
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2549

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัย 3 สาขา จํานวน 242 โครงการ 111,000,000

โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร จํานวน 95 โครงการ 50,710,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 46 โครงการ 32,210,000

การพัฒนาศักยภาพการเพาะเล้ียงหอยเชลลเปนการคา 3 ป
47-49

700,0001 ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.วันทนา อยูสุข
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
รศ.ยนต มุสิก
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นางสาว จินตนา  นักระนาด

การศึกษาวิจัยเพ่ือการฟนฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนา
ชุมชนชนบทอยางย่ังยืนในพ้ืนที่ลุมนํ้านาน

6 ป
45-50

1,000,000
(313,000)

2
(ชุด)

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศ.ปวิณ ปุณศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สคาร ที

การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรที่
ย่ังยืนในพ้ืนที่ลุมนํ้านาน

6 ป
45-50

(185,000)2
(ยอย)

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวิสิฐ กิจสมพร
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวรวิทย ย่ีสวัสด์ิ
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.อิสรา สุขสถาน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายนิเวสน ไทรหอมหวล
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางวีระศรี เมฆตรง
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ศักยภาพทางอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการพัฒนาลุมนํ้า
นานอยางย่ังยืน

6 ป
45-50

(175,000)2
(ยอย)

รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การฟนฟูพ้ืนที่ตนนํ้าเส่ือมโทรมอยางย่ังยืนโดยใชปาไมเปน
ฐาน

6 ป
45-50

(175,000)2
(ยอย)

อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวทิยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
อ.พสุธา สุนทรหาว
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นาย ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐสังคมของการบริหารจัดการระบบ
นิเวศเกษตรแบบยั่งยืนกับการมีสวนรวมของชุมชนเขตลุมนํ้า
นาน

6 ป
45-50

(152,000)2
(ยอย)

ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.พจน บุญเรือง
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สมเจตน จันทวัฒน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝก
อบรม บางเขน
รศ.สมศรี ภัทรธรรม
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝก
อบรม บางเขน
นาย ยศวีร  ยุกตะนันท
นางสาว นฤมล  อรุณรัตน

หญาทะเลบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน : นิเวศวิทยาและ
ศักยภาพการขยายแหลงหญาทะเล

3 ป
48-50

700,0003 รศ.จิตติมา อายุตตะกะ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.สุนันท ภัทรจินดา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายสมโภชน น้ิมสันติเจริญ
สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงจังหวัดระนอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

ระบบการพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวมตามเวลาจริงสําหรับ
ลุมนํ้าปงตอนบนและลุมนํ้ายม

3 ป
48-50

800,000
(800,000)

4
(ชุด)

ผศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ศ.นิพนธ ต้ังธรรม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
Dr. Peter Ross Hawkins
Dr. Ashish Sharma
Dr. Terrence A Malone
Dr. Michael Waters
นาย คมสันต  ไชโย
นาย วิษุวัฒก  แตสมบัติ
นางสาว พร

การประยุกตแบบจําลองอุทกพลศาสตรในการจําลองการ
เคล่ือนที่ของนํ้าทวมในแมนํ้าปงตอนบนและแมนํ้ายม

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

ผศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การประยุกตแบบจําลองอุทกวิทยาเพ่ือการจําลองปริมาณนํ้า
ทาและปริมาณนํ้าทวมสําหรับลุมนํ้าปงตอนบนและลุมนํ้ายม

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

ผศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ระบบฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนระบบการพยากรณและเตือนภัย
นํ้าทวมตามเวลาจริงสําหรับลุมนํ้าปงตอนบนและลุมนํ้ายม

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การจัดการดานแหลงนํ้าในบึงบอระเพ็ดอยางย่ังยืน 4 ป
46-49

600,0005 ผศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ดร. ปเตอร ฮอกิ้นส
นาย เคนเนท ไรท
นาย กฤษณัส สุรกิตย
ดร. ไมเคิล  วอเตอรส

การปรับปรุงพันธุงาฝกไมแตกใหมีปริมาณสาร lignans 
antioxidant สูง

3 ป
47-49

220,0006 รศ.วาสนา วงษใหญ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว ขวัญใจ หรูพิทักษ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการจัดต้ังศูนยการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : 
การศึกษาระบบนิเวศระยะยาวในแหลงสงวนชีวมณฑลสะแก
ราช

13 ป
39-51

500,000
(500,000)

7
(ชุด)

อ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.อุทิศ กุฏอินทร
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.อิศรา วงศขาหลวง
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
อ.วัฒนชัย ตาเสน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.สาวิตรี ล่ิมทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิเชียร ยงมานิตชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผ

การศึกษาระบบนิเวศระยะยาวในแหลงสงวนชีวมณฑลสะแก
ราช

4 ป
48-51

(0)7
(ยอย)

อ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

การติดตามตรวจสอบบทบาทและหนาที่ของสัตวเล้ียงลูกดวย
นมขนาดเล็กในระบบนิเวศบริเวณพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสะแก
ราช

4 ป
48-51

(0)7
(ยอย)

อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

นิเวศวิทยาการผสมเกสรของพืชปาไมโดยแมลง บริเวณพ้ืนที่
แหลงสงวนชีวมณฑลสะแกราช

4 ป
48-51

(0)7
(ยอย)

อ.วัฒนชัย ตาเสน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

การสบืตอพันธุของสังคมพืชและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในรูปแบบการใชประโยชนที่ดินหลายรูปแบบ บริเวณ
เขตสงวนชีวมณฑลสถานีวิจัยส่ิงแวดลอมสะแกราช จังหวัด
นครราชสีมา

4 ป
48-51

(0)7
(ยอย)

ผศ.ดอกรัก มารอด
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

การใชเทคนิคระดับโมเลกุลจัดจําแนกยีสตที่แยกไดจากปา
ธรรมชาติในพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัด
นครราชสีมา และการคัดเลือกสายพันธุที่มีศักยภาพสําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรม : การคัดเลือก การปรับปรุง
พันธุกรรม และการเพาะเล้ียงยีสต สําหรับผลิตสควอลีน

3 ป
49-51

(0)7
(ยอย)

รศ.สาวิตรี ล่ิมทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ความหลากหลายของเห็ดราและแอคติโนมัยซีทในพ้ืนที่สง
วนชีวมณฑลสะแกราชและความสามารถในการสรางเอนไซม
บางชนิด เชน คลอโรเปอออกซิเดส เปอรออกซิเดส และไคติ
เนส

3 ป
49-51

(0)7
(ยอย)

ผศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ความหลากหลายและการใชประโยชนของสาหรายจากปา
ธรรมชาติของพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช

3 ป
49-51

(0)7
(ยอย)

อ.วิเชียร ยงมานิตชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปลูกปาและการฟนฟูปา เพ่ืออนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนรวมพันธุกรรมไมปาเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9

3 ป
49-51

(0)7
(ยอย)

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

การอนุรักษความหลากหลายชีวภาพ โดยการปลูกปาในรูป
แบบตาง ๆ ในสวนปาถาวร 12 สิงหามหาราชินี

3 ป
49-51

(0)7
(ยอย)

อ.ดํารงค ศรีพระราม
ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

ศักยภาพของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิดเพ่ือใชเปนสาร
กําจัดวัชพืช

6 ป
46-51

400,000
(60,000)

8
(ชุด)

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาง ชอุม เปรมัษเฐียร
ดร. ศิริพร ซึงสนธิพร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ผลของสารอัลลีโลเคมิคอลที่สกัดจากสาหรายสีเขียวแกม
นํ้าเงิน Hapalosiphon sp. ตอความแปรปรวนของพัฒนาการ
และการเติบโตของพืชบางชนิด

6 ป
46-51

(85,000)8
(ยอย)

รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควชิาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การวิเคราะหทางพฤกษเคมีและการสอบวิเคราะหโดยชีววิธี
เพ่ือหาสารกําจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศทานตะวัน 
(Asteraceaea) และสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
Hapalosiphon sp.

6 ป
46-51

(85,000)8
(ยอย)

ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.อรอุษา คําสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.วราภรณ พาราสุข
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การผลิตสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ตอพืชที่ไดจากพืชในวงศ
ทานตะวัน (Asteraceae) ดวยเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

6 ป
46-51

(85,000)8
(ยอย)

ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วชัโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สกัดจาก
สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน Hapalosiphon sp. ตอกระบวน
การทางสรีรวิทยาของพืชในสภาพแปลงทดลอง

3 ป
49-51

(85,000)8
(ยอย)

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การวินิจฉัยการจัดการนํ้าในลุมนํ้าแมนํ้าทาจีน 3 ป
47-49

250,0009 อ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.สันติ ทองพํานัก
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.สมชาย ดอนเจดีย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ผลของแฝกที่มีตอการไถพรวนดินระดับลึกในแปลงไมผล 3 ป
47-49

220,00010 รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวรวิทย ย่ีสวัสด์ิ
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

โครงการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปมันสําปะหลังและแปงมัน
สําปะหลัง

3 ป
47-49

620,00011 รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ศ.ธีระ สูตะบุตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผลของไคโตซานที่ตัดพอลิเมอรดวยรังสีตอสรีรวิทยา การ
เจริญเติบโตและผลผลิตของขาวฟาง

2 ป
48-49

120,00012 รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.สิรนุช ลามศรีจันทร
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

รูปแบบการพัฒนาวนเกษตรในพ้ืนที่ลุมนํ้าเพ่ือการเพ่ิมผล
ผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมอยางย่ังยืน

5 ป
45-49

1,500,000
(326,980)

13
(ชุด)

ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.สนิท อักษรแกว
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.นิพนธ ต้ังธรรม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
รศ.วิชา นิยม
ภาควิชาอนุร

การวินิจฉัยระบบวนเกษตรเพ่ือการวางแผนการใชที่ดินแบบมี
สวนรวมในพ้ืนที่ลุมนํ้า

5 ป
45-49

(90,000)13
(ยอย)

ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการประเมินมูลคาของการทําวน
เกษตรในพ้ืนที่ลุมนํ้า

5 ป
45-49

(90,000)13
(ยอย)

ผศ.ปติ กันตังกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.ศานิต เกาเอี้ยน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.อรชร ศรีสวัสด์ิเล็ก
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.เออวดี อุบลศุข
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

การประยุกตวนวัฒนวิธีเพ่ือการปรับปรุงโครงสรางปาและ
สาธิตระบบวนเกษตรในสถานีวิจัย

5 ป
45-49

(763,020)13
(ยอย)

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ประสิทธิภาพของระบบวนเกษตรรูปแบบตาง ๆ ตอการ
อนุรักษดิน ธาตุอาหารและนํ้า ในพ้ืนที่ลุมนํ้า

5 ป
45-49

(80,000)13
(ยอย)

รศ.วิชา นิยม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวจัิยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นาย สุเทพ  จันทรเขียว

การพัฒนาการใชประโยชนไมจากระบบวนเกษตร 5 ป
45-49

(90,000)13
(ยอย)

อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเกษตรแบบตอเน่ืองจากระดับ
ครัวเรือนถึงระดับพาณิชย

5 ป
45-49

(60,000)13
(ยอย)

ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.สิริพันธุ จุลกรังคะ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.จุฑามาศ เอกะวิภาต
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

การตรวจสอบโรคเต้ียแคระของหมอนและแมลงพาหะของ
โรคในประเทศไทย

3 ป
47-49

200,00014 ผศ.สุภาพร กล่ินคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผเพ่ือการผลิตหนอไมและการ
ใชประโยชนจากไมไผ

