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ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ)

Canadian International Development Agencyแหลงทุน - 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

การฟนฟูพื้นที่กําจัดมูลฝอยไทรนอย
และประเมินศักยภาพในการนํามูลฝอย
กลับมาใชเปนเชื้อเพลิง

1 2549-2549 320,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    320,000.00 บาท
EU-Thailand Economic Relationship Small Project Facility (SPF)แหลงทุน - 

อ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

Capacity Building of Thai Institutions 
and Textile Industry on EU Standards 
and Eco-labels to Enhance Trade and 
Investment Between Thailand and EU

1 2549-2549 1,308,357.00

นางฉันธนา  ยูวะนิยม
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
     
ผศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,308,357.00 บาท
Franco-Thai Cooperation Program in Higher Education and Researchแหลงทุน - 

รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การวิจัยและพัฒนาเครือขายยุคหนา1 2548-2550 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit)แหลงทุน - 

นายกรุง สีตะธนี
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน

Application of Molecular Markers to 
Broaden the Genetic Base of Tomato 
for Improve Tropical Adaptation and 
Durable Resistance.

1 2549-2549 311,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    311,000.00 บาท
HAIFA, อิสราเอลแหลงทุน - 

ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

โครงการทดสอบปุยละลายชาในพืชผัก
เศรษฐกิจ

1 2549-2549 150,000.00

ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    150,000.00 บาท
IFPRIแหลงทุน - 
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รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

Surveys on contract farming of 
vegetables and related issues

1 2549-2549 800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    800,000.00 บาท
JIRCASแหลงทุน - 

ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

Evaluation of Physiological 
Functionalities of indigeneous 
Vegetables in Sounteast Asia.

1 2549-2549 930,250.00

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายการศึกษาสาธิต
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายการศึกษาสาธิต
นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Screening and characterization of 
innovative fungi having strong 
saccharification abilities for 
lignocellulosic materials

2 2549-2553 612,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    1,542,250.00 บาท
JSPSแหลงทุน - 

รศ.นิพนธ ทวีชัย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

Academic Fronthier Research Project 
(AFRP) Phase II (2004-2008) 
Integrated Disease Management of 
Rice and Vegetable in Thailand.

1 2547-2551 45,000.00

อ.รังรอง ยกสาน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวน
การเคมีและฟสิกส

Development of High Performance 
Vaccine Composed of Novel 
Biodegradable Chitosan Nanoparticle.

2 2549-2549 27,366,000.00

รศ.ภัชราภรณ สุวรรณวิทยา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

การเปรียบเทียบการชะละลายโลหะจาก
มอรตารผสมเถาหนักจากโรงไฟฟาแม
เมาะและกาลากา

3 2549-2549 200,000.00

ผศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การวิเคราะหทางพันธุกรรมของลักษณะ
ตองการความเย็นนอยของไมผลเขตก
หนาว

4 2549-2549 300,000.00

Asso. Prof. Dr. Ryutaro Tao
     Kyoto University, Japan
     
อ.บงกชรัตน ปติยนต
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

สารชีวภาพทางการเกษตรสําหรับระบบ
เกษตรทางเลือก

5 2547-2551 50,000.00
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วินัย ปติยนต
     หองปฏิการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร
     

สารชีวภาพทางการเกษตรสําหรับระบบ
เกษตรทางเลือก

5 2547-2551 50,000.00

Kanju Ohsawa
     Tokyo University of Agriculture
     

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ    27,961,000.00 บาท
KU-SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY (JST)แหลงทุน - 

รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

โครงการวิจัยรวมกับประเทศญี่ปุน
ระหวางคณะวนศาสตรกับ JST

1 2549-2549 1,045,900.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,045,900.00 บาท
Michigan State Universityแหลงทุน - 

ผศ.วาณี ชนเห็นชอบ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

การศึกษาสภาวะการขนสงทางรถ
บรรทุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

1 2548-2549 285,000.00

สุพจน ประทีปถิ่นทอง
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
     
อ.สุขเกษม สิทธิพจน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
พรชัย ราชตนะพันธุ
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    285,000.00 บาท
Neys-van Hoogstraten Foundationแหลงทุน - 

ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

'Wild' Vegetables, Fruit and 
Mushrooms in Rural Household 
Well-being: An In-depth 
Multidisciplinary Village Study in 
Northeast Thailand/ Work Package 6 
"Documentation of the domestic uses, 
processing, and consumption contexts 
of wild plant foods within selected 
rural households"

1 2549-2549 150,000.00

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายการศึกษาสาธิต
จินตนา หยางอารี
     สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    150,000.00 บาท
SEAFDECแหลงทุน - 

ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

Improvement of Light Fishing 
Technology for Sustainable Fisheries

1 2549-2549 100,000.00

นายศักดิ์ชาย
     SEAFDEC
     
กมลพรรณ
     กรมประมง
     
สุภชัย อนันตพงษสุข
     SEAFDEC
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
Swedish International Development Cooperation Agencyแหลงทุน - 

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

การพัฒนาเทคโนโลยีฝงกลบมูลฝอย
อยางยั่งยืนสําหรับภูมิภาคเอเชีย

1 2547-2550 1,250,000.00

ผศ.วิไล เจียมไชยศรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
อ.จีมา ชมสุรินทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,250,000.00 บาท
Winrock Internationalแหลงทุน - 

ผศ.เพ็ญพร เจนการกิจ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

Payment for Watershed Protection 
Services and Improved Livelihoods of 
Rural Poor : A Comparative Study in 
Critical Upland Watersheds of 
Veitham and Thailand.

1 2549-2549 3,240,052.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    3,240,052.00 บาท
Wood-Whelan Research Fellowshipแหลงทุน - 

อ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล)
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การศึกษาโครงสรางของพอลิเมอรของอี
ลาสตินจากมนุษย

1 2546-2549 120,000.00

Professor Holland Cheng
     Structural Virology Unit, Karolinska Institute, Sweden
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Professor Tony Weiss
     School of Molecular and Microbial Bioscience, Sydney 
University, Australia
     

การศึกษาโครงสรางของพอลิเมอรของอี
ลาสตินจากมนุษย

1 2546-2549 120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    120,000.00 บาท
กรมอเมริกาและแปซิฟกใต กระทรวงการตางประเทศแหลงทุน - 

อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

ผลกระทบดานการคา หากไทยไมมีการ
จัดทําความตกลงการคาเสรี กับสหรัฐ
อเมริการ

1 2549-2549 4,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    4,000,000.00 บาท
บริษัท SPI, อิตาลีแหลงทุน - 

ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

โครงการทดสอบปุยน้ําในการผลิต
กลวยไมในประเทศไทย

1 2549-2549 602,800.00

นายภาณุพงศ ศรีออน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    602,800.00 บาท
สหภาพยุโรปแหลงทุน - 

รศ.จิตติมา อายุตตะกะ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

Monitoring and Managing the Marine 
Resources of Laem Son National Park 
Following the Tsunami.

1 2549-2549 37,200,000.00

นายสมโภชน นิ้มสันติเจริญ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
     สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงจังหวัดระนอง
Dr.Mike  Kendall
     ไมระบุหนวยงาน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    37,200,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น     23  โครงการ     งบประมาณ     80,486,359.00 บาท


