเกรชกนของฟอลรมทรรยยอยสลายได ญ

จากยางธรรมชาตอและโพลรแลคตอกแอซอด

1 ปร 130,0003 ผศ.ธารอณร นามพอชญร

ภาควอชาเทคโนโลยรการบรรจสและวกสดส คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สร ญางระบบการตรวจสอบระยะการสสก-แกยภายในผล

แคนตาลผปด ญวยเครรรองวกดคลรรนแมยเหลกกไฟฟญายยานใกล ญ

ออนฟราเรดแบบสะท ญอนกลกบและแบบทะลสผยาน

2 ปร

55-56

150,0004 นางวารสณร ธนะแพสยร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.ศสมาพร เกษมสการาญ

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.ณกฐภรณร สสทธอว อจอตรภกกดร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

การบรบอกดภาพแบบเรรยบงยายและมรประสอทธอภาพโดยใช ญการ

แบยงนกบเพรรอประมาณคยาสกมประสอทธอดของการแปลงเวฟเลกต

อยยางตยอเนรรองแบบไมยมรการใช ญลอสตรสกาหรกบเครรอขยายตกวรกบรผ ญไร ญ

สายแบบสรรอผสม

1 ปร 120,0005 ผศ.พผนลาภ ลามศรรจกนทรร

ภาควอชาวอศวกรรมไฟฟญา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

สภาวะทรรเหมาะสมของกระบวนการโคแอกกผเลชกรนสาหรยาย 

Chaetoceros calcitrans โดยไคโตซาน

1 ปร 140,0006 ผศ.เยาวภา ไหวพรอบ

ภาควอชาผลอตภกณฑรประมง คณะประมง บางเขน

อนกนตร ทองทา

การรองรกบการสยงสกญญาณวรดรโอแบบอกตราสยงไมยคงทรร ผยาน

เครรอขยายแลนไร ญสาย IEEE802.11e

1 ปร 310,0007 รศ.อนกนตร ผลเพอรม

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

อ.อภอรกกษร จกนทรรสร ญาง

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ผศ.ชกยพร ใจแก ญว

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนาสรของกลาสเซรามอกชนอดไมก ญาทรรงยายตยอการกรอ

แตยง เพรรอใช ญเปก น วกสดสทางทกนตกรรมสกาหรกบการซยอมแซม

1 ปร 150,0008 ผศ.ดวงฤดร ฉายสสวรรณ

ภาควอชาวอศวกรรมวกสดส คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ดร.เทพรวรรณ  จอตรวกชรโกมล

รศ.ดร.ทพญ.กาญจนา กาญจนทวรวกฒนร

นางสาวธรราภา สสพรรณโรจนร

ผลของสนามไฟฟญาตยอคลรรนสไปรอลทรรถผกตรศงในตกวกลางเคมร

ทรรมรสภาพกระตส ญนได ญตยางกกน

1 ปร 180,0009 อ.ชกยยะ เหลรองวอร อยะ

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.มาลร สสทธอโอภาส

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ดร. จอราพร  เหลรองวอร อยะ

ขก พนตอนวอธรการเพอรมรายละเอรยดเชองพรพนทรรของภาพด ญวยการรวม

ภาพ

1 ปร 240,00010 ผศ.ธรรสอทธอด เกษตรเกษม

ภาควอชาวอศวกรรมไฟฟญา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนาแบบจกาลองการประมาณความชรพนของดอนจาก

ข ญอมผลดาวเทรยม   FY-2E

1 ปร 120,00011 ผศ.วกชรร วรรคเชนทรร

ภาควอชาวอศวกรรมไฟฟญา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนากระดาษดผดซกบไขมกนทรรเคลรอบด ญวยไคโตแซนและ

กลผโคแมนแนน

1 ปร 100,00012 นายวสฒอนกนทร คงทกด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสารอมา สสนทรารชสน

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.สสธรรา วอทยากาญจนร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาเช องวอเคราะหรเสรยงพผดภาษาไทยสกาเนรยงเฉพาะ

ท ญองถอรน

1 ปร 240,00013 ผศ.สสภกทรชกย ชมพกนธสร

สาขาวอชาวอศวกรรมไฟฟญา คณะวอศวกรรมศาสตรร ศรรราชา

การศศกษาการแยกบรอสสทธอด คสณลกกษณะเอนไซมรแมนนาเนส 

จาก Acinetobacter sp. และประเมอนศกกยภาพการเปก นสาร

พรรไบโอตอกของแมนโน-โอลอโกแซคคาไรดร

2 ปร

55-56

250,00014 อ.วอลาวกลยร สอนธสประภา

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สสนรยร นอธอส อนประเสรอฐ

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การประเมอนศกกยภาพการใช ญขยะมผลฝอยเกยาเพรรอลดการปลยอย

กตาซมรเทนจากพรพนทรรกกาจกดมผลฝอย

1 ปร 380,00015 รศ.ชาตอ เจรยมไชยศรร

ภาควอชาวอศวกรรมสอรงแวดล ญอม คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.วอไล เจรยมไชยศรร

ภาควอชาวอศวกรรมสอรงแวดล ญอม คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

นางสาวจอนดารกช บสญชกยยสทธศกกดอด

การศศกษาออทธอพลของรอยประสานทรรมรตยอสมบกตอเช องกลของ

ชอพนงานยางทรรผยานกระบวนการฉรดขศพนรผป

1 ปร 140,00016 ผศ.สมเจตนร พกชรพกนธร

ภาควอชาวอศวกรรมวกสดส คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การศศกษาการเพอรมประสอทธอภาพในการย ญอมสรดรสเพอรรสบนผ ญา

พอลอเอสเตอรรโดยใช ญเทคนอคการปกรนผสมความเรกวสผงและ

อกลตราซาวดร

1 ปร 300,00017 ผศ.จกนทรรทอพยร เศรษฐยานนทร

ภาควอชาวอทยาการสอรงทอ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.พรทอพยร แซยเบต

ภาควอชาวอทยาการสอรงทอ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.พจนารถ สสวรรณรสจอ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ความหลากหลายของยรสตรบนผอวใบพรช เพรรอการค ญนพบยรสตร

สปรชรสรใหมย และการค ญนหาสายพกนธสรทรรใช ญสยงเสรอมการเจรอญ

ของพรช

2 ปร

55-56

250,00018 ศ.สาวอตรร ลอรมทอง

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การปรกบปรสงเครรรองมรอกกากกบต ญนไม ญไวยากรณรสกาหรกบภาษา

ไทย

1 ปร 100,00019 อ.สสธร สสดประเสรอฐ

ภาควอชาวอทยาการคอมพอวเตอรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การพกฒนาการใช ญประโยชนรจากชรวมวลของไม ญโตเรกวสกสล 

Acacia สกาหรกบการผลอตพลกงงานและวกสดสเช องประกอบยยอย

สลายได ญ

1 ปร 900,000

(900,000)

20

(ชสด)

ดร.พอลาณร ไวถนอมสกตยร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.มะลอวกลยร หฤทกยธนาสกนตอด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.สสธรรา วอทยากาญจนร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.ปฐมา จาตกานนทร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาววราภรณร อภอวกฒนาภอวกต

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายชกยพร สามพสยมพวง

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายยสทธนา บรรจง

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาวเทพา ผสดผยอง

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายเกษม หฤทกยธนาสกนตอด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายวสฒอนกนทร คงทกด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.กสลฤดร แสงสรทอง
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การปรกบปรสงและพกฒนาคสณภาพเชรพอเพลองของไม ญสกสลอาเค

เซรยด ญวยวอธรทอรรร อไฟดรและการอกดเมกด

1 ปร (0)20

(ยยอย)

นายเกษม หฤทกยธนาสกนตอด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.มะลอวกลยร หฤทกยธนาสกนตอด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาวเทพา ผสดผยอง

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายยสทธนา บรรจง

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

การใช ญประโยชนรจากไม ญโตเรกวสกสล Acacia เพรรอการผลอตพลกง

งานเอธานอล

1 ปร (0)20

(ยยอย)

ดร.พอลาณร ไวถนอมสกตยร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.มะลอวกลยร หฤทกยธนาสกนตอด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.สสธรรา วอทยากาญจนร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาววราภรณร อภอวกฒนาภอวกต

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายภกทร คมกมล

การเตรรยมผลศกนาโนเซลลผโลสจากไม ญโตเรกวสกสล Acacia 

สกาหรกบเสรอมแรงและปรกบสมบกตอของพอลอเมอรรคอมพอสอต

ยยอยสลายได ญของแปญงมกนสกาปะหลกง

1 ปร (0)20

(ยยอย)

ดร.สสธรรา วอทยากาญจนร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.ปฐมา จาตกานนทร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายวสฒอนกนทร คงทกด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายชกยพร สามพสยมพวง

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.มะลอวกลยร หฤทกยธนาสกนตอด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

กสลฤดร แสงสรทอง

การทกาเหมรองข ญอมผลเพรรอการค ญนพบความรผ ญโรคไข ญเลรอดออก 1 ปร 180,00021 รศ.นวลวรรณ สสนทรภอษกช

ภาควอชาวอทยาการคอมพอวเตอรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาสมบกตอทางกายภาพและการเข ญากกนได ญกกบระบบของ

สอรงมรชรว อต ของโครงรยาง scaffold  เซรอซ อน/ไคโตซาน ด ญวย

เทคนอคการประกอบได ญเอง

3 ปร

55-57

400,00022 ดร.รกงสอมา ชลคสป

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

วรรศกกดอด สมอทธอพงศร

พอมพรพร อสทยารกตนร

การพกฒนาเทคนอคมกลตอเพลกกซร เรรยล-ไทมร ไซเบอรร กรรน พรซร

อารร รยวมกกบอาหารเลรพยงเชรพอเหลวชนอดเดรยว เพรรอตรวจสอบ 

Salmonella spp., Listeria monocytogenes และ 

Escherichia coli O157:H7 ในอาหารสกาเรกจรผปพร ญอมบรอโภค

1 ปร 400,00023 ผศ.สสดสาย ตรรวานอช

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การประเมอนผลของปรอมาณการให ญนกพาของสายยางนกพาซศมทรรมร

ตยอการเจรอญเตอบโตและผลผลอตของมกนสกาปะหลกง

1 ปร 140,00024 อ.สมชาย ดอนเจดรยร

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

ผศ.นอมอตร เฉอดฉกนทรพอพกฒนร

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

รศ.วราวสธ วสฒอวณอชยร

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

รศ.บกญชา ขวกญยรน

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

การผลอตกตาซชรวภาพจากระบบหมกกผกกตบชวาแบบหมสนเวรยน

นกพา

1 ปร 150,00025 นางสาวภารดร แซยอศพง

ศผนยรปฏอบกตอการวอศวกรรมพลกงงานและสอรงแวดล ญอม คณะวอศวกรรมศาสตรร 

กกาแพงแสน

ผศ.บสญมา ปญานประดอษฐร

ภาควอชาวอศวกรรมชลประทาน คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาผลกระทบจากการเปลรรยนแปลงภผมออากาศตยอลาด

ดอนสกาหรกบโครงสร ญางพรพนฐานในประเทศไทย

1 ปร 430,00026 ผศ.อภอนอตอ โชตอสกงกาศ

ภาควอชาวอศวกรรมโยธา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

นางสาว จอตอมา   เทพพานอช

นายนรอนทรร หรรษชกยนกนทร

การปรกบเครรรองสยงในชยองสกญญาณไมโม ญโอเอฟดรเอกมด ญวยการ

ปญอนกลกบทรรจกากกด

1 ปร 120,00027 ผศ.วอรสณศกกดอด สกนตอเพกชรร

ภาควอชาวอศวกรรมไฟฟญา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การสกกดแทนนอนจากพรชโดยการจกบก ญอนด ญวยไฟฟญาเพรรอใช ญ

เปก นสารปญองกกนการเสรรอมสภาพ

1 ปร 200,00028 รศ.วรรชกย พสทธวงศร

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

จลนพลศาสตรรของกระบวนการบอไรดอพงบนเหลกกกล ญาไร ญสนอม 

AISI 304

1 ปร 280,00029 อ.ปฏอภาณ จส ญยเจอม

ภาควอชาวอศวกรรมวกสดส คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ผลของธาตสอาหารเสรอมตยอการเจรอญเตอบโตและปรอมาณ

โปรตรนของสาหรยาย Spirulina maxima

1 ปร 150,00030 นางสาววนอดา ปานอสทกย

ฝย ายจสลชรววอทยาประยสกตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นางกนกวรรณ ยอดออนทรร

ฝย ายจสลชรววอทยาประยสกตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

ผศ.ประมสข ภระกผลสสขสถอตยร

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

-

การพกฒนาผลอตภกณฑรขศพนรผปจากเศษเหลรอของการแลยปลานอล

โดยใช ญสารเชรรอมประสานภายใต ญอสณหภผมอตกรา

1 ปร 150,00031 ผศ.จอราพร รสยงเลอศเกรรยงไกร

ภาควอชาผลอตภกณฑรประมง คณะประมง บางเขน

อ.นกนทอภา พกนธสรสวกสดอด

ภาควอชาผลอตภกณฑรประมง คณะประมง บางเขน

การศศกษาสารกลสยมฟลาโวนอยดรจากสารสกกดกระชายเหลรอง

เพรรอใช ญเปก นสารต ญานออกซอเดชกนในอาหาร

1 ปร 300,00032 ผศ.วรรณร จอรภาคยรกสล (ชอบพกฒนา)

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การผลอตผงไฮโดรไลเซทจากสารสกกดโปรตรนรกาข ญาวเพรรอเปก น

สารยกบยก พงการเกอดกลอรนผอดปกตอเนรรองจากเอนไซมรไลพอกซรจร

เนส

1 ปร 280,00033 รศ.โชคชกย ธรรกสลเกรยรตอ

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การพกฒนาคสณภาพผลอตภกณฑรผลไม ญแชยออรมอบแห ญงด ญวยสยวน

ประกอบอาหาร กระบวนการและการใช ญแบบจกาลอง

2 ปร

55-56

900,000

(900,000)

34

(ชสด)

รศ.รสยงนภา พงศรสวกสดอดมานอต

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.นกนทวกน เทอดไทย

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ธงชกย สสวรรณสอชณนร

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.อนกนตร ผลเพอรม

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การวอเคราะหรผลของสยวนประกอบอาหารและกระบวนการแชย

ออรมตยอคสณภาพของผลไม ญแชยออรมอบแห ญง

2 ปร

55-56

(0)34

(ยยอย)

รศ.รสยงนภา พงศรสวกสดอดมานอต

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.อนกนตร ผลเพอรม

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

นอสอตบกณฑอตศศกษา

การออกแบบกระบวนการอบแห ญงผลไม ญแชยออรมโดยใช ญแบบ

จกาลองทางคณอตศาสตรร

2 ปร

55-56

(0)34

(ยยอย)

รศ.นกนทวกน เทอดไทย

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.อนกนตร ผลเพอรม

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

แผนผกงความชอบผผ ญบรอโภคและแบบจกาลองทางคณอตศาสตรร

ทรรใช ญสเปโตรสโคปรยยานใกล ญออนฟาเรดแบบรวดเรกวของสมบกตอ

ทางกายภาพเคมรในผลไม ญแชยออรมอบแห ญง

2 ปร

55-56

(0)34

(ยยอย)

รศ.ธงชกย สสวรรณสอชณนร

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การสร ญางฐานข ญอมผลรหกสดรเอกนเอและเครรรองหมายดรเอกนเอของ