4 ป
47-50

1,000,000
(190,000)

15
(ชุด)

อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.ปวิณ ปุณศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.วีระศักด์ิ อดุมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.สราวุธ สังขแกว
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นายจรัล เห็นพิทักษ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี

สวนรวบรวมและขยายพันธุไผเพ่ือปลูกสวนไผเศรษฐกิจ 4 ป
47-50

(200,000)15
(ยอย)

นายจรัล เห็นพิทักษ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.ดอกรัก มารอด
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.สิริภัทร พราหมณีย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
นายบุญรวม จันทรชื่น
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การใชประโยชนจากผลิตภัณฑที่ไดจากการเผาไผ 4 ป
47-50

(180,000)15
(ยอย)

รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พรพรรณ พรศิลปทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาการใชประโยชนจากลําไผในเชิงอุตสาหกรรม 4 ป
47-50

(250,000)15
(ยอย)

นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.ธีระ วีณิน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นางเพ็ญศรี  อติวรรณาพัฒน
นางรัศมี บุญประดิษฐ

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหนอไมสดและการแปร
รูปหนอไมสด

3 ป
48-50

(180,000)15
(ยอย)

นางสาวชอลัดดา เที่ยงพุก
ฝายผลิตทดลอง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงเพ่ือใชในการตรวจรับรองการ
ปลอดโรคไวรัสที่สําคัญในพริก มะเขือเทศ และแตง

2 ป
48-49

350,00016 ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาความเปนพิษตอระบบบําบัดไรอากาศในสภาวะที่มี
การกําจัดซัลเฟตและโลหะหนักไปพรอมกันโดยแบคทีเรีย
ทองถ่ินในประเทศไทย

2 ป
48-49

150,00017 นางสาวนุษรา สินบัวทอง
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.ปราโมทย ศิริโรจน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย โรจน  คุณเอนก

การศึกษาติดตามตรวจสอบสภาพแวดลอมและความหลาก
หลายทางชีวภาพทางทะเลบริเวณหมูเกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี

2 ป
48-49

500,00018 ผศ.สุนันท ภัทรจินดา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ศ.กาญจนภาชน ล่ิวมโนมนต
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
ศ.ลัดดา วงศรัตน
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.ธีระ เล็กชลยุทธ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.ชัชรี แกวสุรลิขิต
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
อ.ธีระพงศ ดวงดี
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.ไพลิน จิตรชุม
ภาควชิาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
นาย พรชัย  จุฑามาศ
ผูบังคับการหนวยสงครามพิเศษทางเรือ
นาย สุเมตต  ปุจฉากา

การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงภัยของเข่ือนเพ่ือการชล
ประทานในประเทศไทย

2 ป
48-49

350,00019 ผศ.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.วรากร ไมเรียง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย อุทัย  แยมไสย
นาย สุปรีชาท  ฟุงกีรติ

การเกษตรแบบแมนยําสําหรับการผลิตออยในเขตการเกษตร
ภาคตะวันตกของประเทศไทย

6 ป
46-51

900,000
(900,000)

20
(ชุด)

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ศานิต เกาเอี้ยน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.วิชา หมั่นทําการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

ความแปรปรวนของดินและการใสปุยแบบผันแปรอัตราตาม
ระบบการเกษตรแบบแมนยํา

3 ป
49-51

(0)20
(ยอย)

ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของการผลิตออยในระบบการ
เกษตรแบบแมนยํา

3 ป
49-51

(0)20
(ยอย)

รศ.ศานิต เกาเอี้ยน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

ระบบควบคุมเคร่ืองใสปุยอัตโนมัติโดยใชฐานขอมูลเชิง
ภูมิศาสตร

3 ป
49-51

(0)20
(ยอย)

อ.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองใสปุยเม็ดแบบแมนยํา 1 ป (0)20
(ยอย)

รศ.วิชา หมั่นทําการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

บูรณาการเชิงระบบเพ่ือสรางทางเลือกและแนวทางการใช
ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนในเขตปา
ภูหลวง-วังนํ้าเขียว

6 ป
46-51

1,500,000
(300,000)

21
(ชุด)

รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.โสภิณ (เกษียณ) ทองปาน 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พงษสันต์ิ สีจันทร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การจําลองแบบเชิงพ้ืนที่ของขอมูลบูรณาการในการใชที่ดิน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน

3 ป
49-51

(200,000)21
(ยอย)

ผศ.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

การศึกษารูปแบบของระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับปจจัย
ทางเดินและสภาพการจัดการการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่
อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

3 ป
49-51

(200,000)21
(ยอย)

รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พงษสันต์ิ สีจันทร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.นรุณ วรามิตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.แสงดาว เขาแกว
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว ปาริชาติ  พรมโชติ
นาย ฐิติ วิสารัตน
นาย จีรวัฒน  พุมเพชร

การฟนฟู จัดการและใชประโยชนพันธุพืชทองถ่ิน เพ่ือการใช
ประโยชนที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน
ในลุมนํ้าลําพระเพลิง

3 ป
49-51

(200,000)21
(ยอย)

อ.รัชนี โพธิแทน
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิพักตร จินตนา
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สุรินทร  อนพรม
นางสาว นิตยา  เมี้ยนมิตร

แบบจําลองเชิงพ้ืนที่เพ่ือการใชประโยชนที่ดินอยางย่ังยืนใน
เขตพ้ืนที่กึ่งแหงแลง บริเวณลุมนํ้าลําพระเพลิง อําเภอวังนํ้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

3 ป
49-51

(200,000)21
(ยอย)

รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.บงกชรัตน ปติยนต
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวกรองจิต เกษจินดา
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การวิเคราะหเศรษฐกิจการบูรณาการเชิงระบบเพ่ือสรางทาง
เลือกการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ย่ังยืนในเขตปาเขาภูหลวง-วังนํ้าเขียว

3 ป
49-51

(200,000)21
(ยอย)

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.ปติ กันตังกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.เพ็ญพร เจนการกิจ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.นุชนารถ มั่งค่ัง
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.ณัฐพล พจนาประเสริฐ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ลุมนํ้า
ลําพระเพลิง

3 ป
49-51

(200,000)21
(ยอย)

รศ.สากล สถิตวิทยานันท
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร บางเขน
อ.รัชนี โพธิแทน
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นางสาวพันธทิพย  จงโกรย

เทคนิคการตรวจสอบไวรัสใบดางแคระขาวโพดเพ่ือการนํา
เขาและสงออกขาวโพด

3 ป
48-50

350,00022 ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สุภาพร กล่ินคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สุพัฒน อรรถธรรม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การผลิตเห็ดเผาะเพ่ือการคาในไมโตเร็วและไมผลบางชนิด 3 ป
48-50

260,00023 ผศ.ประภาพร ต้ังกิจโชติ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.กวิศร วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.มาลี ศรีสดสุข
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยา
ศาสตร กําแพงแสน

การใชหญาบานาเปนแหลงเย่ือใยในรูปผนังเซลล เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตของโคนมในเขตรอนชื้น

3 ป
48-50

260,00024 รศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายนาม บัวทอง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
นายนครไชย อันชื่น
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน

การดูดใชธาตุกัมมันตรังสีจากโมนาไซตโดยพืชบางชนิด 2 ป
48-49

220,00025 รศ.นวลฉวี รุงธนเกียรติ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.นฤปวัจก เงินวิจิตร
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง 25 ป
26-50

200,00026 ผศ.วิจารณ วิชชุกิจ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.ปยะ กิตติภาดากุล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.เจริญศักด์ิ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิจารณ วิชชุกิจ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.จําลอง เจียมจํานรรจา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.ชเนษฎ มาลําพอง
ภาควิชาพืชไรนา
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝายและผลิตภัณฑ
จากฝายในประเทศไทย

16 ป
37-52

1,500,000
(430,216)

27
(ชุด)

นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศักด์ิ เพรียบพรอม
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.ขนิษฐา วัชราภรณ
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บ

การปรับปรุงพันธุฝายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเสนใย 12 ป
41-52

(110,000)27
(ยอย)

นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สุพจน เฟองฟูพงศ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวจัิยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพ

การศึกษาสรีรวิทยาของการผลิตฝาย 12 ป
41-52

(110,000)27
(ยอย)

ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
นางสาว ดอกแกว  จุระ

การพัฒนาผลิตภัณฑจากฝายสี 9 ป
44-52

(100,000)27
(ยอย)

ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของการพัฒนา
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากฝาย

8 ป
45-52

(100,000)27
(ยอย)

รศ.สมศักด์ิ เพรียบพรอม
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.เอื้อ สิริจินดา
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของเสนใยฝายปรับปรุง
พันธุและฝายสี

9 ป
44-52

(80,000)27
(ยอย)

อ.ขนิษฐา วัชราภรณ
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

ความสัมพันธระหวางลักษณะใบขนของฝายกับการเขา
ทําลายโดยเพล้ียจักจ่ันฝาย

8 ป
45-52

(80,000)27
(ยอย)

นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การศึกษาความตานทานของหนอนเจาะสมอฝายที่มีตอสาร
พิษของแบคทีเรียบีที

5 ป
48-52

(89,784)27
(ยอย)

อ.โสภณ อุไรชื่น
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาลักษณะทางสถาปตยลักษณและปจจัยทางสถา
ปตยลักษณที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของเรือนพุมฝาย

4 ป
49-52

(110,000)27
(ยอย)

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การผลิตดายปนจากฝายผสมเศษไหม และสมบัติทาง
กายภาพ

4 ป
49-52

(80,000)27
(ยอย)

ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การออกแบบและสรางเคร่ืองสางเสนใย 1 ป (100,000)27
(ยอย)

อ.ชัยยากร จันทรสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตฝายปลอดสารพิษเพ่ือ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน

4 ป
49-52

(110,000)27
(ยอย)

ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.โสภณ อุไรชื่น
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การจัดการโรคถ่ัวเหลืองและพืชตระกูลถ่ัวโปรตีนสูงอื่น ๆ เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตอยางย่ังยืน

9 ป
42-50

250,00028 รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
นายประชุม จุฑาวรรธนะ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นาย ชัยสิทธิ์  ปรีชา
นางสาว รัชฎาวรรณ  เดชมณี
นาย จารุวัฒน  เถาธรรมพิทักษ
นาย ดุสิต  อธินุวัฒน

การวิจัยและพัฒนาฝายสีเพ่ือส่ิงแวดลอมที่ดี 7 ป
45-51

800,000
(190,000)

29
(ชุด)

รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.งามชื่น รัตนดิลก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย จรัสพร ถาวรสุข
นาย สาธิต สิริรังคมานนท
นายสุทธิพร พรหมสุภา
ดร. ขจีจรัส  ภิรมยธรรมศิริ

การปรับปรุงพันธุฝายสีใหตานทานแมลงและมีคุณภาพเสนใย
ดี

7 ป
45-51

(220,000)29
(ยอย)

รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.งามชื่น รัตนดิลก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

การเพ่ิมชุดโครโมโซมของฝายพ้ืนเมืองเพ่ือประโยชนในการ
ปรับปรุงพันธุ

7 ป
45-51

(105,000)29
(ยอย)

รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.คทารัตน ชูศรีเอี่ยม
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปองกันกําจัดแมลงศัตรูฝายสีโดยวิธีผสมผสาน 7 ป
45-51

(105,000)29
(ยอย)

รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

Page 11 of 89



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2549

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การศึกษาคุณภาพเสนใยและความคงทนของสีในผลิตภัณฑ
ฝายสี

7 ป
45-51

(90,000)29
(ยอย)

รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

การสงเสริมและเผยแพรการทําผลิตภัณฑจากฝายสีในระดับ
ทองถ่ิน

5 ป
45-49

(90,000)29
(ยอย)

รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศักด์ิ เพรียบพรอม
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือประโยชน
ทางการแพทยและการเกษตร

3 ป
48-50

400,000
(50,000)

30
(ชุด)

นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิพันธุ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การศึกษาฤทธิ์ตานจุลินทรียของพืชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือการ
ประยุกตใช

3 ป
48-50

(70,000)30
(ยอย)

นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรู
พืชดวยเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ : เนระพูสีไทย และ ปา
หมี

3 ป
48-50

(100,000)30
(ยอย)

นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.วิชาญ เอียดทอง
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

การศึกษาศักยภาพของปาหมี เนระพูสีไทย และปุดสิงห พืช
สมุนไพรพ้ืนบานในการควบคุมแมลง

3 ป
48-50

(110,000)30
(ยอย)

ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.โสภณ อุไรชื่น
ภาควิชากฏีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

ศักยภาพของ Tacca chantrieri, Linostroma wallichii และ 
Elettariopsis sp. ในการตอตานเชื้อสาเหตุโรคพืช

3 ป
48-50

(70,000)30
(ยอย)

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

โครงการวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล 20 ป
35-54

4,500,000
(2,290,000)

31
(ชุด)

ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุออย 19 ป
35-53

(560,000)31
(ยอย)

ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
ภาควชิากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาสรีรวิทยาของการผลิตชีวมวลของออยเพ่ือพลังงาน 16 ป
37-52

(130,000)31
(ยอย)

ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
อ.ทิวา พาโคกทม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
นางสาว ปรียาภา ภักด์ิวิไลเกียรต์ิ

การใชประโยชนของแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes ใน
การควบคุมหนอนเจาะลําตนและยอดออยในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย

6 ป
44-49

(130,000)31
(ยอย)

รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวธิาน คณะเกษตร บางเขน
รศ.โกศล เจริญสม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว อรพรรณ  เกินอาษา
นางสาว กิตติยา สุขเสน
นางสาว เทวี มณีรัตน
นาย อดุลยรัตน  แคลวคลาด

ความตานทานตอสารกําจัดวัชพืชในพันธุออย 6 ป
45-50

(120,000)31
(ยอย)

รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑผลึกนํ้าตาลเกาะไม 3 ป
47-49

(140,000)31
(ยอย)

รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.วิษฐิดา จันทราพรชัย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควชิาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

การเปล่ียนแปลงกิจกรรมของเอนไซมบางชนิดในออยที่มี
คุณสมบัติทนแลง

2 ป
48-49

(140,000)31
(ยอย)

อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

การพัฒนาระบบการผลิตออยปลอดโรคใบขาวระดับหอง
ปฏบิัติการเพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย

3 ป
48-50

(140,000)31
(ยอย)

นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ผศ.สุภาพร กล่ินคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควชิาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โรคแสดําและวิธีการทดสอบพันธุออยตานทานโรค 3 ป
49-51

(120,000)31
(ยอย)

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

การผลิตเย่ือกระดาษและกระดาษดวยมือแบบไทยจากใบ
ออยเพ่ืองานหัตถุกรรมและบรรจุภัณฑ

2 ป
49-50

(140,000)31
(ยอย)

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
นายชัยพร สามพุมพวง
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การออกแบบเครื่องใสปุยออยชนิดปรับปริมาณปุยตาม
ปริมาณธาตุปุยหลักที่มีอยูในดิน

2 ป
49-50

(120,000)31
(ยอย)

ผศ.รัตนา ต้ังวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.บพิตร ต้ังวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
อ.ฐิตินัย ชัยณรงค
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน

การปรับปรุงพันธุออยค้ันนํ้า 5 ป
49-53

(80,000)31
(ยอย)

นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาความหลากหลายของไวรัสใบดางออยเพ่ือการปรับ
ปรุงพันธุออย

3 ป
49-51

(100,000)31
(ยอย)

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สุภาพร กล่ินคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

การทดสอบความทนทานตอโรคใบขาวของออยพันธุลูกผสม 4 ป
46-49

(170,000)31
(ยอย)

ผศ.สุภาพร กล่ินคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

การวิเคราะหและแยกยีนที่เกี่ยวของกับการตอบสนองตอ
สภาวะแลงในออยโดยวิธี cDNA-AFLP

3 ป
49-51

(120,000)31
(ยอย)

ผศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใช
ประโยชนเจตมูลเพลิงแดงในเชิงการคาและอุตสาหกรรม

6 ป
45-50

900,000
(100,000)

32
(ชุด)

รศ.นพพร คลายพงษพันธุ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ผศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.เสริมศิริ จันทรเปรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและ

การเก็บรักษาพันธุเจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ 6 ป
45-50

(100,000)32
(ยอย)

นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การสรางความแปรปรวนทางพันธุกรรมใหกับเจตมูลเพลิงแดง
เพ่ือการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ

3 ป
48-50

(100,000)32
(ยอย)

ผศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.เสริมศิริ จันทรเปรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

ศึกษาระบบการผลิตเจตมูลเพลิงแดงเปนการคาเชิงเกษตร
อินทรียประยุกตและเทคนิคเฉพาะในการผลิตเจตมูลเพลิง
แดงเพ่ือเก็บเกี่ยวราก

2 ป
49-50

(200,000)32
(ยอย)

รศ.นพพร คลายพงษพันธุ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

โรคของเจตมูลเพลิงแดงและประสิทธิภาพของสารสกัด
เจตมูลเพลิงแดงในการควบคุมโรคพืช

2 ป
49-50

(200,000)32
(ยอย)

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การสํารวจและรวบรวมพันธุที่มีศักยภาพในการผลิตสาร 
plumbagin และการผลิตสาร plumbagin ในสภาพปลอด
เชื้อ

2 ป
49-50

(200,000)32
(ยอย)

อ.เสริมศิริ จันทรเปรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนมะกอกโอลี
ฟและมะกอกของไทย

10 ป
45-54

600,000
(90,000)

33
(ชุด)

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษด์ินิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

นิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของมะกอกโอ
ลีฟในเขตรอนชื้น

10 ป
45-54

(170,000)33
(ยอย)

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษด์ินิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

พันธุศาสตรและพัฒนาการเปรียบเทียบของมะกอกโอลีฟและ
มะกอกไทย

5 ป
45-49

(170,000)33
(ยอย)

ผศ.ปราโมทย สฤษด์ินิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาสรีรวิทยาของมะกอกโอลีฟเพ่ือการจัดการไวผลที่ดี 10 ป
45-54

(170,000)33
(ยอย)

ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

โครงการวิจัยผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอพืชและการ
ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ

4 ป
46-49

1,200,000
(147,000)

34
(ชุด)

ผศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พัชรียา บุญกอแกว
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

Page 15 of 89



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2549

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยผลกระทบของกาซออกไซดของไนโตรเจนและ
กาซซัลเฟอรไดออกไซดตอพืชและการประเมินความเสีย
หายทางเศรษฐกิจ

4 ป
46-49

(315,000)34
(ยอย)

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษด์ินิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พัชรียา บุญกอแกว
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นาย เชษฎร  สาทรกิจ

โครงการวิจัยผลกระทบของแกสโอโซนตอพืชและการ
ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ

4 ป
46-49

(315,000)34
(ยอย)

ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษด์ินิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พัชรียา บุญกอแกว
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
นาย พงษพันธุ  ศิริพรภักดีกุล
นาย ธีรพัฒน  วงศรักษา

โครงการวิจัยความสามารถของพืชในการชวยปรับปรุง
คุณภาพอากาศ

4 ป
46-49

(108,000)34
(ยอย)

อ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษด์ินิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พัชรียา บุญกอแกว
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

โครงการวิจัยผลกระทบของฝนกรดตอดินชุดตางๆ และความ
เปนประโยชนของธาตุอาหารพืช

4 ป
46-49

(315,000)34
(ยอย)

ผศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว สุชาดา กรุณา
นางสาว จิตตานันท รังสิมันตุชาติ

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการปลูกพลับอยางเปนการคาในพ้ืนที่สูง
ของจังหวัดเพชรบูรณ

4 ป
46-49

800,000
(172,000)

35
(ชุด)

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศ.ปวิณ ปุณศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวรวิทย ย่ีสวัสด์ิ
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายโรจนรวี ภิรมย
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวิสิฐ กิจสมพร
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางวีระศรี เมฆตรง
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบัน

การทดสอบสายพันธุพลับในพ้ืนที่ที่มีความสูงระดับตาง ๆ กัน
ของจังหวัดเพชรบูรณ

4 ป
46-49

(211,000)35
(ยอย)

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวจัิยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายโรจนรวี ภิรมย
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวิสิฐ กิจสมพร
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การเปรียบเทียบตนตอพลับที่มีอยูในทองถ่ินกับตนตอที่ใช
เปนการคา

4 ป
46-49

(106,000)35
(ยอย)

รศ.เสาวณี สาธรวริิยะพงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางวีระศรี เมฆตรง
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.วิทยา สุริยาภณานนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นางวัชรี  ประชาศรัยสรเดช
นายวิจัย สมประสงค
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ผลของการชวยผสมเกสรที่มีตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพและ
ผลผลิตของพลับที่ปลูกเปนการคาบางพันธุ

3 ป
47-49

(54,000)35
(ยอย)

นายวรวิทย ย่ีสวัสด์ิ
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวบัวบาง ยะอูป
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางวีระศรี เมฆตรง
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การพัฒนาบรรจุภัณฑพลับสดและพลับแหง 3 ป
47-49

(127,000)35
(ยอย)

นางวีระศรี เมฆตรง
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางรัชนีวรรณ  กุลจันทร
นางศิริวรรณ  ต้ังแสงประทีป
นายวสันต  ตุนคํา
นางบุษกร ประดิษฐนิยกุล
นายสักขี แสนสุภา
นายสุพจน  ประทีปถ่ินทอง
นางสาวพัชทรา มณีสินธุ

การถายทอดเทคโนโลยีเร่ือง "การวิจัยเพ่ือพัฒนากาปลูก
พลับอยางเปนการคาในพ้ืนที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ

2 ป
48-49

(130,000)35
(ยอย)

นายวิสิฐ กิจสมพร
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.วิทยา สุริยาภณานนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.ไพศาล วุฒิจํานงค
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายวรวิทย ย่ีสวัสด์ิ
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางวีระศรี เมฆตรง
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของผลองุน
พันธุดีบางพันธุในเขตพ้ืนที่ดอน พ้ืนที่ลุม และสภาพโรงเรือน
โดยใชตนตอพันธุตาง ๆ

4 ป
46-49

1,500,000
(1,500,000)

36
(ชุด)

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศ.ปวิณ ปุณศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ศ.ปยะ ดวงพัตรา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผศ.นภาภรณ พรหมชนะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเ

การศึกษาความทนทานของตนตอองุนพันธุตาง ๆ ในสภาพ
พ้ืนที่ปลูกที่ไมเหมาะสม

4 ป
46-49

(0)36
(ยอย)

ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

อิทธิพลของตนตอตอการเกิดโรคขององุน 4 ป
46-49

(0)36
(ยอย)

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

นิเวศวิทยาและความเสียหายจากแมลงศัตรูตอตนตอองุน 4 ป
46-49

(0)36
(ยอย)

ผศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

อิทธิพลของตนตอตอการเกิดไสเดือนฝอยในองุน 4 ป
46-49

(0)36
(ยอย)

ผศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

อิทธิพลของตนตอองุนตอการควบคุม การปองกัน กําจัดและ
การใชสารกําจัดวัชพืช

4 ป
46-49

(0)36
(ยอย)

รศ.ดวงพร สุวรรณกุล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

ผลของตนตอที่มีตอการขยายพันธุและความเขากนัไดกับองุน
พันธุดีบางพันธุ

3 ป
47-49

(0)36
(ยอย)

นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ผลของตนตอที่มีตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพ
ของผลองุนพันธุดีบางพันธุในเขตพ้ืนที่ดอน

3 ป
47-49

(0)36
(ยอย)

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ผลของตนตอที่มีตอการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพ
ของผลองุนพันธุดีบางพันธุในเขตพ้ืนที่ลุม

3 ป
47-49

(0)36
(ยอย)

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ผลของตนตอบางพันธุที่มีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
คุณภาพขององุนรับประทานสดในสภาพโรงเรือนพลาสติก

3 ป
47-49

(0)36
(ยอย)

ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การวิเคราะหประสิทธิภาพการใชตนตอเพ่ือผลิตองุนพันธุดีใน
เขตพ้ืนที่ดอนพ้ืนที่ลุมและสภาพโรงเรือน

3 ป
47-49

(0)36
(ยอย)

ผศ.นภาภรณ พรหมชนะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุนพันธุดีบางพันธุโดยใช
ตนตอ

3 ป
47-49

(0)36
(ยอย)

อ.พนามาศ ตรีวรรณกุล
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน

ผลของตนตอที่มีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ 2 ป
48-49

(0)36
(ยอย)

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

อิทธิพลของตนตอองุนตอการควบคุม การปองกัน กําจัด และ
การใชสารกําจัดวัชพืช

2 ป
48-49

(0)36
(ยอย)

รศ.ดวงพร สุวรรณกุล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

ชีววิทยาของกัญชงพืชเศรษฐกิจชนิดใหม 5 ป
46-50

100,00037 รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวยุพดี เผาพันธุ
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย วีระชัย  ณ  นคร
นางสาว รุงทิพย  เส็งหลวง

กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืชตานทานสารกําจัด
วัชพืช

3 ป
47-49

120,00038 รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุคําฝอยไรหนามใหมีอายุเก็บเกี่ยวสั้น และมี
เปอรเซ็นตนํ้ามันสูง โดยวิธีมวิเตชั่น

3 ป
48-50

170,00039 รศ.วาสนา วงษใหญ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว อัญชุลี  คชชา

การขยายพันธุไมปาหายากบางชนิดโดยการเพาะเล้ียงเน้ือ
เย่ือ เพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมและการใชประโยชนอยาง
ย่ังยืน

3 ป
48-50

150,00040 รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุมน มาสุธน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. วีระชัย  ณ  นคร
นาย ดนัย  สรรพศรี

การปรับปรุงพันธุถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว 40 ป
14-53

150,00041 รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี
นางสาว รัชนี โสภา
นางสาว ณัฐภัทร  คําหลา
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการใชประโยชนจากขาวโพด
และขาวฟาง

33 ป
19-51

3,000,000
(624,000)

42
(ชุด)

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสรรเสริญ จําปาทอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะว

โครงการทดลองขาวโพดขาวฟางระดับไรกสิกร 33 ป
19-51

(260,000)42
(ยอย)

นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวจัิยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายโกศล เกิดโภคทรัพย
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจ

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเพ่ือการประยุกตใชในเชิงธุรกิจ 17 ป
34-50

(351,000)42
(ยอย)

นายสรรเสริญ จําปาทอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นาย ปพน แกวปานกัน
นาย วรจักร  วงศพิลา

การเปล่ียนแปลงทางสัญฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และ
การศึกษายีนทนแลงในขาวโพด (Zea mays L.)

6 ป
45-50

(150,000)42
(ยอย)

รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ประศาสตร เกื้อมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ. ภูมิ  พิมพประพันธ

การปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานและขาวโพดฝกออนสําหรับ
ตลาดฝกสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

16 ป
35-50

(270,000)42
(ยอย)

นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี
นายนพพงศ จุลจอหอ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเทียนและขาวโพดขาวเหนียว 18 ป
33-50

(90,000)42
(ยอย)

นางสุรณี ทองเหลือง
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุขาวฟาง 6 ป
45-50

(80,000)42
(ยอย)

นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสมชาย ปยพันธวานนท
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
ถวิล นิลพยัคฆ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การเพ่ิมผลผลิตขาวโพดและขาวฟางโดยการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการเพาะปลูกและบํารุงดินใหถูกตอง

6 ป
45-50

(72,000)42
(ยอย)

รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพขาวโพดรับประทานฝกสดโดยวิธี
เขตกรรม (ขาวโพดหวาน)

7 ป
44-50

(63,000)42
(ยอย)

นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

การวิเคราะหตนทนุและผลตอบแทนของการผลิตขาวโพด
จําแนกตามวิธีการผลิต

5 ป
45-49

(125,000)42
(ยอย)

รศ.ศานิต เกาเอี้ยน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.นภาภรณ พรหมชนะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.ศรัณย (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

การปลูกไมยราบไรหนามแซมขาวโพดหวานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ฝกสด

5 ป
46-50

(60,000)42
(ยอย)

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร

การพัฒนาระบบการจัดการดินสําหรับการเพาะปลูกขาวโพด
อยางย่ังยืน โดยลดการไถพรวน

5 ป
46-50

(63,000)42
(ยอย)

นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การใชปุยเคมี ปุยชีวภาพ และปุยอินทรียเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว
โพดและรักษาสมบัติตาง ๆ ของดิน

5 ป
46-50

(100,000)42
(ยอย)

รศ.ธงชัย มาลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

การจัดการแมลงศัตรูขาวโพดหวานเพ่ือลดการใชสารเคมีและ
อนุรักษธรรมชาติ

4 ป
47-50

(60,000)42
(ยอย)

นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อ.สุรเชษฐ จามรมาน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การศึกษาลักษณะตาง ๆ และการรักษาสายพันธุแทเพ่ือการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด

4 ป
47-50

(55,000)42
(ยอย)

นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจก

อัตราปลูกที่เหมาะสมสําหรับขาวโพดค่ัวในจังหวัด
นครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

3 ป
47-49

(34,600)42
(ยอย)

นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไรขาวโพด 3 ป
48-50

(55,000)42
(ยอย)

นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นรุณ วรามิตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาปจจัยการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมเด่ียวที่ตน
พอและแมออกดอกไมพรอมกันเพ่ือประสิทธิภาพในการผสม
เกสรใหไดผลผลิตและคุณภาพสูงและศึกษาวิธีวัดความแข็ง
แรงของเมล็ดพันธุขาวโพดเพ่ือประเมินความงอกในสภาพไร

3 ป
48-50

(50,000)42
(ยอย)

นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิ

การตรวจสอบการปลอมปนของเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม
เด่ียวโดยใชเคร่ืองหมายดีเอนเอ

3 ป
48-50

(60,000)42
(ยอย)

อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเพ่ือเพ่ิมคุณภาพโปรตีน 3 ป
48-50

(174,400)42
(ยอย)

ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

ผลของขนาดอนุภาคขาวโพดตอลักษณะการบดประสิทธิภาพ
กาผลิตไข สมรรถภาพการผลิตและพฤติกรรมการกินของไก
ไข

1 ป (50,000)42
(ยอย)

อ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเพ่ิมมูลคาของขาวโพดโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสวนรวม

1 ป (45,000)42
(ยอย)

รศ.กุลขณิษฐ (เสาวพร) ราเชนบุณยวัทน(เมืองแกว)
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.พุทธชาติ ชุณสาคร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.สมสุดา ผูพัฒน
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

การจัดการโรคของขาวโพดและขาวฟางในประเทศไทย 2 ป
49-50

(108,000)42
(ยอย)

นายประชุม จุฑาวรรธนะ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

สรีรวิทยาการผลิตยางพารา 11 ป
43-53

800,000
(100,000)

43
(ชุด)

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

ลักษณะเรือนพุมกับการรับแสงของยางพารา 7 ป
43-49

(190,000)43
(ยอย)

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายเจษฎา  ภัทรเลอพงศ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

กระบวนการสรางและสลายสารประกอบคารบอนของ
ยางพารา

11 ป
43-53

(190,000)43
(ยอย)

ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
นายกฤษดา  สังขสิงห
นายพงศธร  วัณโณ

สภาวะนํ้าในตนยางพารา 7 ป
43-49

(190,000)43
(ยอย)

ผศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

การพัฒนาแบบจําลองโครงสรางของตนยางพาราเชิงสามมิติ 4 ป
46-49

(130,000)43
(ยอย)

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายเจษฎา  ภัทรเลอพงศ

การปรับปรุงกระบวนการผลิตปริมาณและคุณภาพซาก
ของกวางรูซา

5 ป
45-49

200,00044 นายเกรียงศักด์ิ สอาดรักษ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเล้ียงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน

การใชจุลินทรียที่ปรากฏตามธรรมชาติเพ่ือระบบการปลูกพืช
ไรมลพิษที่มีเสถียรภาพย่ังยืน

3 ป
47-49

500,000
(50,000)

45
(ชุด)

อ.อุดม ฟารุงสาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เลขา มาโนช
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
Dr. Greg Johnson

การศึกษาแบคทีเรียชนิดที่อาศัยอยูภายในพืชและการใช
ประโยชนรวมในระบบการปลูกพืช

3 ป
47-49

(126,000)45
(ยอย)

อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การคัดเลือกแบคทีเรียบริเวณรากพืชที่มีคุณลักษณะสงเสริม
การเจริญเติบโตของพืชและเปนศัตรูธรรมชาติของเชื้อโรค

3 ป
47-49

(198,000)45
(ยอย)

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
อ.อุดม ฟารุงสาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การคนหาแบคทีเรียและยีสตในทรงพุมของพืชที่เปนศัตรู
ธรรมชาติของรา Colletotrichum spp. และแบคทีเรีย 
Xanthomonas spp. ที่เปนสาเหตุของโรคพืช

3 ป
47-49

(126,000)45
(ยอย)

นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
อ.อุดม ฟารุงสาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.กวิศร วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การใชสมุนไพรควบคุมโรคผักและผลไม 4 ป
48-51

700,000
(60,844)

46
(ชุด)

รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดจากพืชเพ่ือใชควบคุมโรคแอ
นทรกโนสมะมวง

4 ป
48-51

(369,156)46
(ยอย)

รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ. สุธัญญา พรหมสมบูรณ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การใชพืชสมุนไพรเพ่ือการควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก 4 ป
48-51

(135,000)46
(ยอย)

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
อ.อุดม ฟารุงสาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การควบคุมโรคแคงเกอรของพืชตระกูลสมโดยใชสารสกัด
ขยาบจากผลสมอไทย สมอพิเภก และเปลือกผลทับทิม

4 ป
48-51

(135,000)46
(ยอย)

รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 49 โครงการ 18,500,000

การประเมินสภาวะความแหงแลงและการตรวจติดตาม
สภาพลุมนํ้าชีดวยเทคนิคการสํารวจระยะไกลและขอมูล
สํารวจภาคพ้ืนดิน

1 ป 300,00047 ผศ.กาญจนเขจร ชูชีพ
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.นิพนธ ต้ังธรรม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.สมนิมิตร พุกงาม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาว วรนุช  จันทรสุริย