งผพอษในประเทศไทย

1 ปร 300,00035 อ.ครศร ศรรกสลนาถ

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.สสร อนทรร ปอยะโชคณากสล

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ลาวกณยร จกนทรรโฮม

สสนสชชา สสนทรารชสน

มนตรร สสมณฑา

การสกงเคราะหรอนสภาคนาโนไคโตซานโดยการปรกบเปลรรยน

โครงสร ญางด ญวยกระบวนการกราฟตรโคพอลอเมอรรไรเซชกนโดย

รกงสรแกมมา: สารเตอมแตยงสกาหรกบพลาสตอกยยอยสลายได ญทาง

ชรวภาพ

3 ปร

55-57

250,00036 ผศ.วรรณวอมล ปาสาณพกนธร

ภาควอชาวกสดสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาวฐอตอรกตนร รกตนวงษรว อบผลยร

การผลอตและวอเคราะหรคสณลกกษณะสารให ญกลอรนจากโปรตรนรกา

ข ญาวเข ญมข ญนทรรผยานการไฮโดรไลซรด ญวยเอนไซมร

1 ปร 250,00037 รศ.โชคชกย ธรรกสลเกรยรตอ

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ระบบข ญอมผลสสขภาพสยวนบสคคลออนไลนร 1 ปร 140,00038 อ.สสนทรร คส ญมไพโรจนร

ภาควอชาวอทยาการคอมพอวเตอรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

พญ.สอรนสช รกชชสศานตอ

ผศ.ดร.สสขสมาล กอตอส อน

เครรรองผลอตแกตสคสณภาพสผงจากไม ญ เพรรอผลอตกระแสรรไฟฟญา 1 ปร 140,00039 อ.กอตอพงษร เจาจารศก

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

อ.คณอต มานะธสระ

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

อ.ณกฐดนกย ตกณฑวอรสฬหร

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

การตกผลศกแคลเซรยมคารรบอเนตแบบนอนคลาสสอคภายใต ญ

สภาวะทรรมรสารเตอมแตยงและตกวทกาละลายผสม

2 ปร

55-56

180,00040 อ.สสรชกย ธชรพกนธร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.อภอสอฏฐร ศงสะเสน

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การเคลรรอนทรรของคลรรนแรงโน ญมถยวงทรรตอบสนองตยอการ

กระจายความดกน

1 ปร 120,00041 ผศ.มนตรร มาลรวงศร

ภาควอชาคณอตศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

พฤตอกรรมคานคอนกรรตเสรอมเหลกกทรรเสรอมกกาลกงด ญวย CFRP 1 ปร 150,00042 ผศ.วกนชกย ยอดสสดใจ

ภาควอชาวอศวกรรมโยธา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนาแบบจกาลองทางคณอตศาสตรรสกาหรกบกระบวนการ

แชยเยรอกแขกงข ญาวหสงสสกบรรจสกลยอง

1 ปร 250,00043 ผศ.วรรเชษฐร จอตตาณอชยร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การเคลรอบผกกและผลไม ญด ญวยเซอรนโปรตรนขนาดนาโนเมตร

เพรรอยรดอายสการเกกบรกกษา

1 ปร 150,00044 อ.ธนกท อ ญวนอยอน

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.อสลกยวรรณร อสสกนสา

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศศกษาอสบกตอเหตสและความเสรรยงในการใช ญงานนกรงร ญานกยอ

สร ญางภายใต ญสภาวะใช ญงานทกรวไปและสภาวะลมแรงในไทย

1 ปร 150,00045 ผศ.ทรงพล จารสว อศอษฏร

ภาควอชาวอศวกรรมโยธา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ความคงทนของการยศดเกาะระหวยางวกสดสคอมโพสอตเสรอมเส ญน

ใยและคอนกรรตในสภาวะแวดล ญอมทรรรสนแรง

1 ปร 150,00046 รศ.ปอยะ โชตอกไกร

ภาควอชาวอศวกรรมโยธา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การค ญนพบสารชนอดใหมยโดยการจกดการทางพกนธสศาสตรรของ

ยรน Type III polyketide synthase

3 ปร

55-57

200,00047 รศ.อรอนทอพยร ธรรมชกยพอเนต

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การใช ญไคโตซานเปก นสารทดแทนวกตถสกกนเสรยในกปวยเตรตยว 1 ปร 200,00048 อ.จอตศอร อ ราชตนะพกนธสร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

อ.สาวอตรร รกตนสสมาวงศร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การผลอตไบโอดรเซลชสมชนแบบยกรงยรนจากนกพามกนปาลรมดอบโดย

ใช ญเครรรองต ญนแบบ KUB-200

1 ปร 800,000

(800,000)

49

(ชสด)

รศ.วอทยา ปก พนสสวรรณ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาวรยากร นกแก ญว

ศผนยรประสานเพรรอการพกฒนาสผยความเปก นเลอศ สกานกกงานอธอการบดร

ดร.พรพรรณ สอระมนตร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

อ.สสจอณณา กรรณสผต

คณะสอรงแวดล ญอม คณะสอรงแวดล ญอม

การหาสภาวะทรรเหมาะสมของการผลอตไบโอดรเซลจากนกพามกน

ปาลรมดอบโดยผยานกระบวนการเรยงปฏอกอร อยา 2 ขก พนตอน

1 ปร (0)49

(ยยอย)

รศ.วอทยา ปก พนสสวรรณ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาวรยากร นกแก ญว

ศผนยรประสานเพรรอการพกฒนาสผยความเปก นเลอศ สกานกกงานอธอการบดร

นายภาณส ส ญมเกลรพยง

นกกศศกษาระดกบปรอญญาโท

การสกงเคราะหรกลรเซอรอลคารรบอเนตจากกลรเซอรอลดอบผล

พลอยได ญจากกระบวนการผลอตไบโอดรเซลของนกพามกนปาลรม

1 ปร (0)49

(ยยอย)

ดร.พรพรรณ สอระมนตร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

รศ.วอทยา ปก พนสสวรรณ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาววราภรณร อภอวกฒนาภอวกต

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายดการงศกกดอด อายสวนานนทร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร
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การวพจ จย
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การพกฒนาคสณภาพนกพามกนหลยอลรรนจากนกพามกนปาลรมดอบและ

นกพามกนเมลกดในปาลรม

1 ปร (0)49

(ยยอย)

นางสาวรยากร นกแก ญว

ศผนยรประสานเพรรอการพกฒนาสผยความเปก นเลอศ สกานกกงานอธอการบดร

รศ.วอทยา ปก พนสสวรรณ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นกกศศกษาระดกบปรอญญาตรร

การลดความเสรยหายทรรเก อดจากรกงสรแกมมาในระดกบสอรงมรชรว อต

โดย อาพอจรนอน

1 ปร 300,00050 อ.ไพบผลยร เรรองพกฒนพงศร

ภาควอชารกงสรประยสกตรและไอโซโทป คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสรรยา เรรองพกฒนพงคร

นางสาวกนกภรณร ฤทธอเดช

ถอดรหกสไมโทคอนเดรรยจรโนมของแมลงครกรง ((Laccifer 

lacca Kerr) ในประเทศไทย

1 ปร 150,00051 อ.ประดอษฐร แสงทอง

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.เลอศลกกษณร เงอนศอร อ

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การสกงเคราะหรอนสพกนธรของสารประกอบแนพโทควอโนน และ

การศศกษาการออกฤทธอดทางชรวภาพในการยกบยก พงเซลลรมะเรกง 

และเชรพอมาลาเรรย

1 ปร 220,00052 อ.พอทกกษร เชรพอวงศร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ศศกษาโครงสร ญางของยรนและคสณสมบกตอจลนพลศาสตรรของ

เอนไซมร DNA ligase จาก  Streptomyces antibioticus

3 ปร

55-57

150,00053 ผศ.สมชกย พรบกนลรอลาภ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผลกระทบของใบมรดจอบหมสนแบบใหมยทรรมรตยอลกกษณะการ

สกรนสะเทรอนของเครรรองพรวนจอบหมสนตอดรถไถเดอนตาม

1 ปร 140,00054 อ.ศอร อศกกดอด เช อดเกรยรตอพล

ภาควอชาวอศวกรรมเกษตร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

รศ.ธกญญา นอยมาภา

ภาควอชาวอศวกรรมเกษตร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

นายวอชกย หมอยาดร

โปรตรนเซลลรเดรยวจากการหมกกหกวพรชแกยนตะวกน 

(Helianthus tuberosus L.) ด ญวยแบคทรเรรยผลอตกรดอะมอโน 

Corynebacterium glutamicum DS50 สายพกนธสรทรรไวตยอ

เอนไซมรไลโซไซมร: คสณคยาทางโภชนาการและการประยสกตร

ใช ญในอาหารสกตวรนกพาเพรรอเปก นแหลยงโปรตรนทดแทนและเสรอม

เส ญนใยอาหาร

2 ปร

55-56

300,00055 ผศ.สาวอตร ตระกผลนยาเลรรอมใส

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาวจกนทรรแรม รผปขกา

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นางสาวมนทกานตอ  ท ญามตอพน

การชสบเคลรอบทองแดงบนวกสดสไมยนกาไฟฟญาโดยวอธรไมยใช ญ

ไฟฟญาด ญวยระบบสารละลาย cuprous

1 ปร 330,00056 อ.อภอชาตอ โรจนโรวรรณ

ภาควอชาวอศวกรรมวกสดส คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การผลอตนกพามกนปลาแซลมอนทรรผยานการปรกบโครงสร ญาง

ของกรดไขมกนสกาหรกบเปก นผลอตภกณฑรเสรอมอาหาร

1 ปร 280,00057 อ.วรรณวอมล คล ญายประดอษฐร

ภาควอชาผลอตภกณฑรประมง คณะประมง บางเขน

ดร.ชสลรรกตนร  บรรจงลอขอตกสล

การแยกและศศกษาคสณลกกษณะโพลรแซคคาไรดรทรรละลายนกพา

จาก เหกดระโงกเหลรอง

1 ปร 230,00058 นางลกดดา วกฒนศอร อธรรม

ฝย ายเคมรและกายภาพอาหาร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นางสาวทอพยรธอดา แก ญวตาทอพยร

ฝย ายเคมรและกายภาพอาหาร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นางวอภา สสโรจนะเมธากสล

ฝย ายเคมรและกายภาพอาหาร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

การศศกษาคสณสมบกตอทางโครงสร ญาง สกณฐานวอทยา และความ

ร ญอนของเส ญนใยนาโนเซลลผโลสจากเปลรอกมะมยวง

1 ปร 260,00059 อ.ประกอต สสขใย

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศศกษาการใช ญอนสภาคผลศกเหลวในการตรวจวกดอสณหภผมอ

ของของไหล

1 ปร 120,00060 รศ.ชวลอต กอตตอชกยการ

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การวอจกยพกฒนาพลกงงานทางเลรอก: เชรพอเพลองสกงเคราะหร 2 ปร

55-56

700,000

(700,000)

61

(ชสด)

รศ.อรรถธรรา วรยอรงยง

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.มารอสา อรกญชกยยะ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.พอนทสรสสดา วรรวกฒนร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.อกจจนา วงศรชกยสสวกฒนร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.พกตราภรณร สายวกฒนาสสข

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.สสธาสอนร กอตยาการ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.อกญวราภรณร สสรมอตร(นอลทะราช)

สาขาวอชาวอทยาศาสตรรพรพนฐานและพลศศกษา คณะวอทยาศาสตรร  ศรรราชา

ดร.ยอรงยศ ภผยอาภรณร
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

เชรพอเพลองสกงเคราะหรจากปฏอกอร อยาการสกงเคราะหรฟอชเชอรรโท

รปชร: ศศกษาปฏอกอร อยาการสกงเคราะหรฟอชเชอรรโทรปชร แบบ in 

situ ด ญวยเทคนอค X-ray Absorption Spectroscopy

2 ปร

55-56

(0)61

(ยยอย)

ผศ.พอนทสรสสดา วรรวกฒนร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.สสธาสอนร กอตยาการ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.พกตราภรณร สายวกฒนาสสข

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ดร.ยอรงยศ ภผยอาภรณร

เชรพอเพลองสกงเคราะหรจากปฏอกอร อยาการสกงเคราะหรฟอชเชอรรโท

รปชร: ความสกมพกนธรระหวยางการเตรรยม โครงสร ญาง 

กกมมกนตภาพและคยาการเลรอกของตกวเรยง

1 ปร (0)61

(ยยอย)

รศ.อรรถธรรา วรยอรงยง

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.สสธาสอนร กอตยาการ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.อกญวราภรณร สสรมอตร(นอลทะราช)

สาขาวอชาวอทยาศาสตรรพรพนฐานและพลศศกษา คณะวอทยาศาสตรร  ศรรราชา

ยอรงยศ ภผยอาภรณร

ผลของการเชรรอมข ญามของโปรตรนข ญาวโดยเอนไซมรเปอรรออก

ซอเดสและทรานสรเฟอเรสตยอคสณสมบกตอของเจลข ญาว

1 ปร 300,00062 รศ.ปรอศนา สสวรรณาภรณร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

Dr. Masahiro Ogawa

นางสาว ประภอชญา เนตรประจอตร

ความเปก นไปได ญการผลอตเชรพอเพลองเอธานอลจากหญ ญาหมกก

อาหารสกตวรในประเทศไทย

2 ปร

55-56

300,00063 ดร.พอลาณร ไวถนอมสกตยร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาววราภรณร อภอวกฒนาภอวกต

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายภกทร คมกมล

นางสาวอสมาพร อมรธรระกสล

ผศ.ดร.ดรสณร ศรรชนะ

ความหลากหลายของลกาดกบนอวคลรโอไทดรในยรนกยอโรคของ

เชรพอราโรคไหม ญในข ญาวในภาคตะวกนออกเฉรยงเหนรอของ

ประเทศไทย

1 ปร 200,00064 ผศ.ชกชวาล จกนทราสสร อยารกตนร

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.ดร.สสรรพร เกตสงาม

การวอเคราะหรจลนรการแตกสลายทางความร ญอนของสารผสม

พอลอบอวทอลรนอะไดเพต – โค – เทเรฟธาเลต/แปญง ทรรแตก

สลายได ญทางชรวภาพ ภายใต ญบรรยากาศอากาศและ

ไนโตรเจน

1 ปร 150,00065 ผศ.สสรศกกดอด เชรยงกา

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

สสปรรยา ตรรว อจอตรเกษม

การผลอตเอธานอลจากผกกตบชวา (Eichhornia crassipes) 

โดยใช ญยรสตรทรรหมกกนกพาตาลไซโลสตรศงรผปในถกงปฎอกรณรชรวภาพ

แบบแพคเบด

1 ปร 300,00066 อ.รกชพล พะวงศรรกตนร

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

รศ.ดร.อรกญ หกนพงศรกอตตอกสล

การทดสอบประสอทธอภาพของใบพกดแบบแกนรยวมสกาหรกบ

อากาศยานไร ญคนขนาดเลกก

1 ปร 280,00067 อ.ชอนภกทร ทอพโยภาส

ภาควอชาวอศวกรรมการบอนและอวกาศ คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การดกดแปลงโครงสร ญางของเครรรองเอกซรทรผเดอรรชนอดสกรผคผย

เพรรอพกฒนาผลอตภกณฑรใหมยโปรตรนคล ญายเนรพอเส ญนใยสผงขศพนรผป

ด ญวยกระบวนการเอกซรทรผชกนทรรความชรพนสผง

1 ปร 250,00068 นางจสฬาลกกษณร จารสนสช

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร

นายนอพกฒนร ลอพมสงวน

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร

นางสาววราภรณร ประเสรอฐ

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร

นายวรพล เพกงพอนอจ

ฝย ายโรงงาน สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นางสาวสสภกคชนมร คลยองดร

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร

การเจรอญและยรนทรรเกรรยวข ญองกกบการเจรอญของแมลงครกรง 

(Laccifer lacca Kerr)

2 ปร

55-56

150,00069 รศ.เลอศลกกษณร เงอนศอร อ

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ปรากฏการณรไจแอนทรแมกนรโตออมพอแดนซรในลวดเคลรอบนอ