ศักยภาพในการใชประโยชนจากหมอน 3 ป
49-51

450,000
(450,000)

48
(ชุด)

รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พรรณนภา ศักด์ิสูง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวทิยาศาสตร บางเขน

นํ้ามันหอมระเหยจากใบหมอน 3 ป
49-51

(0)48
(ยอย)

รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การจําแนกสายพันธุหมอนในประเทศไทยในระดับ species 1 ป (0)48
(ยอย)

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พรรณนภา ศักด์ิสูง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
Dr. Nagaraju Javaregowda
Mr. Akio Koyama

การตรวจสอบธาตุอาหาร โลหะหนัก และสารยับย้ังการดูดซึม
ธาตุอาหารในหมอนที่เพาะปลูกในประเทศไทย

3 ป
49-51

(0)48
(ยอย)

ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. ศจี  สุวรรณศรี

การปรับปรุงสูตรอาหารเทียมเพ่ือเล้ียงหนอนไหม 3 ป
49-51

(0)48
(ยอย)

ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. อํามร  อินทรสังข

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่แมนยําและรวดเร็วสําหรับโรค
ทริสเตซาและโรคกรีนน่ิงของพืชตระกูลสมในประเทศไทย

4 ป
49-52

760,00049 รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ดร. ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง

การพัฒนาสารสกัดชีวภาพจากเชื้อราไตรโคเดอรมาเพ่ือใช
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุจากเชื้อราคอลเลโตทริ
คัม

3 ป
49-51

300,00050 ผศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วรรณวิไล อินทนู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย วาริน  อินทนา
นิสิตปริญญาโท
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การใช Bacillus spp. เพ่ือยับย้ังเชื้อแบคทีเรียกอโรคในกุง
กุลาดํา

1 ป 300,00051 อ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

เปรียบเทียบประสิทธิผลในหองปฏิบัติการของสมุนไพรไทย
ตอการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus 
ที่กอสารพิษอะฟลาท็อกซิน

1 ป 170,00052 ผศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ. อารินี  ชัชวาลชลธีระ

การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและอัตราการเจริญเติบโตใน
การเล้ียงกุงกุลาดําดวยนํ้าความเค็มตํ่าที่มีปริมาณอิออนที่
สําคัญแตกตางกัน

1 ป 450,00053 อ.นิติ ชูเชิด
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.ชลอ ล้ิมสุวรรณ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
อ.วราห เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นาย นิธิศ  ภัทรกุลชัย

การศึกษาการตกคางของอัลฟาทอกซินบี-1 และผลกระทบ
ของอัลฟลาทอกซินบีตอระบบภูมิคุมกันในปลาดุกที่ไดรับ
อัลฟาทอกซินบี-1 โดยการกินติดตอกันเปนเวลานาน

1 ป 600,00054 อ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ประพฤกษ ต้ังมั่นคง
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย คณะสัตว
แพทยศาสตร บางเขน
อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.สุรพงษ อาทิตยวงศ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
นางสาวนฤมล กลางแกว
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาวนภสร เผาชูศักด์ิ
ภาควิชาเภสัช

ผลของระดับมันสําปะหลังในอาหารสุกรตอกระบวนการคลุก
ไอนํ้าอัดเม็ด การใชประโยชนไดของแปง สมรรถภาพการ
ผลิต และคาการยอยไดของสารอาหาร

1 ป 500,00055 อ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศึกษาระบบภูมิคุมกันของกุงกามกรามและยีนที่ควบคุม 2 ป
49-50

500,00056 ผศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ประพันธศักด์ิ ศรีษะภูมิ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.องอาจ เลาหวินิจ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การพัฒนาอาหารสําหรับเล้ียงกุงกุลาดําออน Penaeus 
monodon Fabricius, 1798

2 ป
49-50

300,00057 ผศ.อรุณี อิงคากุล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สุริยัน ธัญกจิจานุกิจ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การคัดเลือกและผลิตสาหรายขาว Schizochytrium sp. เพ่ือ
ใชเปนแหลง DHA สําหรับการเพาะเล้ียงลูกกุง

2 ป
49-50

270,00058 อ.วิเชียร ยงมานิตชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สาวิตรี ล่ิมทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย ไพโรจน  นิมิตกุลไพบูลย

ระดับที่เหมาะสมของแปงมันสําปะหลัง ปลายขาวเหนียว และ
แปงขาวโพดในการผลิตอาหารเมด็ลอยนํ้าเล้ียงปลานิล

1 ป 100,00059 นายสุทิน สมบูรณ
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้าแหงประเทศไทย คณะประมง 
บางเขน
นายวิชิต เสมาชัย
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้าแหงประเทศไทย คณะประมง 
บางเขน
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ระยะเวลา
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การศึกษายาตานจุลชีพในกุงกามกราม 1 ป 300,00060 ผศ.อํานาจ พัวพลเทพ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.ชาติชาย หนุนภักดี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.กาญจนา อิ่มศิลป
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
อ.สุณี คุณากรสวัสด์ิ
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
อ.วันดี รุงรัตนอุบล
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค สกุลแถว
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย

การศึกษาการปลูกสรางสวนปาไมกฤษณาและการเปรียบ
เทียบผลของการชักนําใหเกิดสารกฤษณาโดยวิธีการตาง ๆ 
ของเกษตรกร

1 ป 250,00061 อ.อุทัยวรรณ แสงวณิช
ภาควิชาชีววทิยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสาว บุญธิดา  มวงศรีเมืองดี

การแพรกระจาย และการประเมินความเสี่ยงตอส่ิงแวดลอม
ของสาร di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ในนํ้าผิวดิน

1 ป 200,00062 อ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ผลของสารแมกนีเซียมคลอไรดตอกิจกรรมเอ็นไซม 
Phosphoenolenolpyruvate carboxylase การเคล่ือนยายอิ
เลคตรอนบนเมมเบรนของคลอโรพลาสท และคุณภาพผล
ผลิตของขาวโพด

2 ป
49-50

120,00063 ผศ.วัลลภ อารีรบ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การสกัดจากพืชเพ่ือใชปองกันควบคุม และกําจัดแมลงศัตรู
พืช

2 ป
49-50

140,00064 อ.ฐิติยา แซปง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.จิตราภรณ ฟกโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.วิไลลักษณ ขวัญยืน
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวทิยา
ศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาการเล้ียงหอยมุกนํ้าจืด Chamberlainia 
hainesiana ระดับกึ่งอุตสาหกรรม

2 ป
49-50

280,00065 รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สาธิต  โกวิทวที
นางสาว ออมเดือน  มีจุย

แผนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการชลประทานของ
ประเทศไทย

3 ป
49-51

1,000,000
(122,000)

66
(ชุด)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.เจษฎา แกวกัลยา
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.บัญชา ขวัญยืน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.สันติ ทองพํานัก
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.พงศธร โสภาพันธุ
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ 3 ป
49-51

(413,500)66
(ยอย)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.ธนา ชีพสมทรง
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ. กิตติพงษ เจาจารึก
นาย วิชญ  ศรีวงษา
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การวิจัยและพัฒนาการใหนํ้าชลประทานแบบประหยัดนํ้า 2 ป
49-50

(126,000)66
(ยอย)

รศ.บัญชา ขวัญยืน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.ปราโมทย สฤษด์ินิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การศึกษาสมรรถนะของโครงการชลประทานระบบทอ 2 ป
49-50

(150,000)66
(ยอย)

รศ.สันติ ทองพํานัก
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.สมชาย ดอนเจดีย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาเกณฑการออกแบบสระน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรรม

3 ป
49-51

(55,000)66
(ยอย)

ผศ.พงศธร โสภาพันธุ
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วลี สงสุวงค
สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร กําแพงแสน
ผศ.สุภาพร แจมเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การวิเคราะหและการพัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าในเขตแนว
ปองกันนํ้าเค็ม

2 ป
49-50

(133,500)66
(ยอย)

รศ.บัญชา ขวัญยืน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.สมชาย ดอนเจดีย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดดวยเคร่ืองทดสอบ
คุณสมบัติเสียงสะทอน โดยวิธีการทางสถิติข้ันสูงและนิวรอ
ลเน็ตเวิรค

1 ป 100,00067 อ.บุญออม โฉมที
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. สุวณี  บุญมั่ง

การพัฒนาการผลิตและรูปแบบของแบคทีเรียปฏิปกษเพ่ือใช
ควบคุมโรคแอนแทรคโนส

3 ป
49-51

250,00068 อ.วรรณวิไล อินทนู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นิสิตระดับปริญญาโท

การใชเทคนิคอิเลคโทรไลซิสในการบําบัดนํ้าในการอนุบาล
กุงขาวแวนนาไมระบบปด

1 ป 350,00069 อ.วราห เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.ชุมพล ศรีทอง
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การศึกษาสารยับย้ังการลงเกาะจากปะการังออนและกัลปงหา 1 ป 120,00070 อ.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.สุนันท ภัทรจินดา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การศึกษาความหลากหลายทรัพยากรพืชและภูมิปญญาทอง
ถ่ินของชุมชนพ้ืนเมืองในเขตจังหวัดสกลนคร

2 ป
49-50

200,00071 นางสาวหทัยรัตน โชคทวีพาณิชย
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
รศ.สมชัย จันทรสวาง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
ศ.ชาญวิทย (เกษียณ) วัชรพุกก
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.ธนพร ขจรผล
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
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ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคและคุณสมบัติทางเคมี
ของโลหิต ฮอรโมนในภาวะเคลียด และระบบภูมิคุมกันของ
ปลานํ้าจืดในประเทศไทย

1 ป 800,000
(152,000)

72
(ชุด)

รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ชูศรี ศรีเพ็ญ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.สุรพงษ อาทิตยวงศ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.โฆษิต ศรีเพ็ญ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การศึกษาคาเคมีโลหิต เอนไซมจากตับ ฮอรโมน Cortisol 
ในปลาดุก และปลาตะเพียนในประเทศไทย

1 ป (277,000)72
(ยอย)

ผศ.ชูศรี ศรีเพ็ญ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ปารียา อดุมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นาย ชาญยุทธ  คงภิรมยชื่น

ผลของภาวะเครียดที่มีผลตอลักษณะทางจุลกายวิภาคของ
ผิวหนังและอวัยวะภายใน และระบบภูมิคุมกันที่ไมจําเพาะ
ของปลาตะเพียนและปลาดุกในประเทศไทย

1 ป (227,000)72
(ยอย)

อ.สุรพงษ อาทิตยวงศ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวภิาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.สันติ แกวโมกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.อุไร พงศชัยฤกษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การศึกษาฮีโมโกลบินฟโนไทปในปลานํ้าจืดของประเทศไทย 1 ป (144,000)72
(ยอย)

รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ชูศรี ศรีเพ็ญ
ภาควชิาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

ผลของนํ้าตอมาตรฐานนํ้าหนักแหงของเน้ือทุเรียนพันธุหมอน
ทอง

1 ป 300,00073 รศ.จริงแท ศิริพานิช
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ดร. เสริมสุข  สลักเพ็ชร

การมีชีวิตและคุณคาทางอาหารของอารทีเมียแชเย็น 1 ป 60,00074 อ.สุนทราภรณ ล่ิมสกุล
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การเล้ียงปูมาในบอดิน ดวยการใชกลองพลาสติก และการ
เล้ียงแบบปกติ

1 ป 100,00075 นายอัมพร บัวที
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นายเทพบุตร เวชกามา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

การศึกษามหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของล่ิน ชวา 
(Manis javanica)

1 ป 450,00076 รศ.มาลีวรรณ เหล่ียมศิริเจริญ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.อภินันท สุประเสริฐ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ธีระศักด์ิ พราพงษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ประภัสสร จงมีพรศิริโสภา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาวผกาวดี พงษเกษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางกฤษณา แสงประไพทิพย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บ

การพัฒนาแบบจําลองทางอุทกวิทยาชนิดสอบเทียบ
อัตโนมัติ

2 ป
49-50

600,00077 ผศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.สุวัฒนา จิตตลดากร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.สมฤทัย ทะสดวก
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
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ความหลากหลายของพืชใหกล่ินหอมและเครื่องเทศใน
ประเทศไทย

5 ป
49-53

900,00078 อ.ดวงใจ ศุขเฉลิม
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นางสาว สุธิดา  ศิลปสุวรรณ
นาย ธรรมรัตน  พุทธไทย
นางสาว กมลทิพย  สุวรรณเดช
นางสาว ฝนทอง  ศรีภูมิ

ระบบวนเกษตรบนพ้ืนที่สูงเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า เพ่ิมผลผลิต
และสรางรายไดใหแกเกษตรกรในโครงการภูฟาพัฒนา อ.บอ
เกลือ จ.นาน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอูหลง

2 ป
49-50

150,00079 นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางยุพา มงคลสุข
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายเกษม หฤทัยธนาสันต
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การศึกษาการฟนฟูทรัพยากรนํ้าในลําธารดวยฝายตนนํ้า 3 ป
49-51

300,00080 อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การประกันคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาของเห็ดหอม
สด

1 ป 450,00081 นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร
ฝายคนควาและวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอภิญญา จุฑางกูร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายการศึกษาสาธิต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสรอยทอง สายหยุดทอง
ฝายควบคุมคุณภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑหมอนในเชิงอุตสาหกรรม 2 ป
49-50

700,000
(700,000)

82
(ชุด)

อ.รุงกานต บุญนาถกร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การศึกษาองคประกอบทางเคมีและกายภาพหมอนและ
ผลิตภัณฑหมอนจากหมอน

2 ป
49-50

(0)82
(ยอย)

นางสาวสิรินาฏ เนติศรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การพัฒนาการผลิตไวนลูกหมอน 2 ป
49-50

(0)82
(ยอย)

นางสาวชุลีพร ชํานาญคา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.เกรียงไกร พัทยากร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
น.ส. จิราวรรณ  คลองแคลว

การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าลูกหมอน 2 ป
49-50

(0)82
(ยอย)

อ.บุศราวรรณ ไชยะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การพัฒนาผลิตภัณฑเยลล่ีผลหมอนผสมบุกและคาราจีแนน 2 ป
49-50

(0)82
(ยอย)

อ.สุพัตรา โพธิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การพัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมลูกหมอน 2 ป
49-50

(0)82
(ยอย)

อ.โศรยา แสนเมือง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การพัฒนาผลิตภัณฑแยมลูกหมอน 2 ป
49-50

(0)82
(ยอย)

อ.อัญชลี ศรีวิไล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การพัฒนาผลิตภัณฑลูกหมอนแชอิ่ม 2 ป
49-50

(0)82
(ยอย)

อ.อาภัสสร ศิริจริยวัตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การพัฒนาผลิตภัณฑลูกหมอนอบแหง 2 ป
49-50

(0)82
(ยอย)

อ.รุงกานต บุญนาถกร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
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การพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑหมอน 2 ป
49-50

(0)82
(ยอย)

อ.รุงกานต บุญนาถกร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นางสาวสุธิชา พืชสิงห
สํานักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
นายถาวร ทัศคร

การศึกษาอายุการใชงานไมดอกและไมประดับบางชนิดใน
อาคาร

1 ป 200,00083 ผศ.อลิศรา มีนะกนิษฐ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ณัฏฐ พิชกรรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย (ธีระวุฒิชัย)
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยการผลิตทรัพยากรประมงของ
ดอนหอยหลอด และการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชน
ทรัพยากรนํ้าแมนํ้าแมกลอง

3 ป
49-51

1,500,00084 รศ.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
รศ.ยนต มุสิก
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
ผศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
อ.จันทรา ศรีสมวงศ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
อ.เมธี แกวเนิน
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
อ.ศันสนีย หวังวรลักษณ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
Prof. Dr. Akira Hoshika

นิเวศวิทยาของปลวกเพาะเห็ดโคนตอการเพ่ิมปริมาณเห็ด
โคน

2 ป
49-50

250,00085 อ.สุนิศา สงวนทรัพย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อวบ สารถอย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ณิศ กีรติบุตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายถนัด ทัศจันทร
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายนิติ สีหวงษ
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางเบญจพร

การตัดยอดและระดับการใหปุยไนโตรเจนหลังการตัดยอด มี
ผลตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุปอกระเจาฝกยาว

1 ป 120,00086 ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว กัญญารัตน  บัวเพ็ง

การพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตและการใชประโยชนปอโมโร
เฮยะอยางครบวงจร เพ่ือเสริมสรางสุขภาพพอเพียงและการ
เพ่ิมมูลคา

3 ป
49-51

120,00087 รศ.อิสรา สุขสถาน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางพยอม อัตกวิบูลยกุล
ฝายการศึกษาสาธิต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นาย วินัย  ชมบุตร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การวิจัยพันธุฝร่ังตานทานไสเดือนฝอยเพ่ือการจัดการโรคราก
ปมและโรครวมทางระบบราก

3 ป
49-51

400,00088 ผศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ศ.ธรรมศักด์ิ สมมาตย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นิพนธ วิสารทานนท
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายสมนึก เชื้อวงศสกุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางทั

ระบบการดําเนินงาน เทคโนโลยีการผลิต และการวิเคราะห
ทางการเงินของกิจการสถานเพาะชําไมผล ในเขตอําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม

1 ป 200,00089 รศ.กวิศร วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

นิเวศวิทยาของต๊ักแตนกิ่งไมและดวงกระด่ิงทองเพ่ือ
ประโยชนทางการแพทยแผนไทย

2 ป
49-50

500,00090 ผศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อวบ สารถอย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ณิศ กีรติบุตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.โกศล เจริญสม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายถนัด ทัศจันทร
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
อ.สุนิศา สงวนทรัพย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายนิติ สีห

ผลกระทบของการเล้ียงหอยแมลงภูแบบแพเชือกตอคุณภาพ
ตะกอนดินบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1 ป 90,00091 นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายลิขิต ชูชิต
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายเฉลิมชัย อยูสําราญ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.จรรยา เจตนเจริญ
สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศรีราชา

การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุ
อาหารพืชในสวนปาไมพ้ืนเมืองที่ปลูกแบบชนิดเดียวและ
ปลูกแบบผสม ณ สวนปาทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบุรี

5 ป
49-53

350,00092 อ.รุงเรือง พูลศิริ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

การศึกษาแหลงทรัพยากรนํ้าบาดาลดวยเทคนิคทางธรณี
ฟสิกส บริเวณวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1 ป 300,00093 อ.ดีเซลล สวนบุรี
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาแบบจําลองในการสรางนวัตกรรมใหมจากผลไม 1 ป 450,00094 ผศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การศึกษาทรัพยากรชีวภาพและผลกระทบทางดานสิ่งแวด
ลอมบางประการที่มีตอทรัพยากรชีวภาพในบริเวณอาวไทย
ตอนบน

1 ป 900,000
(900,000)

95
(ชุด)

อ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอศิรวัฒน ปรีชา
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายเฉลิมชัย อยูสําราญ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.เมธี จันทโรปกรณ
สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศรีราชา
นายปรเมษฐ พลอยประดับ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายลิขิต ชูชิต
สถานีวิจัยประมงศ

การเปล่ียนแปลงประชากรสัตวนํ้าบริเวณอาวไทยตอนบน 1 ป (0)95
(ยอย)

นายอศิรวัฒน ปรีชา
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การตรวจวัดคุณภาพนํ้าทะเลชายฝงอาวไทยตอนบน 1 ป (0)95
(ยอย)

อ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การศึกษาคุณภาพดินตะกอนบริเวณอาวไทยตอนบน 1 ป (0)95
(ยอย)

นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การปนเปอนของปโตรเลียมไฮโดรคารบอนในนํ้าและตะกอน
ดินบริเวณชายฝงทะเลของอาวไทยตอนบน

1 ป (0)95
(ยอย)

นายเฉลิมชัย อยูสําราญ
สถานีวจัิยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การปนเปอนของโลหะหนักในนํ้าและตะกอนดินบริเวณชาย
ฝงทะเลของอาวไทยตอนบน

1 ป (0)95
(ยอย)

อ.เมธี จันทโรปกรณ
สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศรีราชา

การศึกษาการแพรกระจายของชนิดและปริมาณสัตวหนาดิน
บริเวณอาวไทยตอนบน

1 ป (0)95
(ยอย)

นายปรเมษฐ พลอยประดับ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนบริเวณชายฝง
ทะเลอาวไทยตอนบน

1 ป (0)95
(ยอย)

นายลิขิต ชูชิต
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

กระแสนํ้าข้ึนนํ้าลงบริเวณอาวไทยตอนบน 1 ป (0)95
(ยอย)

ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 126 โครงการ 44,140,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 36 โครงการ 18,790,000

วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดส เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการทํางานของเอนไซม 
และเพ่ือการประยุกตใชในเชิงอุตสาหกรรม

3 ป
47-49

200,0001 อ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล)
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน

ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ป แหงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

5 ป
46-50

500,0002 นางภาณี ทองพํานัก (เตมีศักด์ิ)
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
รศ.เกษม พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.กรึก นฤทุม
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ศ.สุมินทร สมุทคุปต
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กาํแพงแสน
รศ.งามชื่น รัตนดิลก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.วาสนา วงษใหญ
ภาควิชาพืชไรนา

โมเดลตนแบบที่ใชในการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีใน
การควบคุมมาลาเรีย

3 ป
47-49

100,0003 รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยา
ศาสตร กําแพงแสน
รศ.ธีรภาพ เจริญวิริยภาพ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

การสงเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ 3 ป
48-50

1,000,000
(1,000,000)

4
(ชุด)

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พรรณนภา ศักด์ิสูง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ณัฐกานต นิตยพัธน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สรอยสุดา ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน
อ.ปทุมพร ฉิมเอนก
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ระบบการแสดงออกของยีน BmNPV 2 ป
48-49

(0)4
(ยอย)

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การสรางไหมดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือการตานทานโรค 3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การทําเอนไซมไฟโบรอิเนสใหบริสุทธิ์จากนํ้ายอยของหนอน
ไหม Bombyx mori

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การกําจัดสียอมและโลหะหนักที่ใชในการผลิตผาไหมโดยวิธี
ทางชีวภาพ

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

อ.ณัฐกานต นิตยพัธน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาผาไหมไทยใหกาว
ไกลสูระดับโลก

2 ป
48-49

(0)4
(ยอย)

รศ.สรอยสุดา ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

เซอริซิน : สารมูลคาสูงจากรังไหม 2 ป
49-50

(0)4
(ยอย)

อ.ปทุมพร ฉิมเอนก
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหน่ียวนําใหกลายพันธุ 12 ป
41-52

700,000
(250,000)

5
(ชุด)

รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุกลวยไมโดยการเหน่ียวนําใหกลายพันธุ 8 ป
44-51

(75,000)5
(ยอย)

ผศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ศ.สิรนุช ลามศรีจันทร
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุถ่ัวเขียวโดยวิธีการเหน่ียวนําใหกลายพันธุ 6 ป
44-49

(75,000)5
(ยอย)

รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุแอฟริกันไวโอเลตดวยการฉายรังสีแกมมา 4 ป
49-52

(75,000)5
(ยอย)

รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ธัญญะ เตชะศิลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.คทารัตน ชูศรีเอี่ยม
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุพืชสกุลดราเซียนา โดยการเหน่ียวนําให
กลายพันธุ

4 ป
49-52

(75,000)5
(ยอย)

รศ.ธัญญะ เตชะศิลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย ลิขิต มณีสินธุ

การปรับปรุงพันธุไมนํ้าสกุล Anubias โดยการเพาะเล้ียงเน้ือ
เย่ือรวมกับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรัง

3 ป
49-51

(75,000)5
(ยอย)

ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นางสาว กาญจนรี พงษฉวี

การปรับปรุงพันธุดาหลาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือรวมกับการ
ฉายรังสีแกมมา

4 ป
49-52

(75,000)5
(ยอย)

ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวทิยาศาสตร บางเขน
ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาขอมูลเพ่ือจัดต้ังฐานขอมูลทางการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : การวิจัยและพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

16 ป
35-50

3,500,0006 ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
รศ.ยืน ภูวรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ
ภาควิชาจุลชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรศักด์ิ สงวนพงษ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
ผศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.สมชาย นําประเสริฐชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเ

โครงการวิจัยโรคเลปโตสไปโรซีสในสุนัข 3 ป
47-49

1,000,0007 ผศ.ธวัชชัย ศักด์ิภูอราม
โรงพยาบาลสัตว บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.วรวิทย วัชชวัลคุ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ธีระพล ศิรินฤมิตร
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ปจฉิมา สิทธิสาร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิจัย
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสัตว
น.สพ. นพกฤษณ  จ

ปฏิสัมพันธของสารเคมีกับพฤติกรรมและความหันเหทางดาน
พฤติกรรมของยุงกนปลองมินิมัสพาหะนําโรคมาลาเรียใน
ประเทศไทย

3 ป
47-49

170,0008 รศ.ธีรภาพ เจริญวิริยภาพ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นาย บุญเสริม อวมออง
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกริดเพ่ือสนับสนุนการวิจัยใน
ประเทศไทย

3 ป
47-49

1,000,000
(1,000,000)

9
(ชุด)

ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.อานนท รุงสวาง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางสาว สุขีพร ใจย้ิม

การจัดต้ังระบบกริด Thaigrid 3 ป
47-49

(0)9
(ยอย)

ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาระบบเว็บทาเพ่ือการใชงานระบบกริด 3 ป
47-49

(0)9
(ยอย)

ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาซอฟตแวรจัดสรรทรัพยากรและตรวจสอบการทํา
งานของระบบกริด

3 ป
47-49

(0)9
(ยอย)

ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาระบบโปรแกรมในสภาพแวดลอมของกริด 3 ป
47-49

(0)9
(ยอย)

ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
ภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การทําดรรชนี และการสืบคนแบบกระจายบนเครือขายกริด 3 ป
47-49

(0)9
(ยอย)

อ.อานนท รุงสวาง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การประยุกตเถาชานออยเพ่ือใชงานกอสรางอยางย่ังยืน 2 ป
48-49

500,00010 รศ.สุวิมล สัจจาวาณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.สมพงษ พิเชฐภิญโญ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

บทบาทของยีน ten-a ตอการพัฒนาของตาประกอบของ
แมลงหวี่ (Drosophila melanogaster)

2 ป
48-49

190,00011 ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศุภลักษณ โรมรัตนพันธ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ใหตานทานตอโรค
ขอบใบแหงโดยการเพาะเล้ียงอับเรณูรวมกับการคัดเลือกดวย
เคร่ืองหมายทางโมเลกุล

3 ป
47-49

180,00012 ศ.ประดิษฐ พงศทองคํา
ภาควชิาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การผลิตสารประกอบโพลีออลโดยเมทิลโลโทรฟกยีสตทน
อุณหภูมิสูง : 
I. การคัดเลือกเมทิลโลโทรฟกยีสตทนอุณหภูมิสูงที่สามารถ
ผลิตสารประกอบโพลีออล 
II. การผลิตสารประกอบโพลีออลในระดับหองปฏิบัติการ

2 ป
48-49

180,00013 อ.นันทนา สีสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สาวิตรี ล่ิมทอง
ภาควิชาจุลชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมทิลโลโทรฟกแบคทีเรีย
ทนอุณหภูมิสูงที่สามารถตรึงฟอรมาลดีไฮดที่อุณหภูมิสูง

2 ป
48-49

220,00014 ผศ.ฆรณี ตุยเต็มวงศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.นันทนา สีสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การวิเคราะหและหาความสัมพันธระหวางสารชีวเคมีอื่นที่ไม
ใชไอโซปรินที่มีผลตอพฤติกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากยาง
ธรรมชาติไทย

2 ป
48-49

220,00015 ผศ.วิไล สันติโสภาศรี
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การโคลนและการศึกษาคุณลักษณะของยีน Ethylene 
Receptor ในกลวยไมสกลุหวาย

2 ป
48-49

190,00016 อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย อนวัช สุวรรณกุล

การเพ่ิมประสิทธิภาพการถายฝากยีนในกลวยไมสกุลหวาย
โดยใชเคร่ืองยิงอนุภาค

3 ป
48-50

180,00017 รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ประศาสตร เกื้อมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาง จารุวรรณ จาติเสถียร

การพัฒนาคุณภาพ และเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมของ
หนอไมฝร่ังโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

3 ป
48-50

270,00018 นางศิริวรรณ บุรีคํา
ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กาํแพงแสน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
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การพัฒนาการปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอะฟลาทอกซินระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 17025 เพ่ือการสงออก

5 ป
45-49

900,00019 นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิเชียร ยงมานิตชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.จินตนา อุปดิสสกุล
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สาย
พันธุไทย

2 ป
48-49

270,00020 รศ.จริยา จันทรไพแสง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางยุพา มงคลสุข
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบนัคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การถายยีนโปรตีนหุมอนุภาคไวรัสใบดางเขากลวยไมสกุล
หวายเพ่ือสรางความตานทานโรค

3 ป
48-50

370,00021 ผศ.พัฒนา ศรีฟา(ฮุนเนอร)
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว กฤษณา  พินิจ

การจําแนกยีสตที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลดวยเทคนิคดานอณูวิทยา

2 ป
48-49

220,00022 นางสาวมณ ีตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

การศึกษาประเด็นปญหาและทางแกไขในการจัดต้ังหอง
ปฏิบัติการวิเคราะหผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐาน
สากล

2 ป
48-49

500,00023 นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว ศิริลักษณ  ศรีสังขงาม
นางสาว สุจินดา  อัศวสุจินดารัตน

การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการขยายและปรับปรุงหวาพันธุดี
ดวยเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูง

3 ป
48-50

200,00024 นายเพ่ิมพงษ ศรีประเสริฐศักด์ิ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสมบูรณ บุญปรีชา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายรัตนะ สุวรรณเลิศ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายไพร มัทธวรัตน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

การศึกษากรรมวิธีการผลิตเพ่ือหาเอกลักษณทางดานกล่ินรส
ของไวนล้ินจ่ีที่มีศักยภาพทางการตลาด

2 ป
48-49

200,00025 นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายประดิษฐ ครุวัณณา
ฝายผลิตทดลอง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสรอยทอง สายหยุดทอง
ฝายควบคุมคุณภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การชักนําสารสีธรรมชาติจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือรางทอง
และรางนากเพ่ือใชเปนสีผสมอาหาร

3 ป
47-49

200,00026 รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

แผนควบคุมการระบาด และปองกันการเปนแหลงรังโรคของ
เชื้อ Leptospira ในโค

3 ป
47-49

1,500,000
(205,000)

27
(ชุด)

ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.สัญชัย ลักษณโกเศศ
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.สมชัย พงศจรรยากุล
ภาควิชากายวภิาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.วรรณดา สุจริต
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ธีระศักด์ิ พราพงษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.มลิวัลย ชุนถนอม
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ศิริวรรณ

การตรวจสอบการเปนแหลงรังโรค Leptospira ในโคและ
ความสัมพันธของวิการในไตกับการปลอยจุลชีพในปสสาวะ

3 ป
47-49

(750,000)27
(ยอย)

ผศ.ธีระศักด์ิ พราพงษ
ภาควชิากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.มลิวัลย ชุนถนอม
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาววนิดา พัสดุรักษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางนุช โชติชวง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางกฤษณา แสงประไพทิพย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.สมชัย พงศจรรยากุล
ภาควชิากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.แสง

การพัฒนาวิธีปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอรเรสเพ่ือการตรวจหาเชื้อ
เลปโตสไปราในนํ้าเชื้อโคและการตรวจเบื้องตนเพ่ือหาเชื้อ
เลปโตสไปราในนํ้าเชื้อโคที่ใชสําหรับงานผสมเทียมของ
ประเทศไทย

3 ป
47-49

(135,000)27
(ยอย)

ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.วรศักด์ิ ปจฉิมะศิริ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายสมหมาย หอมสวาท
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การปรับสูตรอาหารโคนมเพ่ือลดโอกาส และ/หรือ ยับย้ังการ
เปนแหลงรังโรคของจุลชีพ Leptospira ในโคนมระยะใกล
คลอด

3 ป
47-49

(410,000)27
(ยอย)

ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ธีระศักด์ิ พราพงษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.วรรณดา สุจริต
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางนุช โชติชวง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายสุพจน อาวสกุลสุทธิ
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน

โครงการศึกษาการขยายผลการผลิตโปรไบโอติกระดับโรง
งานตนแบบเพ่ือใชทดแทนสารปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการ
เล้ียงไกและเล้ียงกุง

2 ป
48-49

860,000
(86,000)

28
(ชุด)

ผศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ปรียา วิบูลยเศรษฐ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.มังกร โรจนประภากร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
สพ.ญ. อรพิน สุขพิริยกุล

การผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานตนแบบเพ่ือใชใน
อุตสาหกรรมการเล้ียงไกและกุง

2 ป
48-49

(162,000)28
(ยอย)

ผศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.งามทิพย ภูวโรดม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.สุธาวดี จิตประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผลของโปรไบโอติก กลุมแบคทีเรียกรดแลคติกตอการเพาะ
เล้ียงกุงกุลาดํา

2 ป
48-49

(180,000)28
(ยอย)

ผศ.มังกร โรจนประภากร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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การใชเชื้อโปรไบโอติกและผลของเชื้อตอการเปล่ียนแปลง
ของจุลินทรียในลําไสไก

1 ป (432,000)28
(ยอย)

รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.สุธาวดี จิตประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การวิเคราะหและการสรางเคร่ืองมือและเน้ือหาทางชีวสารส
นเทศ

5 ป
45-49

1,800,000
(228,000)

29
(ชุด)

ผศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
รศ.ยืน ภูวรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พีรวัฒน วัฒนพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.พีรวัฒน วัฒนพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.กฤษณะ ไวยมัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพ

การพัฒนาข้ันตอนวิธีพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะหลําดับขอมูล
ชีวสารสนเทศ

3 ป
47-49

(262,000)29
(ยอย)

ผศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวจิติมนต เขียนดวงจันทร
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือออกแบบไพรเมอร 3 ป
47-49