เกอลเหลกกโดยไฟฟญา

1 ปร 200,00070 ผศ.พงศกร จกนทรกตนร

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายยสทธนกนทร บสญยงมณรรกตนร

นายอดอศกกดอด ยงยสทธ

นายชอตณรงคร  ศอร อสถอตยรกสล

การออกแบบ End-of-Arm Tool (EOAT) สกาหรกบกระบวน

การ in-mold labeling

1 ปร 150,00071 อ.อกญชนา วงษรโต

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ผศ.ทวรเดช ศอร อธนาพอพกฒนร

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การสกงเคราะหรและการศศกษาทางทฤษฎรของตกวเรยงปฏอกอร อยา

ชนอดทรรมรตกาแหนยงเรยงตกาแหนยงเดรยวเพรรอใช ญในปฏอกอร อยาพอลอ

เมอรรไรเซชกนของแอลฟาโอเลฟอนมอนอเมอรร

1 ปร 350,00072 อ.ธานอน นานอก

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.พอมพา หอมนอรกนดรร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การสร ญางและพกฒนาต ญนแบบเครรรองกกาเนอดไฟฟญาแมยเหลกก

ถาวร

1 ปร 280,00073 อ.ศอร อชกย วกฒนาโสภณ

สาขาวอชาวอศวกรรมไฟฟญา คณะวอศวกรรมศาสตรร ศรรราชา

การพกฒนาสายพกนธสรยรสตรเพรรอการผลอตเอนไซมรไฟเตส 2 ปร

55-56

150,00074 ผศ.นกนทนา สรสสข

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การใช ญระบบการนกาสยงยาในวกสดสเช องประกอบนาโนของพอลอ

เมอรรชรวภาพ/ยาต ญานแบคทรเรรย/ไฮดรอกซรอะปาไทตร สกาหรกบ

การปรกบปรสงคสณภาพของกระดผกเทรยม

2 ปร

55-56

150,00075 ผศ.วอรกญญา แก ญววกฒนะ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาว ทกธชาวรรณ ศอร อยงคร

การชกกนกาให ญเกอดหนยอไม ญฝรกรงเททระพลอยดรในสภาพปลอด

เชรพอ

2 ปร

55-56

150,00076 นางสาววอลาสอนร กวรก อจธรรมกสล

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางยสพา ปานแก ญว (มงคลสสข)

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.วรรณสอร อ วรรณรกตนร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.วอภารกตนร พอทกกษรดยานธรรม

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายรสยงอรสณ สสยมแก ญว

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาวพนอดา วงษรแหวน

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาวศอร อกาญจนร เลอศปรกชญานกนทร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ผลของสายพกนธสรและกระบวนการผลอตนกพาผลไม ญตยอคสณสมบกตอ

การต ญานออกซอเดชกนและสารประกอบฟรนอลอกในนกพาองสยน

1 ปร 150,00077 อ.ศศอธร ตรงจอตภกกดร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

สารต ญานออกซอเดชกนจากสารสกกดจากนกพามกนกานพลผในฟอลรม

พอลอเอทอลรน

1 ปร 350,00078 อ.ชอราวสฒอ เพชรเยกน

ภาควอชาเทคโนโลยรการบรรจสและวกสดส คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.ธกญญารกตนร จอญกาญจนร

ภาควอชาเทคโนโลยรการบรรจสและวกสดส คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ดร.ดวงดาว อาจองคร

ผลของสารเตอมแตยงตยอเสถรยรภาพทางแสงและสมบกตอเช องกล

ของแผยนวกสดสเช องประกอบผงไม ญ/พอลอไวนอลคลอไรดร

1 ปร 350,00079 อ.ชอราวสฒอ เพชรเยกน

ภาควอชาเทคโนโลยรการบรรจสและวกสดส คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.เลอพงศร จารสพกนธร

ภาควอชาเทคโนโลยรการบรรจสและวกสดส คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ดร.ดวงเดรอน อาจองคร (นกกวอจกย 3)

ซสปสสขภาพกศรงสกาเรกจรผปจากข ญาวโพดสรมยวงโดยกระบวนการ

เอกซรทรผชกน

1 ปร 200,00080 นายนอพกฒนร ลอพมสงวน

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร

นางจสฬาลกกษณร จารสนสช

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร

นางสาววราภรณร ประเสรอฐ

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร

นางสาวกกษมาพร ปกญตตะบสตร

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร

นายวรพล เพกงพอนอจ

ฝย ายโรงงาน สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษากระบวนการผลอตสารให ญกลอรนหอมจากสารตก พงต ญนแค

โรทรนอยดรทรรสกกดได ญจากกากปาลรมนกพามกนเพรรอเพอรมมผลคยาผล

ผลอตทางการเกษตร

1 ปร 250,00081 ดร.สสรกตนรวดร จอวะจอนดา

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

นางสาวปสณยวรรร เดชครอง

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ศอร อพร วอหคโต

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

แอคตอโนมกยสรทในดอนนาเกลรอและสารออกฤทธอดทางชรวภาพ

ตยอเซลลรมะเรกง

2 ปร

55-56

200,00082 ผศ.กรรณอการร ดวงมาลยร

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ชกยวกฒนร กอตตอกผล

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

วสส ปฐมอารรยร

การกกาหนด Manufacturing Tolerance สกาหรกบการลดการ

สผญเสรยในกระบวนการผลอต

1 ปร 280,00083 รศ.ชกชพล ชกงชผ

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ความหลากหลายของแบคทรเรรยทนโลหะ ในบรอเวณเหมรอง

สกงกะสร

2 ปร

55-56

200,00084 อ.ปอรนสสรางคร ดรวงษร

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.กฤษณร วกนออนทรร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรพรพนพอภพ คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

Alexander  Loy

ดร.ภกทรพร รกตนวารร

การสกงเคราะหรวกสดสโครงรยางโลหะออนทรรยรทรรมรสมบกตอฟลผออเรส

เซกนตรใช ญเปก นตกวตรวจวกดแอนไอออน

2 ปร

55-56

200,00085 อ.ธกนวาวรรณ ด ญวงทองอยผย

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การวอเคราะหรหาระยะเวลาลอยตกวในงานกยอสร ญางทรรมรลกกษณะ

ซกพากกน

1 ปร 120,00086 ผศ.สสนรรกตนร กสศลาศกย

ภาควอชาวอศวกรรมโยธา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การศศกษาผลของสารควบคสมความหนรดทรรมรตยอสมบกตอภายใน

และสมบกตอพรพนผอวของยางธรรมชาตอ

1 ปร 280,00087 ดร.รกตนา ตกนฑเทอดธรรม

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.รกงสอมา ชลคสป

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.วรรศกกดอด สมอทธอพงศร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ผศ.พจนารถ สสวรรณรสจอ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

คสณสมบกตอทางวอศวกรรมของจรโอโพลอเมอรรคอนกรรตทรรผสม

ด ญวยหอนฝสย น

1 ปร 140,00088 อ.ปารเมศ กกาแหงฤทธอรงคร

สาขาวอชาเทคโนโลยรทางอาคาร คณะสถาปกตยกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.ประเสรอฐ สสวรรณวอทยา

ภาควอชาวอศวกรรมโยธา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.ภกชราภรณร สสวรรณวอทยา

ภาควอชาวอศวกรรมสอรงแวดล ญอม คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

นายพยผร เสนทองแก ญว

ภาควอชาวอศวกรรมวกสดส คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนาเทคนอคตรวจจกบโรคและแมลงศกตรผมกนสกาปะหลกง

ด ญวยการวอเคราะหรภาพถยาย

1 ปร 120,00089 อ.วกนรกฐ อกบดสลลากาซอม

ภาควอชาวอศวกรรมเกษตร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

อ.จอนตนา อกนอาตมรงาม

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

การออกแบบสายอากาศทรรมรวกสดสชนอดเมตาเปก นสยวนประกอบ

โดยใช ญการหาคยาดรทรรสสดแบบพารรทอเคอลสวอรรม

1 ปร 280,00090 รศ.วรฐ คผหอรกญ

ภาควอชาวอศวกรรมไฟฟญา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การพกฒนาการผลอต การสกกดและการวอเคราะหรสารและนกพามกน

หอมระเหยจากยผคาลอปตกส และเสมกดขาว

3 ปร

55-57

1,500,000

(1,500,000)

91

(ชสด)

ดร.อสดมลกกษณร สสขอกตตะ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.มะลอวกลยร หฤทกยธนาสกนตอด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางยสพา ปานแก ญว (มงคลสสข)

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางวารสณร ธนะแพสยร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.วรรณสอร อ วรรณรกตนร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายเกษม หฤทกยธนาสกนตอด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายยสทธนา บรรจง

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางวรระศรร เมฆตรง 

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาววอลาสอนร กวรก อจธรรมกสล

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.วอภารกตนร พอทกกษรดยานธรรม

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.สสคกนธรส ธาดากอตตอสาร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.พรพรรณ สอระมนตร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาวประภกสสร รกกถาวร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.ศสมาพร เกษมสการาญ

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.ณกฐภรณร สสทธอว อจอตรภกกดร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.สสธรรา วอทยากาญจนร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.สสพนอดา(พงษรศอร อ)  ว อนอจฉกย

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายชกยพร สามพสยมพวง

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาวนอธอวดร   วงษรเจรอญ
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การสการวจ คกดเลรอกแมยไม ญ และการขยายพกนธสรไม ญยผคาลอปตกส 

และ เสมกดขาว เพรรอการผลอตนกพามกนหอมระเหยในประเทศไทย

3 ปร

55-57

(0)91

(ยยอย)

ดร.มะลอวกลยร หฤทกยธนาสกนตอด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.อสดมลกกษณร สสขอกตตะ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.วรรณสอร อ วรรณรกตนร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายยสทธนา บรรจง

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายเกษม หฤทกยธนาสกนตอด

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาววอลาสอนร กวรก อจธรรมกสล

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.วอภารกตนร พอทกกษรดยานธรรม

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางวรระศรร เมฆตรง 

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การพกฒนากระบวนการสกกดและการตรวจสอบคสณภาพของ

สารสกกดและนกพามกนหอมระเหยจากยผคาลอปตกส และเสมกดขาว

2 ปร

55-56

(0)91

(ยยอย)

ดร.อสดมลกกษณร สสขอกตตะ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.สสคกนธรส ธาดากอตตอสาร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาวประภกสสร รกกถาวร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.พรพรรณ สอระมนตร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

การพกฒนาวอธรว อเคราะหรปรอมาณองครประกอบทางเคมรในนกพามกน

หอมระเหยจากยผคาลอปตกส และเสมกดขาว ทรรรวดเรกว และไมย

ทกาลายด ญวยเนรยรรอ อนฟราเรดสเปกโตรส-โกปร

2 ปร

55-56

(0)91

(ยยอย)

ดร.ศสมาพร เกษมสการาญ

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.ณกฐภรณร สสทธอว อจอตรภกกดร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.พรพรรณ สอระมนตร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.อสดมลกกษณร สสขอกตตะ

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางวารสณร ธนะแพสยร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ความเสถรยรตยอแสงของสรดอสเพอรรสชนอดโมโนเอโซบนผ ญาพอลอ

เอสเทอรร

1 ปร 150,00092 ผศ.พจนารถ สสวรรณรสจอ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.ธอตอนกนทร กาพยรเกอด

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.จกนทรรทอพยร เศรษฐยานนทร

ภาควอชาวอทยาการสอรงทอ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ใช ญประโยชนรกากเบรยรรเพรรอการพกฒนากระถางต ญนไม ญทรรยยอย

สลายได ญทางชรวภาพ

1 ปร 250,00093 ผศ.เลอพงศร จารสพกนธร

ภาควอชาเทคโนโลยรการบรรจสและวกสดส คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.ชอราวสฒอ เพชรเยกน

ภาควอชาเทคโนโลยรการบรรจสและวกสดส คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การใช ญกลรเซอรอลดอบจากกระบวนการผลอตไบโอดรเซลจาก

ปาลรมนกพามกนเพรรอใช ญเปก นซกบสเทรตสกาหรกบจสลอนทรรยรทรรมร

คสณสมบกตอในการสะสมไขมกน

1 ปร 250,00094 ดร.พรพรรณ สอระมนตร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นายธนภผมอ มณรบสญ

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

รศ.วอทยา ปก พนสสวรรณ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาววราภรณร อภอวกฒนาภอวกต

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

การปรกบปรสงสมบกตอการละลายนกพาได ญของฟอลรมแปญงมกน

สกาปะหลกงโดยการดกดแปรด ญวยสารเชรรอมข ญามชนอดตยางๆ

1 ปร 280,00095 ดร.ปฐมา จาตกานนทร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.กสลฤดร  แสงสรทอง

การผลอตแกตสไฮเธนอยยางตยอเนรรองจากชานอ ญอยโดยการหมกก

สองขก พนตอน

1 ปร 140,00096 ผศ.ประไพพอศ ชกยรกตนมโนกร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรส อรงแวดล ญอม คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การประยสกตรใช ญแผนทดลองแบบแพลกเกตตร แอนดร เบอรร

แมนสกาหรกบผลอตภกณฑรขนมอบอยอนหวานและปราศจากกลผเต

น

1 ปร 120,00097 นางสาวชมดาว สอกขะมณฑล

ฝย ายเคมรและกายภาพอาหาร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นางสาวชยอลกดดา เทรรยงพสก

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร

การผลอตกตาซไฮโดรเจนทางชรวภาพโดยกระบวนการหมกก

แบบไมยใช ญแสงจากนกพาเสรยโรงงานผลอตเบรยรร

1 ปร 200,00098 ดร.นสษรา สอนบกวทอง

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

อ.ปราโมทยร ศอร อโรจนร

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

บสญสยง ศอลปเจรอญกสล

ผลกระทบของสกมปสอทธอการถยายเทความร ญอนของการอบตยอ

คสณภาพขนมเค ญกเนยสด

1 ปร 200,00099 รศ.วราภรณร บสญทรกพยรทอพยร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การศศกษาสมบกตอเช องกายภาพและเคมรของผลอตภกณฑรชาข ญาว

ฮางคกรว

1 ปร 130,000100 อ.อรกญญา พรหมกผล

สาขาวอชาเทคโนโลยรการอาหาร คณะทรกพยากรธรรมชาตอและ

อสตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

นางสาวสอร อนาฏ   เนตอศรร

การออกแบบและพกฒนาระบบการใช ญประโยชนรกตาซชรวภาพ

แบบครบวงจรจากโรงเรรอนโคเนรพอ (สถาบกนสสวรรณวาจกกสอ

กอจเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาปศสสกตวรและผลอตภกณฑรสกตวร

1 ปร 120,000101 อ.ชนมน จกนทนา

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

อ.คณอต มานะธสระ

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

ผศ.สสวรรณ หอมหวล

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

ผลของการใช ญเทคนอคการแทรกซศมภายใต ญภาวะสสญญากาศ

สกาหรกบการแชยออรมผลแก ญวมกงกร

1 ปร 200,000102 รศ.เสาวณรยร เลอศวรสอร อกสล

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การปรกบปรสงคสณภาพพลอยเพรรอการเปลรรยนสรพลอยโทแพ

ซและ ทกวมาลรนด ญวยนอวเคลรยรรเทคนอค เพรรอการเพอรมมผลคยา

ผลอตภกณฑรพลอย

1 ปร 150,000103 รศ.พรรณร พกกคง

ภาควอชารกงสรประยสกตรและไอโซโทป คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.วกนวอสา สสดประเสรอฐ

ภาควอชารกงสรประยสกตรและไอโซโทป คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายธเนส สสขสมพงษร

ภาควอชารกงสรประยสกตรและไอโซโทป คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นาย อารรรกตนร คอนดวงแก ญว

นางศอวาพร สหวกฒนร

กลไกทางกายภาพ และเคมร ของสารปรกบปรสงบการสงดอนถยาน ชร

วมวลจากเศษวกสดสเหลรอทอพงข ญาวโพดทรรมรผลตยอผลผลอตและ

การกกกเกกบกตาซเรรอนกระจกในไรยข ญาวโพด

1 ปร 250,000104 อ.กกญจนรนรร ชยวงฉกรา

ภาควอชาวอทยาศาสตรรพรพนพอภพ คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.อรรณพ หอมจกนทรร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรพรพนพอภพ คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.พกชรร สสนทรนกนท

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาสมบกตอเช องความร ญอนและเช องกลของฉนวนกกนความ

ร ญอนจากเส ญนใยกกช ญาง

1 ปร 150,000105 อ.สสธารกตนร โชตอกประคกลภร

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผลของอนสภาคคารรบอนนาโนตยอลอปอดมอนอเลเยอรร 2 ปร

55-56

200,000106 อ.จอรศกกดอด วงศรเอกบสตร

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ตกวแบบทางคณอตศาสตรรสกาหรกบการประเมอนความเสรรยงเชรพอ

ดรพอยาในเชรพอซาลโมเนลลยา เอนเทอรอกา

1 ปร 120,000107 ผศ.บสญอ ญอม โฉมทร

ภาควอชาสถอตอ คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาวรสยงทอพยร ชวนชรรน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ศกกยภาพของผกกพรพนบ ญานในการต ญานไวรกสตกบอกกเสบบรในระดกบ

ชรวโมเลกสล

2 ปร

55-56

200,000108 ผศ.ณกฐนกนทร ต.เทรยนประเสรอฐ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ดร สกญชกย พยสงภร

การชะลอการเสรรอมสภาพของอนสภาคนาโนซอลอกอนโดยอาศกย

การพาสซอเวชกรนบรอเวณพรพนผอวของอนสภาค

1 ปร 150,000109 อ.จรรยา เจตนาเสน

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษากลไกการจกบกกนของ Human Annexin V Protein 

กกบ Membrane Bilayer ด ญวยวอธร Molecular Dynamics

1 ปร 100,000110 อ.เฉลอมพล กาญจนวรอนทรร

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ดร.พสอษฐร ภควกชรรภาณสรกตนร

การวอเคราะหรการแสดงออกของยรนในหมยอนภายใต ญสภาวะ

ความเครรยดจากเกลรอด ญวยเทคนอค cDNA/AFLP

2 ปร

55-56

200,000111 ผศ.อมรรกตนร พรหมบสญ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ราตรร วงศรปกญญา

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ดร. สอทธอรกกษร รอยตระกผล

การศศกษาคสณสมบกตอของสารต ญานจสลอนทรรยรจากยรสตรทะเล 2 ปร

55-56

200,000112 ดร.มณร ตกนตอรสยงกอจ

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

นางอรวรรณ ชวนตระกผล

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

วกสดสไฮดรอกซรอะพาไทตรระดกบนาโนสกาหรกบประยสกตรใช ญงาน

ทางด ญานการแพทยร

1 ปร 150,000113 อ.ศสภเดช สสจอนพรกหม

โครงการจกดตก พงสายวอชาฟอสอกสร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพง

แสน

ดร.กอตตอศกกดอดชกย  แนมจกนทรร

ดร.เขมฤทกย  ถามะพกฒนร

รองศาสตราจารยร ดร.สสรสองหร ไชยคสณ

ผลของเหกดตรนแรด (Tricholoma crassum)  ตยอระดกบ

นกพาตาลในเลรอดหนผทดลองทรรเปก นเบาหวาน

1 ปร 200,000114 นางสาวเยาวดร คสปตะพกนธร

ฝย ายโภชนาการและสสขภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นางสาวดวงจกนทรร เฮงสวกสดอด

ฝย ายโภชนาการและสสขภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

เครรรองจกกรกลสกาหรกบปลผกข ญาวโดยวอธรโยนกล ญา 1 ปร 140,000115 รศ.บกญญกตอ เศรษฐฐอตอ

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ถวกลยรศกกดอด เผยาสกงขร

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ยสพดร ฟผประเสรอฐ

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ปอยะพงษร ศรรวงษรราช

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร บางเขน

การผลอตพลกงงานกตาซไฮโดรเจนโดยใช ญการตรศงเซลลร

แบคทรเรรยสกงเคราะหรแสง

1 ปร 200,000116 รศ.เลอลกกษณร จอตรดอน

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การพกฒนาสมบกตอเช องหน ญาทรรของโปรตรนในลผกช อพนจากปลานกพา

จรด

1 ปร 250,000117 ผศ.จอราพร รสยงเลอศเกรรยงไกร

ภาควอชาผลอตภกณฑรประมง คณะประมง บางเขน

การออกแบบและพกฒนาระบบการผลอตนกพามกนมะพร ญาวบรอสสทธอด

โดยใช ญ วอธรการ Freeze drying,Vacuum drying, และ 

centrifuge

1 ปร 140,000118 ผศ.ศอวลกกษณร ปฐวรรกตนร

ภาควอชาวอศวกรรมเกษตร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

อ.แก ญวกานตร พวงสมบกตอ (บสญยะเพกญ)

ภาควอชาวอศวกรรมเกษตร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

การผลอตเปปไทดรทรรออกฤทธอดยกบยก พงการทกางานของเอนไซมร

ทางการแพทยรและการเกษตรจากสมสนไพรบางชนอด

3 ปร

55-57

1,000,000

(1,000,000)

119

(ชสด)

ผศ.เกรยรตอทวร ชผวงศรโกมล

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.สสนกนทา รกตนาโภ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.ศศอมนกส อสณจกกรร

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.อกญชณร คผเบอรยา

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.โชตอกา หยกทองวกฒนา

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.ณกฐนกนทร ต.เทรยนประเสรอฐ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ดร. สอทธอรกกษร รอยตระกผล

การผลอตเปปไทดรยกบยก พงการทกางานของไทโรซรนไคเนส ของ 

EGFR

3 ปร

55-57

(0)119

(ยยอย)

ผศ.เกรยรตอทวร ชผวงศรโกมล

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

Page 52 of 70



การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การผลอตเปปไทดรทรรเปก นพอษตยอเซลลรจากสมสนไพรไทยบาง

ชนอด

3 ปร

55-57

(0)119

(ยยอย)

รศ.สสนกนทา รกตนาโภ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.ณกฐนกนทร ต.เทรยนประเสรอฐ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายสอทธอรกกษร รอยตระกผล

การหาสารออกฤทธอดยกบยก พงเอมไซมรไทโรซรนครเนสจากแกยน

แกแล

1 ปร 150,000120 อ.ธรระชาตอ ลรพประเสรอฐ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การทกาให ญบรอสสทธอดของนกพามกนหลยอลรรนพรพนฐาน :การกกาจกดโอลร

ออลแอลกอฮอลรโดยเทคนอคทอนเลเยอรรโครมาโตรกราฟร

1 ปร 100,000121 อ.ธารอนร สาลรโภชนร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.กอตตอมา ฉกตรวงศรวาน

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ธรระชาตอ ลรพประเสรอฐ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การพกฒนาแบบจกาลองความเปก นพอษตยอยรนโดยวอธรโคเมทใน

พรชเพรรอการประเมอนความเสรรยงของสารออนทรรยรระเหยใน

บรรยากาศ

1 ปร 250,000122 รศ.วอไล เจรยมไชยศรร

ภาควอชาวอศวกรรมสอรงแวดล ญอม คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

น.ส. ประดอษฐา ณ ร ญอยเอกด

การเปลรรยนเปก นนกพาตาลพร ญอมกกบการหมกกกรดแลกตอกจากแปญง

มกนสกาปะหลกงโดยเชลลรตรศงเชรพอรา Rhizopus oryzae

2 ปร

55-56

150,000123 รศ.วอเชรยร กอจปรรชาวนอช

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.วอรกตนร วาณอชยรศรรรกตนา

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การสการวจสาร Phytoecdysteroids ในเฟอรรนสกสล 

Microsorum sensu Link ในประเทศไทย

1 ปร 230,000124 อ.สหณกฐ เพชรศรร

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

อ.วรางคณา จอตตชสยม

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

ศ.ดร.ทวรศกกดอด  บสญเกอด

การคกดเลรอกและทดสอบเครรรองหมายไมโครแซทเทลไลทร 

เพรรอประเมอนความหลากหลายแตงกวาสายพกนธสรไทย

1 ปร 150,000125 ผศ.สมพอศ สามอภกกดอด

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางสาวจานสลกกษณร ขนบดร

การพกฒนาชสดทดสอบกระดาษสกาหรกบตรวจหาและนกบจกานวน

เชรพอ Listeria monocytogenes ในอาหาร

2 ปร

55-56

120,000126 รศ.ฆรณร ตส ญยเตกมวงศร

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ. ดร. ประเวทยร ตส ญยเตกมวงศร

ผลของเวยรโปรตรนทรรมรตยอสมบกตอทางกลอรน และเคมรกายภาพ

ของนมถกรวเหลรอง

1 ปร 220,000127 ดร.วอชชา ตรรสสวรรณ

ฝย ายโภชนาการและสสขภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นางสาวทอพยรธอดา แก ญวตาทอพยร

ฝย ายเคมรและกายภาพอาหาร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

ดร.สสมอตรา บสญบการสง

ฝย ายเคมรและกายภาพอาหาร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นางสาวเพลอนใจ ตกงคณะกสล

ฝย ายโภชนาการและสสขภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

Professor Dr. Herv? THIS

การพกฒนาระบบซอฟแวรรเช องวกตถสเพรรอการจกาลองและ

วอเคราะหรพฤตอกรรมของโครงสร ญางทางวอศวกรรมนอกฝกรง

3 ปร

55-57

140,000128 อ.อกาพน จรกสจรสงเกรยรตอ

สาขาวอชาวอศวกรรมตยอเรรอและเครรรองกลเรรอ วอทยาลกยพาณอชยนาวรนานา

ชาตอ ศรรราชา

การขนสยงแบบผสมผสานเพรรอให ญผลการประหยกดพลกงงาน 

กรณรศศกษาการขนสยงผลอตภกณฑรเหลกก

1 ปร 330,000129 อ.ศกกรธร บสญทวรยสวกฒนร

สาขาวอชาวอทยาศาสตรรการเดอนเรรอ วอทยาลกยพาณอชยนาวรนานาชาตอ 

ศรรราชา

รศ.สมยศ เชอญอกกษร

ภาควอชาวอศวกรรมเกษตร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

การศศกษาแครอโอไทปร ของปลากะพงขาวด ญวยเทคนอคทาง

เซลลรพกนธสศาสตรรระดกบโมเลกสล

2 ปร

55-56

200,000130 อ.ครศร ศรรกสลนาถ

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.อกครพงษร สวกสดอพงษร

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.สสร อนทรร ปอยะโชคณากสล

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

มณฑกานตร ท ญามตอพน

พรชคณอตบผลรนเช องอนสพกนธร 1 ปร 100,000131 รศ.อสษณรยร ลรรวกฒนร

ภาควอชาคณอตศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผลของการตอดเชรพอไวรกสตกบอกกเสบบรตยอการแสดงออกของยรน

ทรรเกรรยวข ญองในกระบวนการออโตฟาจร

1 ปร 250,000132 อ.อองอร กอมกง

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.ชกยวกฒนร กอตตอกผล

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.พญ. ดร. ณกฏฐอยา หอรกญกาญจนร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงสร ญางนาโนสกงกะสรออกไซดรสกาหรกบใช ญเปก นวกสดสยกบยก พง

แบคทรเรรย

1 ปร 200,000133 อ.สสชรวกน กรอบทอง

โครงการจกดตก พงสายวอชาฟอสอกสร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพง

แสน

อ.สสทธอพจนร สสทธนะ

โครงการจกดตก พงสายวอชาฟอสอกสร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพง

แสน

รศ.นพปฎล สสทธอศอร อ

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การเพอรมมผลคยาของเถ ญาลอยโดยการใช ญเปก นวกตถสดอบผลอตซอลอกา

และซรโอไลตร

1 ปร 150,000134 รศ.ภกทรา เพยงธรรมกรรตอ

ภาควอชาวอทยาศาสตรรส อรงแวดล ญอม คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาบทบาทของยรน Aldo-keto reductase 

OSI_15386 ในข ญาวหอมมะลอ

1 ปร 200,000135 อ.ชลทอชา ตกนตอธาดาพอทกกษร

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ออทธอพลของการดกดแปรทางกลตยอสมบกตอของแปญงข ญาว 1 ปร 250,000136 นางสาวประจงเวท สาตมาลร

ฝย ายเคมรและกายภาพอาหาร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นางวอภา สสโรจนะเมธากสล

ฝย ายเคมรและกายภาพอาหาร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นางสาววราภรณร ประเสรอฐ

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร

การสกกดกรดไฮยาลผโรนอคจากลผกนกยนรตาปลาทผนา 1 ปร 130,000137 รศ.วรรณวอบผลยร กาญจนกสญชร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

สารสกกดจากพรชเพรรอยกบยก พงการเจรอญเตอบโตของเชรพอราในโรง

เลรพยงไหม

3 ปร

55-57

120,000138 อ.ภกทรวดร  สสยมทอง นาคมร

สาขาวอชาวอทยาศาสตรรพรพนฐานและพลศศกษา คณะวอทยาศาสตรร  ศรรราชา

อ.จกนทรรเพกญ ตก พงจอตรเจรอญกสล

สาขาวอชาวอทยาศาสตรรพรพนฐานและพลศศกษา คณะวอทยาศาสตรร  ศรรราชา

จอราลกกษณร  ปรรดร

การคกดแยกและคกดเลรอกแบคทรเรรยทรรสามารถยยอยสลายฟรนอ

ลและความเข ญมข ญนของฟรนอลทรรสามารถยยอยสลายได ญโดย

แบคทรเรรย

2 ปร

55-56

200,000139 ผศ.ณกฐกานตร นอตยพกธนร

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.วอลาวกลยร สอนธสประภา

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การวอเคราะหรสารตกค ญางยผนอโคนาโซลในมะมยวงทรรมรการให ญ

สารอยยางตยอเนรรอง 3 ปร

1 ปร 150,000140 รศ.คณพล จสฑามณร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นางนวลปรางคร ไชยตะขบ

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นายบสญรยวม จกนทรรชรรน

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางสาวนวะรกตนร พอลาภ

สถานรว อจกยกาญจนบสรร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

นางศอร อวกลยร สร ญอยกลยอม

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาส จงคมและพฤตพกรรมศาสตรร จจานวน 2 โครงการ 4,308,400

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 1 โครงการ 4,088,400

โครงการตอดตามประเมอนผลและขยายผลโครงการวอจกย 20 ปร

41-60

4,088,4001 ศ.อสทกยรกตนร ณ นคร

ภาควอชาเพาะเลรพยงสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

นางสาววกนเพกญ นภาทอวาอกานวย

ฝย ายเผยแพรยงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นายวอวกฒนร น ญาวานอช

ฝย ายประสานงานวอจกยและประเมอนผล สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นางสาวสสพรรณนอจ พลเสน

ฝย ายประสานงานวอจกยและประเมอนผล สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นางสาวรกชดา คะดาษ

ฝย ายประสานงานวอจกยและประเมอนผล สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นางสสไร สสวรรณรกตนร

ฝย ายเผยแพรยงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นางภกทรา ชผวาธอวกฒนร

ฝย ายประสานงานวอจกยและประเมอนผล สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นางสาววราภรณร ทกบชผ

ฝย ายประสานงานวอจกยและประเมอนผล สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นางสาวสมพร มณรประสพสสข

ฝย ายเผยแพรยงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นางเพชรา เปสลาพกนธร

สกานกกงานเลขานสการ สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยง มก. สถาบกนวอจกยและ

พกฒนาแหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นางสาวพวงจกนทรร พรมมา

สกานกกงานเลขานสการ สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยง มก. สถาบกนวอจกยและ

พกฒนาแหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นางนวรกตนร สสวรรณเลอศ

สกานกกงานเลขานสการ สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยง มก. สถาบกนวอจกยและ

พกฒนาแหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นางสาว วาสนา  บกวจกนทรร

นางอกจฉราวรรณ  คล ญองช ญาง

นางสาวบสษยา ศรรอนกนตร

นางสาวกรกต ดการกกษร
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 1 โครงการ 220,000

การศศกษาเพรรอเพอรมศกกยภาพการผลอตสอนค ญาเกษตรออนทรรยร

เพรรอสนกบสนสนการทยองเทรรยวเช องนอเวศเกษตรจกงหวกดตราด

1 ปร 220,0002 นายณกฐวกฒนร คลกงทรกพยร

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

ผศ.ปราโมทยร สฤษดอดนอรกนดรร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายอนสชา ทะรา

สถานรว อจกยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นายมานะ บสญระมร

นายมานพ ทองศรรสมบผรณร
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยทปชไดผร จบงบเง พนรายไดผ สนวนกลาง มก. จจานวน 79 โครงการ 8,814,998

โครงการททนสมทบเพชชอเพพชมขปดความสามารถในการวพจ จยของมหาวพทยาล จยฯ (เมธปว พจ จย สกว.) จจานวน 31 โครงการ 2,814,998

โครงการใหมน จจานวน 31 โครงการ 2,814,998

การหาความสกมพกนธร sink กกบ source ในการตยอกอรงมกน

สกาปะหลกงด ญวย Manihot glaziovil เพรรอเพอรมผลอตผลในการ

ปลผกมกนสกาปะหลกง

2 ปร

55-56

80,0001 ผศ.ปอยะ กอตตอภาดากสล

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

การพกฒนาวอธรการใช ญไส ญเดรอนฝอยศกตรผแมลงเพรรอควบคสม

หนอนใยผกกและหนอนกระทผ ญผกกในแปลงผกก

2 ปร

55-56

80,0002 อ.อธอราช หนผสรดกา

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

เพลรพยกระโดดสรนกพาตาล Nilaparvata lugens (Stal) 

(Hemiptera: Delphacidae) และ Biological agents ใน

เขตภาคกลาง ประเทศไทย

2 ปร

55-56

80,0003 อ.รกชฎาวรรณ เงอนกลกรน

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

การประเมอนความแตกตยางด ญานพกนธสกรรมและพฤตอกรรมของ

ประชากรหอรงห ญอย Luciola aquatilis บรอเวณภาคกลางของ

ประเทศไทย

2 ปร

55-56

80,0004 อ.อกญชนา ทยานเจรอญ

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

การแยกและจกาแนกชนอดของแบคทรเรรยในทางเดอนอาหาร

ของยสงพาหะนกาโรคมาลาเรรยชนอด Anopheles dirus 

complex

2 ปร

55-56

80,0005 อ.วรรณรดา สสราช

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผลของระดกบโปรตรนตกราและการเสรอมกรดอะมอโนสกงเคราะหรตยอ

สมรรถภาพการผลอต การแสดงออกของยรน calpain และการ

ปลดปลยอยไนโตรเจนในไกยไขย

2 ปร

55-56

80,0006 อ.วอร อยา ลส ญงใหญย

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การตอบสนองทางภผมอคส ญมกกนของเซลลรสสกรทรรต อดเชรพอ porcine 

circovirus type 2 ผยานระบบสรรอสาร ERK MAPK

2 ปร

55-56

80,0007 อ.วอน สสรเชษฐพงษร

ภาควอชาจสลชรววอทยาและวอทยาภผมอคส ญมกกน คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

การศศกษาหน ญาทรรของโดเมนทรร 3 ของโปรตรนสารพอษ Cry4Ba 

จากเชรพอบาซอลลกส ธผร อนเจนซรส

2 ปร

55-56

80,0008 อ.อานนทร ธรรมสอทธอรงคร

โครงการจกดตก พงสายวอชาจสลชรววอทยา คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร 

กกาแพงแสน

การศศกษาทรานสครอปโตมอกสรและไมโครอารรเอกนเอใน 

Chlamydomonas relinhardtii ภายใต ญสภาวะเครรยดจาก

ความเคกม

2 ปร

55-56

80,0009 อ.โชตอกา หยกทองวกฒนา

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การปรกบปรสงความทนทานของเซลลรตยอการตายในสาหรยาย

ต ญนแบบ Chlamydomonas reinhardtii เพรรอเพอรมการผลอตไบ

โอดรเซล

2 ปร

55-56

80,00010 อ.อกญชลร ศอร อขจรกอจ

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การพกฒนากระบวนการผลอตผลอตภกณฑรนกพาพรอกแกงแดงเพรรอ

ลดปรอมาณอะฟลาทอกซอน

2 ปร

55-56

80,00011 อ.กนอฐพร วกงใน

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การสะสมทางไฟฟญาเคมรแบบรยวมโดยกระแสพกลสรและการทกา

ให ญเปก นสยวนประกอบเนรพอเดรยวของแผยนฟอลรมนอกเกอล-

ไทเทเนรยม

2 ปร

55-56

80,00012 อ.ราชธรรร เตชไพศาลเจรอญกอจ

ภาควอชาวอศวกรรมวกสดส คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนาวกสดสผสมของไบโอกลาสกกบไบโอพอลอเมอรร

สกาหรกบเปก นตกวควบคลสมการปลดปลยอยเฉพาะทรรและใช ญเปก น

วกสดสทนแทนกระดผก

2 ปร

55-56

80,00013 อ.วรรพกฒนร พลอกน

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การประดอษฐรกตาซเซนเซอรรโครงสร ญางแบบ Core-Shell ลวด

นาโน โดยใช ญเทคนอค Atomic Layer Deposition เพรรอการ

ตรวจจกบกตาซพอษ

2 ปร

55-56

80,00014 อ.ชกชวาล วงศรชผสสข

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นวกตกรรมการเอกนแคปซผเลชกนด ญวยการอบแห ญงแบบพยนฝอย

ของสารสกกดจากถกรวเหลรอง (Glycine max L. Merrill)

2 ปร

55-56

80,00015 อ.ชลอดา เนรยมนส ญย

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การสกงเคราะหรอนสพกนธรไบฟรนอลอกใหมยเพรรอเปก นตกวตรวจวกด

ฟลผออเรสเซนตรสกาหรกบกรดอะมอโน

2 ปร

55-56

80,00016 อ.บสญธนา วรรณเลอศ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การประมาณระยะเวลาเดอนทางด ญวยข ญอมผลจราจรแบบจสดและ

แบบชยวง

2 ปร

55-56

80,00017 อ.สโรช บสญศอร อพกนธร

ภาควอชาวอศวกรรมโยธา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ระบบวอเคราะหรโปรแกรมเพรรอเพอรมสมรรถนะและประสอทธอผล

ของการตรวจจกบเรซแบบไมยสมมาตร

1 ปร 80,00018 อ.ภารสจ รกตนวรพกนธสร

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

อากาศพลศาสตรรและการออกแบบอากาศยานไร ญคนขนาด

เลกกแบบ Multi Mission

2 ปร

55-56

80,00019 อ.ชอนภกทร ทอพโยภาส

ภาควอชาวอศวกรรมการบอนและอวกาศ คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การเพอรมสมรรถนะชยองสกญญาณไร ญสายทรรมรข ญอมผลชยอง

สกญญาณจกากกด

2 ปร

55-56

80,00020 ผศ.วอรสณศกกดอด สกนตอเพกชรร

ภาควอชาวอศวกรรมไฟฟญา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน
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การผลอตกล ญวยไขยผงโดยวอธรทกาแห ญงแบบโฟมแมท 2 ปร

55-56

80,00021 อ.ปรรดา ปรากฏมาก

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

การวอเคราะหรความไมยเทยาเทรยมเชองโอกาสทางเศรษฐศาสตรร

ในประเทศไทย

1 ปร 79,00022 อ.มนตรชกย พอนอจจอตรสมสทร

ภาควอชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรกพยากร คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

การจกดการกกาไร บรรษกทภอบาล และการซรพอขายหส ญนของบสคคล

วงใน

2 ปร

55-56

52,33323 อ.สสนทรร เหลยาพกดจกน

สาขาวอชาการเงอน คณะวอทยาการจกดการ ศรรราชา

การสรบค ญนหายรนความหอมในแตงกวา 3 ปร

55-57

133,33324 อ.ประกอจ สมทยา

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

โมโนลอทชนอดซอลอกาออนทรรในอสปกรณรขนาดเลกกของโครมาโท

กราฟรของของเหลวแบบกลกบเฟสสกาหรกบการวอเคราะหรเตตระ

ไซคลอนในนกพาเสรย

3 ปร

55-57

133,33325 รศ.อรพอนทร เจรยรถาวร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

Forging Public-Private Partnership in Higher 

Education: New Paradigm of Practices to Promote a 

Creative Society

2 ปร

55-56

133,33326 รศ.พร ญอมพอไล บกวสสวรรณ

ภาควอชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

การตรวจสอบปรอมาณเคอรรคผมอนในยาสมสนไพรขมอพนชกนแบบรผ ญ

ผลเรกวด ญวยเนรยรรอ อนฟราเรดสเปกโตรสโคปร

2 ปร

55-56

177,00027 ดร.ศสมาพร เกษมสการาญ

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ระดกบการแสดงออกของโปรตรนภายในเซลลรในการตอบ

สนองตยอ interferon gamma ของเซลลร PK-15 ขณะทรรมร

การตอดเชรพอ PCV2

2 ปร

55-56

133,33328 รศ.พรทอพภา เลกกเจรอญสสข

ภาควอชาจสลชรววอทยาและวอทยาภผมอคส ญมกกน คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

การวอเคราะหรปฏอสกมพกนธรของสตารรชโปรตรนและไขมกน และ

การใช ญไมโครเวฟรยวมกกบการอบด ญวยลมร ญอน สกาหรกบการ

พกฒนาผลอตภกณฑรเบเกอรรรจากแปญงข ญาวทรรมรคยาอกตราการยยอยได ญ

ของแปญงตกรา

3 ปร

55-57

133,33329 รศ.นกนทวกน เทอดไทย

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

คสณสมบกตอการสยงผยานของแมยเหลกกและตกวนกายวดยอรงแกรฟรน

ขณะอยผยใต ญภาวะความเครรยดเชองกล

2 ปร

55-56

80,00030 อ.บกาเหนกจ สสดชมโฉม

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การขยายกกาลกงการหรบอ ญอยทรรเหมาะสมสกาหรกบโรงงาน

อสตสาหกรรมนกพาตาลในประเทศไทย

2 ปร

55-56

80,00031 อ.จสมพล วรสายกณหร

ภาควอชาเทคโนโลยรอสตสาหกรรมเกษตร คณะอสตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน
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โครงการสน จบสนทนททนว พจ จยเพชชอพ จฒนาน จกวพจ จยรทนนใหมน จจานวน 48 โครงการ 6,000,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 9 โครงการ 1,140,000

การศศกษาศกกยภาพของแหลยงอนสบาลลผกปลาเศรษฐกอจใน

วงศร Cyprinidae เพรรอการจกดการทรกพยากรประมงในอยางเกกบ

นกพาเขรรอนปย าสกกชลสอทธอด จกงหวกดลพบสรร อยยางยกรงยรน

3 ปร

53-55

142,5001 อ.สกนตอ พยวงเจรอญ

ภาควอชาชรววอทยาประมง คณะประมง บางเขน

รศ.จารสมาศ เมฆสกมพกนธร

ภาควอชาชรววอทยาประมง คณะประมง บางเขน

ฤทธอดต ญานอนสมผลออสระของสารสกกดจากสาหรยายทะเลบางชนอด

ในประเทศไทย

3 ปร

53-55

142,5002 อ.จกนทนา ไพรบผรณร

ภาควอชาชรววอทยาประมง คณะประมง บางเขน

รศ.อนงคร จรรภกทรร

ภาควอชาชรววอทยาประมง คณะประมง บางเขน

ผลของการใช ญปสป ยออนทรรยรและการลดการไถพรวนตยอการ

เปลรรยนแปลงธาตสคารรบอนในพรพนทรรเพาะปลผกข ญาวในเขตภาค

กลาง

3 ปร

53-55

135,0003 อ.ศสภชกย อกาคา

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การศศกษายรนควมคสมการออกดอกในกล ญวยไม ญเอรพองมะลอ 

(Dendrobium crumenatum)

3 ปร

53-55

150,0004 อ.อกจราพร ศรรบสญเลอศ

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.พกฒนา ศรรฟญา ฮสนเนอรร

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การวอเคราะหรเพรรอหามลพอษทางอากาศในอนสภาคฝสย นจากอยาว

ศรรราชา จกงหวกดชลบสรร

3 ปร

53-55

142,5005 ผศ.ปกญญา แขนกพาแก ญว

สาขาวอชาวอทยาศาสตรรพรพนฐานและพลศศกษา คณะวอทยาศาสตรร  ศรรราชา

อ.เกรอก วงศรสอนธรรม

สาขาวอชาวอทยาศาสตรรส อรงแวดล ญอม คณะวอทยาศาสตรร  ศรรราชา

ผศ.สสนทรร ขสนทอง

สาขาวอชาวอทยาศาสตรรส อรงแวดล ญอม คณะวอทยาศาสตรร  ศรรราชา

ความหลากหลายและอนสกรมวอธานของมวนนกพาในเทรอกเขา

สอยดาว จกงหวกดจกนทบสรร

3 ปร

53-55

127,5006 อ.เอกวกต ว อถรประดอษฐร

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.จรอยา จกนทรรไพแสง

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

การแก ญสมการนกยทกรวไปของสมการเช องฟกงกรชกนลอการอทศมบาง

ประเภท

3 ปร

53-55

82,5007 อ.วกชรพล พอมพรเสรอฐ

ภาควอชาคณอตศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การเพาะเลรพยงจสลอนทรรยร เพรรอการผลอตนกพามกนไบโอดรเซล 3 ปร

53-55

135,0008 อ.เมธร สายศรรหยสด

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.เพกญจอตร ศรรนพคสณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

เอกลกกษณรพรพนฐานทรรสอดคล ญองกกบสมาชอกของความสกมพกนธร

เวรยนเกอดอกนดกบสองทรรมรสกมประสอทธอดไมยใชยคยาคงทรร

3 ปร

53-55

82,5009 อ.กกนตภณ คผหาพกฒนกสล

ภาควอชาคณอตศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน
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โครงการใหมน จจานวน 39 โครงการ 4,860,000

ชรววอทยา การเข ญาทกาลายแบบแฝง และความสามารถในการ

กยอโรคของเชรพอรา Phomopsis species สาเหตสโรคใบจสด

ทสเรรยน

2 ปร

55-56

150,00010 อ.วรระณรยร ทองศรร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

ชรววอทยา นอเวศวอทยา การขยายพกนธสร และอกตราการปลยอยแตน

เบรยนบราคอน, Bracon hebetor Say (Hymenoptera : 

Braconidae) เพรรอควบคสมหนอนหกวดกามะพร ญาว Opisina 

arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)

2 ปร

55-56

150,00011 อ.อธอราช หนผสรดกา

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาการปนเปรพอนของอะฟลาทอกซอนเอกม 1 ในนกพานม

ดอบทรรสยงศผนยรผลอตภกณฑรนมเกษตร มหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร

1 ปร 112,50012 อ.กนกพร เพชรดร

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การเปรรยบเทรยบการใช ญประโยชนรของไขมกนและการผลอตกรด

ไขมกน คอนจผเกตลอโนเลออกในกระบวนการหมกกของรผ

เมนกระบรอและโค โดยวอธร in vitro

1 ปร 150,00013 อ.พงศรธร คงมกรน

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

คสณภาพการบรอโภคของไกยเคยผเบตง ไกยเนรพอ และไกยพรพนเมรอง 1 ปร 150,00014 อ.อกจฉรา ขยกน

ภาควอชาสกตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การใช ญประโยชนรจากสารสกกดหยาบกระถอนในการควบคสม

หนอนใยผกก (Plutella xylostella L.) และไรแมงมสมสองจสด 

(Tetranychus urticae Koch)

2 ปร

55-56

127,50015 อ.วนอดา อยวมเจรอญ

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

ศกกยภาพของการใช ญไม ญวงศรยางบางชนอดปลผกรยวมกกบกระถอน

เทพา อายส 6 ปร  เพรรอฟรพนฟผพรพนทรรเหมรองแรยร ญาง ณ สถานรว อจกย

วนศาสตรรพกงงา

2 ปร

55-56

142,50016 นายเจษฎา วงครพรหม

ศผนยรว อจกยปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ปรอมาณและองครประกอบทางเคมรของนกพามกนหอมระเหยจาก

ใบยผคาลอปตกสสายต ญนตยาง ๆ

1 ปร 112,50017 อ.สสว อมล อสทกยรกศมร

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

ผลกระทบของละอองอากาศทรรเก อดจากไฟปย า และการเผา

ซากพรชในพรพนทรรเกษตรตยอลกกษณะของฝนบรอเวณภาคเหนรอ

ตอนบน

1 ปร 150,00018 อ.วรนกส ตยวนเครรอ

ภาควอชาอนสรกกษรว อทยา คณะวนศาสตรร บางเขน

การพกฒนาเซลลรเชรพอเพลองชนอดใช ญเอทานอลเปก นเชรพอเพลอง

แบบเซลลรเดรยยวเพรรอใช ญในการทดสอบและพกฒนาเมมเบรน

และออเลกคโทรดให ญมรประสอทธอภาพสผง

2 ปร

55-56

150,00019 อ.ปวรนา ประไพนกยนา

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนาแบบจกาลองเพรรอพยากรณรการเสรรอมสภาพโดย

กลไกออกซอเดฃกรนในการจกดเกกบนกพามกนไบโอดรเซล

1 ปร 135,00020 อ.บสญธรรม ปวรณรวรรณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนารผปแบบการจกดการความรผ ญผยานสรรอสกงคมเพรรอเสรอม

สร ญางทกกษะการเรรยนรผ ญด ญวยตนเองของผผ ญเรรยนในระดกบบกณฑอต

ศศกษา

1 ปร 112,50021 อ.ณกฐพล รกาไพ

ภาควอชาเทคโนโลยรการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

การเปลรรยนแปลงของโครงสร ญางหยวงโซยอสปทานสกาหรกบอาหาร

บรอโภคสดในรผปแบบวกตถสดอบของผผ ญค ญาปลรกรายใหญย และผล

กระทบด ญานสวกสดอการสกงคม

1 ปร 127,50022 อ.วรวรรณ ตส ญมมงคล

ภาควอชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

การพกฒนารผปแบบการพกฒนาครผในการจกดการเรรยนรผ ญเพรรอสยง

เสรอมให ญนกกเรรยนใช ญแทกบเลกตอยยางมรประสอทธอภาพ

1 ปร 127,50023 อ.ศอร อรกตนร ศรรสอาด

ภาควอชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

การสยงเสรอมรถไฟฟญาแอรรพอรรต เรล ลองครเพรรอเปก นทางเลรอก

ในการเดอนทางทรรยกรงยรนแกยผผ ญอยผยอาศกยในหมผยบ ญานจกดสรรโดย

รอบสถานรบ ญานทกบช ญาง

1 ปร 75,00024 อ.สสภาพร แก ญวกอ เลรรยวไพโรจนร

สาขาวอชาการวางผกงเมรองและสภาพแวดล ญอม คณะสถาปกตยกรรมศาสตรร 

บางเขน

การโคลนและระดกบการแสดงออกของ MiRNA-29 ในเนรพอ

เยรรอภผมอคส ญมกกนสสกร

1 ปร 150,00025 อ.วอน สสรเชษฐพงษร

ภาควอชาจสลชรววอทยาและวอทยาภผมอคส ญมกกน คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

การตอดตามตรวจสอบการตกค ญางของสารกลสยมออรรกาโน

คลอรรนและโลหะหนกกในขน และไขยเปก ด ผลกระทบจากการ

ทกาเกษตรกรรม

2 ปร

55-56

150,00026 อ.พรรณวอมล ตกนหกน

ภาควอชาเภสกชวอทยา คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

การปลดปลยอยสารต ญานอนสมผลออสระและคสณสมบกตอของฟอลรมเจ

ลาตอนทรรใสยสารต ญานอนสมผลออสระ

1 ปร 150,00027 อ.กนกรกตนร ลอมปอโสภณ

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การเตรรยมและศศกษาคสณสมบกตอของสารสกกดเอนไซมรโปรตอ

เอสในเปลรอกมะมยวงและการนกาไปปรกบปรสงความนสยมของเนรพอ

1 ปร 135,00028 อ.กนอฐพร วกงใน

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผลของกระบวนการเอกซรทรผชกนตยอปรอมาณและสมบกตอด ญานพรร

ไบโอตอกของเส ญนใยอาหารทรรละลายนกพาได ญจากกากมะพร ญาว

1 ปร 150,00029 อ.พอณทอพยร รกมภกาภรณร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ผลของผงคอรรนเค ญกตยอคสณภาพแบทเทอรรและผลอตภกณฑรไกย

ชสบทอด

1 ปร 150,00030 อ.วรรณสวกสดอด รกฐพอทกกษรสกนตอ

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศศกษาองครประกอบทางเคมรและการออกฤทธอดทางชรวภาพ

ของกระชายดกา

1 ปร 150,00031 นายดการงศกกดอด อายสวนานนทร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ออทธอพลของการแปรรผปถกรวเหลรองเพาะงอกตยอการดผดซศมธาตส

เหลกกและความสามารถในการยยอยโปรตรน

1 ปร 112,50032 นางสาวศอร อพร ตกนจอ

ฝย ายโภชนาการและสสขภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

สภาวะทรรเหมาะสมของพารามอเตอรรการเพาะเลรพยงเพรรอผลอตโพ

ลอแซคคาไรดรจากสาหรยายสไปรผลอนยาเพรรอเปก นพรรไบโอตอก

1 ปร 120,00033 นางสาววนอดา ปานอสทกย

ฝย ายจสลชรววอทยาประยสกตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

นางพกทธอนกนทร วารอชนกนทร

ฝย ายจสลชรววอทยาประยสกตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

ปรอมาณแอนโทไซยานอน สารต ญานอนสมผลออสระ องครประกอบ

และสมบกตอทางเคมรกายภาพของแปญงมกนเทศสรมยวงทรรนอยมเพาะ

ปลผกในประเทศไทย

1 ปร 150,00034 นางสาวนราพร พรหมไกรวร

ฝย ายเคมรและกายภาพอาหาร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

การศศกษาศกกยภาพเชองเศรษฐกอจของถกรวกกวรร [(Guar bean 

(Cyamopsis Tetragonalobus)] เพรรอพกฒนาไปใช ญใน

อสตสาหกรรมอาหาร

1 ปร 97,50035 นางสาวระวอวรรณ โชตอพกนธร

สถานรว อจกยสอทธอพรกฤดากร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

การพกฒนาธสรกอจชสมชนต ญนแบบการผลอตผกกตามวอถรเศรษฐกอจ

พอเพรยงของเกษตรกร เขตพรพนทรรตกาบลกรกบใหญย อกาเภอ

บ ญานโปย ง จกงหวกดราชบสรร

2 ปร

55-56

127,50036 อ.สสชรรา มาตยภผธร

ภาควอชาสยงเสรอมและนอเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.เอมอร อกงสสรกตนร

ภาควอชาสยงเสรอมและนอเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายสามารถ เศรษฐวอทยา

ศผนยรว อจกยและพกฒนาไม ญผลเขตร ญอน สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพงแสน

การศศกษาระดกบความรสนแรงของไส ญเดรอนฝอยศกตรผข ญาวใน

พรพนทรรปลผกข ญาวภาคกลางของประเทศไทย

2 ปร

55-56

75,00037 อ.อมรศรร ขสนออนทรร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

การสรรอสารตราสอนค ญาในแหลยงทยองเทรรยวเช องอนสรกกษร : กรณร

ศศกษาธสรกอจพกกแรมและธสรกอจของทรรระลศกจกงหวกด

สมสทรสงคราม

1 ปร 75,00038 อ.สสเมธ ชกยไธสง

ภาควอชาสยงเสรอมและนอเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร กกาแพงแสน

ปกญหาการกรองแบบ H (infinity) ทนทานของเครรอขยาย

ประสาทแบบไมยตยอเนรรองทรรมรตกวหนยวงแปรผกนตามเวลา

1 ปร 90,00039 อ.ศศอธร อสดปอน

สายวอชาคณอตศาสตรร สถอตอ และคอมพอวเตอรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยา

ศาสตรร กกาแพงแสน

เสถรยรภาพของฟอลรมบางพอลอสไตรรนทรรมร ทรร อารรม พอลอสไต

รรน เปก นสารเตอมแตยง

1 ปร 150,00040 อ.สสนทรร แสงจกนทรร

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

รผปแบบการจกดการเรรยนรผ ญ สาขาศศกษาศาสตรรบกณฑอต (หลกก

สผตร 5 ปร ) โดยใช ญมาตรฐานคสณวสฒอระดกบอสดมศศกษาแหยงชาตอ 

พ.ศ. 2552 เปก นฐาน

1 ปร 127,50041 อ.ประพกนธร เกรยรตอเผยา

ภาควอชาพลศศกษาและกรฬา คณะศศกษาศาสตรรและพกฒนศาสตรร กกาแพง

แสน

การศศกษาระดกบตะกกรวในเลรอดของนกนางนวลธรรมดา สกตวร

หน ญาดอน และตะกอนดอนในสถานทรรพกกตากอากาศบางปผ 

จกงหวกดสมสทรปราการ

1 ปร 127,50042 นายเบญจพล หลยอสกญญาลกกษณร

โรงพยาบาลสกตวร กกาแพงแสน คณะสกตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

การออกแบบและพกฒนาอสปกรณรตกดเครรอกล ญวย 1 ปร 82,50043 นายนอตอรงคร พงษรพานอช

ฝย ายเครรรองจกกรกลการเกษตรแหยงชาตอ สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพง

แสน

ผลของระดกบโปรตรนทรรตยางกกนในอาหารผสมสกาเรกจตยอ

สมรรถภาพการผลอต และคสณภาพเขากวางอยอนของกวางรผซยา

และผลตอบแทนทางเศรษฐกอจ

1 ปร 135,00044 นางสาวทกสนกนทนร หงสะพกก

ศผนยรว อจกยและพกฒนาการผลอตสกตวรเครพยวเอรพองขนาดเลกก สถาบกนสสวรรณ

วาจกกสอกอจเพรรอการค ญนคว ญาและพกฒนาปศสสกตวรและผลอตภกณฑรสกตวร กกาแพง

แสน

แบบจกาลองสกาหรกบทกานายลกกษณะดอน โดยใช ญสภาพต ญาน

ทานทางไฟฟญา

1 ปร 97,50045 อ.สมควร โพธารอนทรร

สาขาวอทยาศาสตรรพรพนฐาน คณะวอทยาศาสตรรและวอศวกรรมศาสตรร 

สกลนคร

การทดสอบประสอทธอภาพของสารสกกดจากกลรบเลรพยง

กระเจรจยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ในการยกบยก พงการเจรอญ

และการสร ญางสารพอษอะฟลาทอกซอนของเชรพอรา Aspergillus 

spp.

1 ปร 150,00046 นางสาวภคพร สาทลาลกย

ฝย ายปฏอบกตอการวอจกยและเรรอนปลผกพรชทดลอง สถาบกนวอจกยและพกฒนา  

กกาแพงแสน

พฤตอกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนอสอตระดกบบกณฑอต

ศศกษา มหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร ว อทยาเขตกกาแพงแสน

1 ปร 60,00047 นางจงกล พสทธอชกยกสล

สกานกกหอสมสด กกาแพงแสน สกานกกหอสมสด กกาแพงแสน

การใช ญผงออนนผลอนจากแกยนตะวกนทดแทนนกพามกนในระบบ

ออมกลชกน

1 ปร 75,00048 นางสาวสสภกคชนมร คลยองดร

ฝย ายกระบวนการผลอตและแปรรผป สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑร

อาหาร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยรนวมภาคร จฐและเอกชน จจานวน 1 โครงการ 3,000,000

โครงการวพจ จยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 1 โครงการ 3,000,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 1 โครงการ 3,000,000

โครงการวอจกยและพกฒนาตยอยอดเพรรอใช ญประโยชนรเช องพาณอชยร

และอสตสาหกรรม

5 ปร

52-56

3,000,0001 รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยและพ จฒนาเพชชอเพพชมศ จกยภาพเชพงบผรณาการเพชชอการแขนงข จน จจานวน 54 โครงการ 17,000,000

โครงการททนสมทบเพชชอเพพชมขปดความสามารถในการวพจ จยของมหาวพทยาล จยฯ (เมธปว พจ จย สกว.) จจานวน 41 โครงการ 2,086,744

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 41 โครงการ 2,086,744

แบบจกาลองการไหลแบบปกรนปย วนแบบวอสโคออลาสตอกสกาหรกบ

การหลยอเยกนใบพกดกกงหกนในเครรรองยนตรกกงหกนกตาซ

3 ปร

53-55

133,3341 รศ.วรางครรกตนร จกนทสาโร

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การวอเคราะหรสมบกตอทางกายภาพของสารผสมระหวยางแปญงมกน

สกาปะหลกงและไฮโดรคอลลอยดรทรรมรสยวนประกอบอาหารอรรน

เพรรอการพกฒนาผลอตภกณฑร

3 ปร

53-55

133,3342 รศ.รสยงนภา พงศรสวกสดอดมานอต

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

กลไกควบคสมแมลงศกตรผพรช และการชกกนกาภผมอต ญานทานพรช

เพรรอปญองกกนแมลงของเชรพอ Paenibacillus pabuli

2 ปร

54-55

48,0003 อ.จารสวกฒนร เถาธรรมพอทกกษร

ภาควอชากรฏวอทยา คณะเกษตร บางเขน

การใช ญ Bulked Segregant Analysis รยวมกกบโมเลกสลเครรรอง

หมายชนอด AFLP เพรรอหาความสกมพกนธรกกบยรนควบคสมลกกษณะ

ฝกกไมยแตกในงา

2 ปร

54-55

48,0004 ผศ.เฉลอมพล ภผมอไชยร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร บางเขน

การสร ญางแบบฝศกหกดภาษาอกงกฤษเพรรอพกฒนาทกกษะการใช ญคกา

สกาคกญทรรปรากฎในคลกงข ญอมผลภาษาอกงกฤษธสรกอจและ

เศรษฐกอจในประเทศไทย

2 ปร

54-55

33,9605 อ.มนตรร ตก พงพอชกยกสล

ภาควอชาภาษาตยางประเทศ คณะมนสษยศาสตรร บางเขน

การศศกษาทางด ญานวงศรวานวอทยาของไผยสกสลไผยตงและสกสล

ใกล ญเครยง

2 ปร

54-55

48,0006 ผศ.สราวสธ สกงขรแก ญว

ภาควอชาชรววอทยาปย าไม ญ คณะวนศาสตรร บางเขน

การปรกบแตยงกระบวนการเตรรยมเยรรอกระดาษเพรรอแก ญปกญหา

เศษสกปรกบนกระดาษพอมพรเขรยน

2 ปร

54-55

48,0007 ผศ.ดร.พอช อต สมบผรณร

ภาควอชาวนผลอตภกณฑร คณะวนศาสตรร บางเขน

การคกดแยกขนาดของอนสภาคนาโนซอลอกอนและซอลอกอ

นคารรไบดรทรรผลอตจากกระบวนการแบบ top-down สกาหรกบ

ประยสกตรใช ญใน biological imaging

2 ปร

54-55

48,0008 อ.จรรยา เจตนาเสน

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาสมบกตอทางโครงสร ญางและออเลกกโทรนอกสรของสรย ญอม

ไวแสงสกาหรกบเซลลรแสงอาทอตยรอนสพกนธรโอลอโกเมอรรพาราฟร

นอลลรนไวนอลลรนคารรบอกซอลอกแอซอกด ญวยเทคนอคการคกานวณ

ทางทฤษฎรและการทดลอง

2 ปร

54-55

48,0009 อ.ทรงวสฒอ สสรมอตร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การปรกบปรสงโครงสร ญางของไบไพรอดอลลอแกนดรสกาหรกบซสปรา

โมเลกสลของสารประกอบเช องซ ญอนรผทรเนรยม-คอวเคอบอทยผร อเพรรอ

ใช ญเปก นสรย ญอมไวแสงในเซลลรแสงอาทอตยร

2 ปร

54-55

48,00010 ผศ.ธอตอนกนทร กาพยรเกอด

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาชรวสกงเคราะหรและการค ญนหายรนทรรเกรรยวข ญองกกบชร

วสกงเคราะหรสาร menisporopsin A จากเชรพอรา 

Menisporopsis theobromae BCC 4162 โดยใช ญเทคนอค

ทางการตอดฉลากด ญวย 13C และเทคนอคทางอณผชรววอทยา

2 ปร

54-55

48,00011 อ.ปกรณร วรรธนะอมร

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ความหลากหลายและความทนตยอแคดเมรยมและสกงกะสรของ

แบดทรเรรยในดอนปนเปรพอนโลหะ

2 ปร

54-55

48,00012 อ.ปอรนสสรางคร ดรวงษร

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผลของการตอดเชรพอไวรกสตกบอกกเสบบรตยอการแสดงออกของยรน

ทรรเกรรยวข ญองในกระบวนการออโตฟาจร

2 ปร

54-55

48,00013 อ.อองอร กอมกง

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษากอจกรรมเอนไซมรและโครงสร ญางของ PEXEL โปรตร

เอส Plasmepsin V จาก Plasmodium falciparum

2 ปร

54-55

48,00014 ผศ.นลวกฒนร บสญญาลกย

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

แบบจกาลองระดกบพกนธสประวกตอเพรรอการศศกษาการถยายทอดเชอง

ปรอมาณของสารพกนธสกรรมในไมโทคอนเดรรยของมนสษยร

2 ปร

54-55

39,50015 อ.ภกสสร วรรณพอนอจ

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาความแตกตยางทางพกนธสกรรมของต ญนเพศผผ ญและเพศ

เมรยในปรง

2 ปร

54-55

48,00016 อ.จตสพร กสลอศพง

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การสลกบโครงสร ญางไซโลกลผแคนทรรแตกตยางกกนระหวยางข ญาว

และอะราบอดอบซอสเพรรอบยงชรพหน ญาทรรในผนกงเซลลรพรช

2 ปร

54-55

48,00017 อ.ศสภชกย วสฒอพงศรชกยกอจ

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การศศกษาแครอโอไทปร ของปลากกดไทยภาคกลาง ด ญวยเทคนอค

ทางเซลลรพกนธสศาสตรรเช องโมเลกสล

2 ปร

54-55

48,00018 อ.ครศร ศรรกสลนาถ

ภาควอชาพกนธสศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การไหลผยานของนกพาและโมเลกสลเลกกในชยองนาโน 2 ปร

54-55

48,00019 อ.จอรศกกดอด วงศรเอกบสตร

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การผลอตนาโนรอดสกาหรกบเซนเซอรรโดยวอธรไฮโดรเทอรรมอล 2 ปร

54-55

48,00020 อ.ศอร อกาญจนา ทองมร

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

คลรรนสองและสามมอตอในตกวกลางเคมรทรรถผกกระตส ญนได ญ : 

พลศาสตรรโดยธรรมชาตอและผลของสนามไฟฟญาตยอคลรรนทรรถผก

ตรศง

2 ปร

54-55

48,00021 อ.ชกยยะ เหลรองวอร อยะ

ภาควอชาฟอสอกสร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การคกดเลรอกกลสยมผลลกพธรสกาหรกบปกญหาการรวมผลลกพธรของ

การแบยงสยวนรผปภาพหลาย ๆ ผลลกพธรเข ญาด ญวยกกน

2 ปร

54-55

34,00022 อ.ผกาเกษ วกตสยา

ภาควอชาวอทยาการคอมพอวเตอรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การจกาแนกประเภทเช องกลสยมของสมการของไหลหนศรงมอตอทรรมร

พลกงงานภายในอยผยในรผป..................................

2 ปร

54-55

30,42023 อ.ประครอง วรกา

สาขาวอทยาศาสตรรพรพนฐาน คณะวอทยาศาสตรรและวอศวกรรมศาสตรร 

สกลนคร

การสร ญางแบบจกาลอง ระบบควบคสม และทดสอบการบอน

เฮลอคอปเตอรรไร ญคนขกบแบบสรรใบพกด

2 ปร

54-55

48,00024 ผศ.พงศรธร พรหมบสตร

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การสกงเคราะหรคอปเปอรรออกไซดร-ซองครออกไซดร-เซอรรโค

เนรยมไดออกไซดรด ญวยกระบวนการ โซล-เจล สกาหรกบเรยง

ปฏอกอร อยาในการเตอมไฮโดรเจนของคารรบอนไดออกไซดรเพรรอ

ผลอตเมทานอล

2 ปร

54-55

48,00025 ผศ.ธงไทย วอฑผรยร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การวอเคราะหรผลกระทบเนรรองจาก ASR ทรรมรตยอโครงสร ญาง

คอนกรรตด ญวย RBSM

2 ปร

54-55

48,00026 ผศ.วรพงศร ศรรโสฬส

ภาควอชาวอศวกรรมโยธา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

แบบจกาลองทางคณอตศาสตรรขก พนต ญนเพรรอหาคยาผยานทางทรร

เหมาะสมสกาหรกบกรสงเทพมหานคร

2 ปร

54-55

48,00027 ผศ.เหมรอนมาศ วอเชรยรสอนธสร

ภาควอชาวอศวกรรมโยธา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

สารเกกบประจกาไฟฟญาเคมรยอรงยวดนาโนแมงกานรสออกไซดรบน

วกสดสรองรกบคารรบอนนาโนโฟม

2 ปร

54-55

48,00028 อ.มนตรร สวยางพฤกษร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนาแบบจกาลองคอมพอวเตอรรเพรรอศศกษาคสณสมบกตอของ

ลวดตกวนกายอรงยวด

2 ปร

54-55

27,00029 ผศ.ฐอตอพงษร สถอรเมธรกสล

สาขาวอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

ผลกระทบของใบมรดจอบหมสนแบบใหมยทรรมรตยอลกกษณะการ

สกรนสะเทรอนของเครรรองพรวนจอบหมสนตอดรถไถเดอนตาม

2 ปร

54-55

47,19630 อ.ศอร อศกกดอด เช อดเกรยรตอพล

ภาควอชาวอศวกรรมเกษตร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

การศศกษาโครงการและกลไกการเก อดปฏอกอร อยาของสาร

ประกอบ oxiranes บน Nanoporous และ Mesoporous 

Zeolites

2 ปร

54-55

48,00031 อ.บสญเดช เบอกฟญา

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

การโคลน การหาลกาดกบนอวคลรโอไทดร และแสดงออกของยรน

ลรแวนซผเครสของแบดทรเรรยทรรได ญจากดอน และนกพา และลกกษณะ

สมบกตอของผลอตภกณฑรลรแวน

2 ปร

54-55

48,00032 อ.กมลทอพยร ขกตตอยะวงศร

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

การแยกบรอสสทธอดและศศกษาโปรตรนในละลายสกกดจากเมลกด

พรชซศรงมรคสณสมบกตอทกาลายเชรพอจสลอนทรรยร

2 ปร

54-55

48,00033 อ.สสทธอเดช ปรรชารกมยร

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

การสกกดแยกและศศกษาโครงสร ญางทางเคมรของโพลรแซ

คคารรไรดรทรรผลอตโดยจสลอนทรรยรทรรแยกได ญจากดอนในไรยอ ญอยและ

การประยสกตรใช ญในทางการแพทยรและการเกษตร

2 ปร

54-55

48,00034 อ.จอนตนาถ วงศรชวลอต

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

การตอดตามตรวจสอบทางชรวภาพของโลหะหนกกในตะกอน

ดอนและแมลงนกพากลสยมไทรคอบเทอรยาในลกาธารบรอเวณเหมรอง

แรยสกงกะสร

2 ปร

54-55

48,00035 อ.แตงอยอน พรหมมอ

สายวอชาวอทยาศาสตรร คณะศอลปศาสตรรและวอทยาศาสตรร กกาแพงแสน

การพกฒนาทกกษะกระบวนการทางว อทยาศาสตรรและการสอน

โดยใช ญกอจกรรมปฏอบกตอการวอทยาศาสตรรของครผว อทยาศาสตรร

ระดกบมกธยมศศกษาตอนต ญนทรรบผรณาการการสร ญางความรผ ญด ญวยตน

เองอยยางมรปฏอสกมพกนธร

2 ปร

54-55

48,00036 อ.นกนทรกตนร เครรอออนทรร

ภาควอชาครสศศกษา คณะศศกษาศาสตรรและพกฒนศาสตรร กกาแพงแสน

ปกจจกยเช องเหตสและผลของพฤตอกรรมการทกางานตามหลกก

เศรษฐกอจพอเพรยงของพนกกงานในโรงงานอสตสาหกรรมผลอต

ชอพนสยวนยานยนตร

2 ปร

54-55

48,00037 ผศ.ศยามล เอกะกสลานกนตร

ภาควอชาจอตวอทยา คณะสกงคมศาสตรร บางเขน

การวอจกยพกฒนาเพรรอผลอตปลาซรบร ญาพอช 'นตอกออน' 2 ปร

54-55

48,00038 อ.กรรณอการร ศอร อภกทรประวกต อ

ภาควอชาพยาธอว อทยา คณะสกตวแพทยศาสตรร บางเขน

การตรวจสอบพกนธสกรรมของเชรพอเฮอรรปรสรไวรกสทรรเปก นสาเหตส

การตายของช ญางไทย และการพกฒนาวอธรการ real-time PCR 

เพรรอการวอนอจฉกยโรค

2 ปร

54-55

48,00039 อ.ปรรดา เลอศวกชระสารกสล

ภาควอชาพยาธอว อทยา คณะสกตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

การกระจายตกวของ glucose transporters (GLUTs) ชนอด

ตยาง ๆ ทรรตกวอสสจอ และการใช ญสารเจรอจางนกพาเชรพอแชยแขกงทรร

เฉพาะเจาะจงในนกพาเชรพอช ญางแชยแขกง

2 ปร

54-55

48,00040 ผศ.สมชกย สกจจาพอทกกษร

ภาควอชาเวชศาสตรรคลรนอคสกตวรใหญยและสกตวรปย า คณะสกตวแพทยศาสตรร 

กกาแพงแสน

เทคนอคการผลอตมกนสกาปะหลกงแฮบพลอยในหลอดทดลอง 2 ปร

54-55

72,00041 ดร.วรรณสอร อ วรรณรกตนร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยเพชชอพ จฒนาหนนวยปฏพบ จต พการเชปชยวชาญเฉพาะ (SRU) จจานวน 5 โครงการ 2,500,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 1 โครงการ 500,000

หนยวยปฏอบกตอการวอจกยเชรรยวชาญเฉพาะเทคโนโลยรรรไซเคอล 

และการใช ญประโยชนรจากของเสรย

7 ปร

49-55

500,000

(500,000)

1

(ชสด)

รศ.ธการงรกตนร มสยงเจรอญ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.เมตตา เจรอญพานอช

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ผศ.สอร อพล อนกนตวรสกสล

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.ไพศาล คงคาฉสยฉาย

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.อภอญญา ดวงจกนทรร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.ธงไชย ศรรนพคสณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.เพกญจอตร ศรรนพคสณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.ชาตอ เจรยมไชยศรร

ภาควอชาวอศวกรรมสอรงแวดล ญอม คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

อ.รกตนาวรรณ มกรงคกรง

ภาควอชาเทคโนโลยรและการจกดการสอรงแวดล ญอม คณะสอรงแวดล ญอม

ผศ.อรรถศกกดอด จารรยร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ผศ.อนสสอษฐร ธนะพอมพรเมธา

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ผศ.ชนอนทรร ปกญจพรผล

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

คสณฉกนธนา  ยผวะนอยม

คสณวอเชรยร วอร อยยสตตพกนธสร

ดร. พงษรว อภา  หลยอสมบผรณร

ดร. จอรพกฒนร โพธอดพยวง

คสณ พรรพร  พละพลรวกลยร

Prof.Dr. Seizo  Kato

Dr. Atsushi Terazono

การศศกษาความเข ญมของคารรบอนของเชรพอเพลองชรวภาพ และ

พลาสตอกชรวภาพ โดยใช ญเทคนอคการประเมอนวกฏจกกรชรว อต

1 ปร (0)1

(ยยอย)

รศ.ธการงรกตนร มสยงเจรอญ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนาตกวดผดซกบแคลเซรยมออกไซดรทรรมรความจสและ

เสถรยรภาพสผงสกาหรกบกกกเกกบกตาซคารรบอนไดออกไซดรโดยใช ญ

เซทอลแอมโมเนรยมโบรไมดรเปก นสารเตอมแตยง

1 ปร (0)1

(ยยอย)

ผศ.ธงไทย วอฑผรยร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การพกฒนากระบวนการผลอตวกสดสกราฟรนจากถยานหสงต ญมเพรรอใช ญ

ในตกวเกกบประจสไฟฟญาเคมรยอรงยวด

1 ปร (0)1

(ยยอย)

อ.มนตรร สวยางพฤกษร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 4 โครงการ 2,000,000

การพกฒนาคณะผผ ญทดสอบและสร ญางมาตราฐานการประเมอน

คสณภาพทางประสาทสกมผกสในผลอตภกณฑรซอสและเครรรองปรสง

รสเพรรอเพอรมศกกยภาพการแขยงขกนในประชาคมเศรษฐกอจอา

เซรยนและสนกบสนสนนโยบาย Thailand Food Valley

1 ปร 500,0002 รศ.ธงชกย สสวรรณสอชณนร

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สสนทรร สสวรรณสอชณนร

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.เพกญขวกญ ชมปรรดา

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.วอษฐอดา จกนทราพรชกย

ภาควอชาพกฒนาผลอตภกณฑร คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเตรรยมฟอลรมฐานเทอรรโมพลาสตอกสตารรชโดยกระบวนการ

อกดรรดฟอลรมเปย า

1 ปร 500,0003 ผศ.รกงรอง ยกส ญาน

ภาควอชาเทคโนโลยรการบรรจสและวกสดส คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.อกาพร เสนยหร

ภาควอชาเทคโนโลยรการบรรจสและวกสดส คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การรกกษาความสดใหมยของมะพร ญาวนกพาหอม: การใช ญกรรมวอธร

ทางเลรอกใหมยและการเกกบรกกษาในสภาพบรรยากาศดกด

แปลงเพรรอลดการใช ญสารกลสยมซกลไฟทร

1 ปร 500,0004 อ.ศศอธร ตรงจอตภกกดร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

รศ.วาณร ชนเหกนชอบ

ภาควอชาเทคโนโลยรการบรรจสและวกสดส คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.จอตศอร อ ราชตนะพกนธสร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

สมบกตอทางเคมรและชรวภาพของสารพฤกษเคมรทรรละลายใน

นกพามกนจากรกาข ญาวพกนธสรสร

1 ปร 500,000

(500,000)

5

(ชสด)

รศ.ปารอฉกตร หงสประภาส

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ชนอดและปรอมาณของไฟโตสเตอรอลและองครประกอบของ

ไขมกนในข ญาวพกนธสรสร

1 ปร (0)5

(ยยอย)

อ.กฤษกมล ณ จอม

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ประสอทธอผลของสารพฤกษเคมรทรรละลายในนกพามกนจากรกาข ญาว

พกนธสรสรทรรถผกหยอหส ญมในลอโพโซมด ญนการปรกบเปลรรยนภผมอคส ญมกกนใน

เซลลรโมเดล

1 ปร (0)5

(ยยอย)

อ.วศะพร จกนทรรพสฒ

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยเสร พมสรผางขปดความสามารถในการแขนงข จน จจานวน 8 โครงการ 12,413,256

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 4 โครงการ 9,202,656

โครงการวอจกยและพกฒนาเพรรอเพอรมศกกยภาพและสร ญางความ

พร ญอมในการแขยงขกนของประเทศ

10 ปร

48-57

2,202,6561 รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกผร

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ผศ.วราภา มหากาญจนกสล

ภาควอชาวอทยาศาสตรรและเทคโนโลยรการอาหาร คณะอสตสาหกรรม

เกษตร บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป งบประมาณ พ.ศ.2555

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

เคยผ-ไบโอดรเซล 10 ปร

48-57

2,500,000

(2,500,000)

2

(ชสด)

รศ.เพกญจอตร ศรรนพคสณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ศ.วกฒนา เสถรยรสวกสดอด

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.อมรรกตนร พรหมบสญ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.บงกชรกตนร ปอตอยนตร

ภาควอชาวอทยาศาสตรรส อรงแวดล ญอม คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

อ.ชสตอ มยวงประเสรอฐ

ภาควอชาเกษตรกลวอธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.สสทธอพร เนรยมหอม

ฝย ายเครรรองจกกรกลการเกษตรแหยงชาตอ สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพง

แสน

ดร.สสพนอดา(พงษรศอร อ)  ว อนอจฉกย

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

อ.บกญชา ชอณศรร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สมชกย อนสสนธอดพรเพอรม

ภาควอชาปฐพรว อทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ธงไชย ศรรนพคสณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

อ.วรระพกนธสร สรรดอกจกนทรร

ภาควอชาพรชไรยนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.สสคกนธรส ธาดากอตตอสาร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสารอมา สสนทรารชสน

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางสาวรมณรยร เจรอญทรกพยร

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

รศ.ทรงกลด จารสสมบกตอ

ภาควอชาวนผลอตภกณฑร คณะวนศาสตรร บางเขน

ดร.นงณพชร  คสณากร

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

รศ.สาวอตรร จกนทรานสรกกษร

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สสนกนทา รกตนาโภ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายธนกญกรณร (วอฑผรยร) ใจผยอง

ฝย ายเครรรองจกกรกลการเกษตรแหยงชาตอ สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพง

แสน

รศ.พผนพอภพ เกษมทรกพยร

ภาควอชาพรชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.อรอสมา เพรยซ ญาย

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

รศ.สาวอตรร จกนทรานสรกกษร

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ดร.ออศราฐร เชาระกกา

ฝย ายเครรรองจกกรกลการเกษตรแหยงชาตอ สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพง

แสน

รศ.สมชาย สสขะกผล

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.อนสสอษฐร ธนะพอมพรเมธา

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ผศ.กานดอส สสดสาคร

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.ลอลลรร กาวรตตะ

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ดร.พรพรรณ สอระมนตร

ฝย ายเทคโนโลยรชรวมวลและพลกงงานชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

ดร.นสษรา สอนบกวทอง

ฝย ายเครรรองมรอและวอจกยทางวอทยาศาสตรร สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

ผศ.วกนวอสา สสดประเสรอฐ

ภาควอชารกงสรประยสกตรและไอโซโทป คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

รศ.วอทยา ปก พนสสวรรณ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน
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การวพจ จย
งบประมาณ

ผศ.ณกกญภกทร จอนดา

ภาควอชาเทคโนโลยรชรวภาพ คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.เยาวภา อรยามศอร อรสจอเวทยร (ตาปราบ)

ภาควอชาจสลชรววอทยา คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ดร.สสปราณร งามประสอทธอด

สถานรว อจกยพรชไรยสสวรรณวาจกกสอกอจ สถาบกนออนทรรจกนทรสถอตยรเพรรอการค ญน

คว ญาและพกฒนาพรชศาสตรร

ดร.ออศราฐร เชาระกกา

ฝย ายเครรรองจกกรกลการเกษตรแหยงชาตอ สถาบกนวอจกยและพกฒนา  กกาแพง

แสน

ผศ. สนกรน ขกาเลอศ

คสณสสขสกนตร สสทธอผลไพบผลยร

คสณทวรศกกดอด อสยนจอตตอกสล

(ไมยจกดสรร) ประสอทธอภาพของสบผยดกาในการควบคสมไส ญเดรอน

ฝอยรากปม

3 ปร

53-55

(0)2

(ยยอย)

อ.บกญชา ชอณศรร

ภาควอชาโรคพรช คณะเกษตร บางเขน

การคกดเลรอกสายพกนธสรสบผยดกาทนแล ญงและกลไกการตอบสนอง

ตยอความเครรยดจากความแล ญง

3 ปร

53-55

(0)2

(ยยอย)

ผศ.อมรรกตนร พรหมบสญ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

ดร. สอทธอรกกษร รอยตระกผล

สรรรว อทยาด ญานการเตอบโตและพกฒนาของสบผยดกาเพรรอการเพอรม

ผลผลอตและการปรกบปรสงพกนธสร

1 ปร (0)2

(ยยอย)

รศ.ลอลลรร กาวรตตะ

ภาควอชาพฤกษศาสตรร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

การตรวจสอบสารฟอรรโบล เอสเทอรรทรรเก อดจากเผาไหม ญใน

เครรรองยนตรดรเซลโดยใช ญนกพามกนไบโอดรเซลทรรผลอตจากนกพามกน

สบผยดกาเปก นเชรพอเพลอง

1 ปร (0)2

(ยยอย)

นางสาวรยากร นกแก ญว

ศผนยรประสานเพรรอการพกฒนาสผยความเปก นเลอศ สกานกกงานอธอการบดร

รศ.วอทยา ปก พนสสวรรณ

ภาควอชาเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

นายศอร อพงษร เทศนา

ฝย ายวอศวกรรม สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาผลอตภกณฑรอาหาร

การออกแบบและทดสอบระบบการผสมและการล ญางเพรรอผลอต

ไบโอดรเซลแบบตยอเนรรอง

1 ปร (0)2

(ยยอย)

รศ.ธงไชย ศรรนพคสณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การลดกรดไขมกนออสระในนกพามกนสบผยดกา 1 ปร (0)2

(ยยอย)

รศ.เพกญจอตร ศรรนพคสณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การสกงเคราะหรและประยสกตรใช ญตกวดผดซกบประเภทแมกนรเญรยม

ซอลอเกตในขก พนตอนการล ญางแบบไมยใช ญนกพาของกระบวนการผลอต

ไบโอดรเซล

1 ปร (0)2

(ยยอย)

อ.เมธร สายศรรหยสด

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

รศ.เพกญจอตร ศรรนพคสณ

ภาควอชาวอศวกรรมเคมร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การทดสอบเปรรยบเทรยบประสอทธอภาพการทกางานและความ

ทนทานของเครรรองยนตรดรเซลทางการเกษตรทรรใช ญนกพามกนไบโอ

ดรเซลจากนกพามกนพรชทรรใช ญแล ญวกกบการใช ญนกพามกนดรเซลปกตอ

1 ปร (0)2

(ยยอย)

รศ.วอชา หมกรนทกาการ

ภาควอชาวอศวกรรมเกษตร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

โปรตรนยกบยก พงไรโบโซมจากเปลรอกเมลกดสบผยดกา: ฤทธอดทาง

ชรวภาพและโครงสร ญางสามมอตอ

1 ปร (0)2

(ยยอย)

รศ.สสนกนทา รกตนาโภ

ภาควอชาชรวเคมร คณะวอทยาศาสตรร บางเขน

เครรรองมรอคกานวณคารรบอนฟสตพรอพนทรผลอตภกณฑรอาหาร เพรรอสยง

เสรอมการประเมอนและจกดการคารรบอนฟสตพรอพนทรใน

อสตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอกนเปก นการผลกกดกน

เศรษฐกอจคารรบอนตกราและบรรเทาปกญหาการเปลรรยนแปลง

สภาพภผมออากาศ

2 ปร

54-55

1,500,0003 อ.รกตนาวรรณ มกรงคกรง

ภาควอชาเทคโนโลยรและการจกดการสอรงแวดล ญอม คณะสอรงแวดล ญอม

Prof.Dr. Shabbir H. Gheewala

น.ส.พรรกตนร เพชรภกกดร

นายธรรวกฒนร ออสสรอยะกผล

นายณกฐพล สกญญวงศร

การทกาคลกงข ญอมผลและการเหมรองสารสนเทศงานวอจกยใน

มหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร

3 ปร

54-56

3,000,0004 ศ.อสทกยรกตนร ณ นคร

ภาควอชาเพาะเลรพยงสกตวรนกพา คณะประมง บางเขน

รศ.พกนธสรปอตอ เปรรยมสงยา

ภาควอชาวอศวกรรมคอมพอวเตอรร คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

นางสาวมาลร สกสลนอยมพร

ฝย ายสารสนเทศงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นางภกทรา ชผวาธอวกฒนร

ฝย ายประสานงานวอจกยและประเมอนผล สถาบกนวอจกยและพกฒนา

แหยงมหาวอทยาลกยเกษตรศาสตรร บางเขน

นางสาวศสภอสรา เกรยรตอสกนตอสสข

ฝย ายสารสนเทศงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นางกนกพร พผลประพกนธร

ฝย ายสารสนเทศงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน

นางสาวทอสยา ทอศเสถรยร

ฝย ายสารสนเทศงานวอจกย สถาบกนวอจกยและพกฒนาแหยงมหาวอทยาลกย

เกษตรศาสตรร บางเขน
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ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 4 โครงการ 3,210,600

ผลของชนอดโรงเรรอนหลกงคาพลาสตอก และระบบการจกดการ

ทรงพสยมต ญนทรรมรตยอการผลอตองสยนไมยมรเมลกดพกนธสร Emerald 

Seedless

3 ปร

55-57

131,6005 นายกอตตอพงศร กอตตอวกฒนรโสภณ

ศผนยรว อจกยระบบนอเวศเกษตร สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนาระบบนอเวศเกษตร

ผศ.พนามาศ ตรรวรรณกสล

ภาควอชาสยงเสรอมและนอเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร บางเขน

นายทกศนารถ กระจยางวสฒอ

จกกรยานไฟฟญา KU E-Bike 4 เพรรอการใช ญงานจรอง 1 ปร 300,0006 ผศ.อภอชาต แจ ญงบการสง

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

การทดสอบและออกแบบหกวฉรดเตอมฟองอากาศขนาดจอตว 1 ปร 279,0007 ผศ.ทวรเดช ศอร อธนาพอพกฒนร

ภาควอชาวอศวกรรมเครรรองกล คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ดร.เรณผ ยาชอโร

การสร ญางเครรรองเนรยรรอ อนฟราเรดราคาประหยกดเพรรอตรวจสอบ

คสณภาพผลไม ญโดยไมยทกาลาย

2 ปร

55-56

2,500,000

(2,500,000)

8

(ชสด)

ดร.ศสมาพร เกษมสการาญ

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

นางวารสณร ธนะแพสยร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

รศ.อนสพกนธร เทอดวงศรวรกสล

ภาควอชาวอศวกรรมเกษตร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

อ.ดสส อต ธนเพทาย

ภาควอชาวอศวกรรมไฟฟญา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน

ดร.ณกฐภรณร สสทธอว อจอตรภกกดร

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

อ.อมรเดช พสทธอพอพกฒนรขจร

ภาควอชาวอศวกรรมการอาหาร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

การพกฒนาเครรรองตรวจสอบปรอมาณของแขกงทก พงหมดทรรละลาย

ได ญและปรอมาณกรดทก พงหมดในผลส ญมระบบแสงเนรยรร

อ อนฟราเรดราคาประหยกด

2 ปร

55-56

(0)8

(ยยอย)

ดร.ศสมาพร เกษมสการาญ

ฝย ายนาโนเทคโนโลยรและเทคโนโลยรชรวภาพ สถาบกนค ญนคว ญาและพกฒนา

ผลอตผลทางการเกษตรและอสตสาหกรรมเกษตร

การพกฒนาเครรรองคกดแยกมกงคสดเนรพอแก ญวขนาดเลกกด ญวยการวกด

การดผดกลรนแสงออนฟราเรดยยานใกล ญ

2 ปร

55-56

(0)8

(ยยอย)

รศ.อนสพกนธร เทอดวงศรวรกสล

ภาควอชาวอศวกรรมเกษตร คณะวอศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

การพกฒนาเครรรองตรวจสอบความหวานในมะมยวงด ญวยระบบ

แสงเนรยรรอ อนฟราเรดราคาประหยกด

2 ปร

55-56

(0)8

(ยยอย)

อ.ดสส อต ธนเพทาย

ภาควอชาวอศวกรรมไฟฟญา คณะวอศวกรรมศาสตรร บางเขน
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โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ลําดบั ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน จํานวนเงิน
1 โครงการสนับสนุนคุณภาพ

งานวิจัยระดบับัณฑิตศึกษาเพื่อ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 

บัณฑิตวิทยาลัย 10,000,000

  รวม 10,000,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ลําดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน จํานวนเงิน

1 โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ 
- ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ

ดานยางพารา 
- ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ

ดานปาลมนํ้ามัน 
- ศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรม

ขาว 
- ศูนยความรูเฉพาะทางดาน

วิศวกรรมความรู และวิศวกรรม
ภาษา 

- ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานเครื่องจักรกลการเกษตร
และอาหาร 

- ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานออย 

- ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานขาวโพด 

- ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานไหม 

- ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานส้ิงแวดลอม 

- ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
ดานโลจิสติกส 

ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 
 

  รวม 10,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ลําดบั ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน จํานวนเงิน

1 เงินอุดหนุนศูนยวทิยาการ
เทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ 

สํานักงานอธิการบด ี 2,500,000 

  รวม 2,500,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ลําดบั ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน จํานวนเงิน

1 เงินอุดหนุนวจิัยศูนยนานาชาติสิริน
ธรเพื่อการวจัิยพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี 

ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการ
วิจัยพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลย ี

1,500,000 

  รวม 1,500,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ลําดบั ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน จํานวนเงิน

1 เงินอุดหนุนศูนยวิจัยพืชผักแหง
เอเซีย 

ศูนยวิจัยพืชผักเขตรอนฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. 

9,576,600 

  รวม 9,576,600
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ลําดบั ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน จํานวนเงิน

1 เงินอุดหนุนศูนยวิจัยเพื่อการ
พัฒนาชายฝงอันดามัน 
 
 

สถานีวิจัยเพือ่การพัฒนาชายฝง
อันดามัน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา กพส. 

2,000,000 

  รวม 2,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	รายชื่อโครงการวิจัย มก. ปี 55
	โครงการวิจัย ปี 2555 สวพ.มก. ไม่ได้บริหาร