(262,000)29
(ยอย)

ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาเว็บทาเบ็ดเสร็จเพ่ือการวิจัยเชิงพันธุศาสตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3 ป
47-49

(262,000)29
(ยอย)

อ.พีรวัฒน วัฒนพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวจิติมนต เขียนดวงจันทร
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

องคความรูสารผลิตภัณฑธรรมชาติในประเทศชาติไทย
สําหรับการวิเคราะหและสืบคนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

3 ป
47-49

(262,000)29
(ยอย)

อ.กฤษณะ ไวยมัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.สุภา หารหนองบัว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.จักร แสงมา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว บุญรัตน เผดิมรอด

การพัฒนาระบบวเิคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมใน
ส่ิงมีชีวิต

3 ป
47-49

(262,000)29
(ยอย)

อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พีรวัฒน วัฒนพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การพัฒนาโปรแกรมการสรางฐานขอมูลโครงสรางสามมิติ
และการสืบคนขอมูลของสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

3 ป
47-49

(262,000)29
(ยอย)

อ.จักร แสงมา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุภา หารหนองบัว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย กิติพงศ  แสนบรรดิษฐ
นางสาวดวงมณี เชื้อเขียว
นางสาว นิภา จงกล
พีรพล นันเรียม

การศึกษาเทคนิคเพ่ือพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไมดอก
หอมไทย

3 ป
48-50

240,00030 นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางศิริวรรณ บุรีคํา
ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายอุดม แกว

การพัฒนาผลิตภัณฑไมโครแคปซูลจากสตารชขาวเพ่ือใช
เปนสารกักเก็บกล่ินรส

3 ป
47-49

100,00031 นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางพัชรี ต้ังตระกูล
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวรัศมี ศุภศรี
ฝายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายกฤษณะ เต็มตระกูล
ฝายวิศวกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การอนุรักษและขยายพันธุพรรณไมนํ้าหายากบางชนิดในวงศ
บัว (Nymphaeceae) เพ่ือพัฒนาสูการสงออก

2 ป
48-49

100,00032 ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุชาดา ศรีเพ็ญ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การสังเคราะหเชื้อเพลิงจากกาซสังเคราะหโดยใชตัวเรง
ปฏิกิริยาเหล็ก

2 ป
48-49

250,00033 อ.กานดิส สุดสาคร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

วิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือไถจานชนิดใชกําลังขับ 3 ป
48-50

180,00034 รศ.ธัญญา นิยมาภา
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายวิชัย หมอยาดี
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาลมโดยใชของผสมระหวาง
เมทานอลและคารบอนไดออกไซดที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต

2 ป
48-49

250,00035 อ.มานพ เจริญไชยตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย ชินนทัต  สินประเสริฐโชค
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเย่ือและกระดาษ 9 ป
41-49

350,00036 นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายชัยพร สามพุมพวง
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสุชาดา อุชชิน
ฝายน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 90 โครงการ 25,350,000

การศึกษาโครงสรางของ Lipid Nanotubules ดวย Freely 
Suspended Films

2 ป
49-50

240,00037 อ.ณัฐพร ฉัตรแถม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย วิศิษฐ  สิงหสมโรจน

การพัฒนาเทคนิคดานอิมมูโนวิทยาในการตรวจการปนเปอน
ของสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรเพ่ือความปลอดภัย
ดานอาหาร

2 ป
49-50

1,500,000
(1,500,000)

38
(ชุด)

อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ผศ.เสกสม อาตมางกูร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.นุจารี ประสิทธิพันธุ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การสํารวจความเสี่ยงของสารพิษออกคราทอกซินเอในกาแฟ
และขาวโพดที่ผลิตภายในประเทศและนําเขา

1 ป (0)38
(ยอย)

นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
นายวรวิทย ย่ีสวัสด์ิ
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผศ.นุจารี ประสทิธิพันธุ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สิทธิพร  ชมภูรัตน
ดร. ดวงจันทร  สุประเสริญ

การผลิต Immunoaffinity column ตนแบบที่จําเพาะตออะ
ฟลาทอกซินในถ่ัวลิสงและขาวโพด

2 ป
49-50

(0)38
(ยอย)

อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิพันธุ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A 
แบบรวดเร็วดวยวิธีอลิสาเพ่ือใชในหองปฏิบัติการ

2 ป
49-50

(0)38
(ยอย)

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว ปารมี  หนูน่ิม

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอซีราลีโนนเพ่ือเพัฒนา
วิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว

2 ป
49-50

(0)38
(ยอย)

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิพันธุ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ระบบวิทยาการเขารหัสลับเชิงควอนตัมผานอากาศ 1 ป 140,00039 อ.สุรศักด์ิ เชียงกา
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.เอกชัย หุนนิวัฒน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.นพปฎล สุทธิศิริ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว จีรภัทร นุตริยะ
นาย ฐิติ  ฐิติปุระ
นาย อุดมเดช  ภักดี
นาย สันติรักษ  โยธาธิติกุล
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยและพัฒนาหุนผลิตภัณฑจากยางพาราเพ่ือใช
เปนหุนฝกหัดทางการแพทยสัตวแพทย

1 ป 350,00040 รศ.อภินันท สุประเสริฐ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.มาลีวรรณ เหล่ียมศิริเจริญ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ประภัสสร จงมีพรศิริโสภา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายขจร กอบสันเทียะ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ธีระศักด์ิ พราพงษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายพิบูลย เรืองสุภาภิชาติ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร

การพัฒนาเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลทเพ่ือตรวจสอบ
พันธุกลวยไมสกุลแวนดาและลูกผสม

2 ป
49-50

220,00041 รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาผลของพิษงูเขียวหางไหมตอการทําลายเซลล
มะเร็งทอนํ้าดีตับในคน

1 ป 170,00042 อ.อุไร พงศชัยฤกษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.อภินันท สุประเสริฐ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.สุรพงษ อาทิตยวงศ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาวผกาวดี พงษเกษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางกฤษณา แสงประไพทิพย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางอภันตรี ด

นวัตกรรมการใชมิติเศษสวนของเซลลปดที่มีรูพรุนในฉนวน
กันความรอนเชื่อมโยงกับคุณสมบัติทางฟสิกสของฉนวน

2 ป
49-50

200,00043 รศ.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย ธวัชชัย  ชรินพาณิชกุล
นาย คมกริช  สุทธิพรพาณิชย
วิวัฒน ตัณฑะพานิชกุล

การใชภูมิสารสนเทศเพ่ือการสํารวจเสนทางกลวยไมเพ่ือสนับ
สนุนการผลิต การตลาด และการสงออกแบบครบวงจร : กรณี
พ้ืนที่ศึกษาภาคกลางและพ้ืนที่ใกลเคียง

2 ป
49-50

500,00044 นางยุพา มงคลสุข
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.อํานาจ ธีระวนิช
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธรุกิจ บางเขน
นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางฤดี ธีระวนิช
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ

ผลของการเปนแหลงรังโรคเลปโตสไปโรซีสในโคนมตอ
คุณภาพสุขภาพโคนมและอุบัติการณการเปนโรคในคนในเขต
พ้ืนที่เล้ียงโคนม

1 ป 600,00045 นางนุช โชติชวง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.สัญชัย ลักษณโกเศศ
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ธีระศักด์ิ พราพงษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาววนิดา พัสดุรักษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.นรสุทธิ์ บางภูมิ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

Cloning Expression and Rational Design of Engineered 
Fish Growth Hormones that are more Potent and Able 
to Stimulate Growth on Variety of Fish

3 ป
49-51

280,00046 อ.สมชัย พรบันลือลาภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.เรืองวิชญ ยุนพันธุ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การเตรียมวัสดุนาโนชนิดทินออกไซด (SnO2) โดยกระบวน
การโซลเจลและโซโนเคมิคอล

1 ป 250,00047 รศ.สุธาทิพย ศิริไพศาลพิพัฒน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย วชิรพันธุ  พันธุกระวี

ระบบเครือขายตรวจสอบไรสายสําหรับการเก็บขอมูลเชิง
เกษตรกรรม

2 ป
49-50

260,00048 อ.ยอดเย่ียม ทิพยสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย ธงฉัตร  แมนมนตรี

การสรางแบคทีเรียบาซิลัสดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือผลิต
เอนไซมเคราติเนสและการประยุกตใชเอนไซมเคราติเนสใน
การเพ่ิมมูลคาเศษขนไกจากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตวปก

3 ป
49-51

450,00049 ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
สพ.ญ. อรพิน สุขพิริยกุล

การออกแบบวิธีการวัดคาและซอฟแวรการวัดคาความกรอบ
เพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก

2 ป
49-50

240,00050 ผศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.อนันต ผลเพ่ิม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การจัดเสนทางการเดินรถขนสงสินคาทางอุตสาหกรรมเกษตร
ที่มีการบรรทุกสินคาขากลับในประเทศไทย

2 ป
49-50

180,00051 อ.ปรารถนา ปรารถนาดี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลียีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

การพัฒนาวัสดุนาโนเซรามิกสสปเนลเพ่ือใชเปนสารยึดเกาะ
สําหรับตัวเรงปฏิกริิยา

2 ป
49-50

200,00052 ผศ.นัทธมน คูณแสง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.อภิรัตน เลาหบุตรี
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ดร. บุศรินทร  เฆษปะบุตร

การคัดเลือกสายพันธุแบคทีเรียกรดแลกติกที่ผลิตสารยับย้ัง
จุลชีพ เพ่ือใชในการควบคุมจุลินทรียที่ทําใหเกิดการเนาเสีย
ในผักและผลไม

2 ป
49-50

270,00053 อ.วรรณา มาลาพันธุ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การเตรียมและการศึกษาคุณสมบัติของฟลม CdS/CdTe เพ่ือ
ประดิษฐเปนเซลลแสงอาทิตย

1 ป 170,00054 อ.เอกชัย หุนนิวัฒน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.นพปฎล สุทธิศิริ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สุรศักด์ิ เชียงกา
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ผลทางไซโตจินิติคของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันตอเซลล
เม็ดเลือดขาวของคนในอาหารเพาะเลี้ยง

2 ป
49-50

100,00055 ผศ.ศิริลักษณ เอี่ยมธรรม
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.นฤพร เพ็ชรกลาง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

โครงการออกแบบ สราง และทดสอบปมกนหอย (Scroll 
pump) พรอมทั้งอุปกรณทดสอบเพ่ือหาลักษณะการทํางาน
ของปมกนหอยและพัฒนาประสิทธิภาพใหดีย่ิงข้ึน

1 ป 600,00056 นายพิชัย กฤชไมตรี
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย ธนา  ภูเผือกรัตน

ระบบติดตาม นําเสนอขอมูล และควบคุมรถสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1 ป 250,00057 ผศ.วชิระ จงบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.เดนชัย วรเศวต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ยอดเย่ียม ทิพยสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ศิริวัฒน พูนวศิน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

กลาสเซรามิกสชนิดไมกาที่งายตอการกรอตกแตงเพ่ือใชเปน
วัสดุทางทันตกรรมสําหรับการซอมแซม

2 ป
49-50

200,00058 ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
Dr. David J Wood
รศ. กาญจนา กาญจนทวีวัฒน
Prof.Dr. Kimihiro Yamashita

การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธของเชื้อ 
Salmonella สายพันธุตาง ๆ ที่แยกไดจากจังหวัดนครปฐม
และพ้ืนที่ใกลเคียง โดยการจัดจําแนกดวยเทคนิคทางอณู
ชีววิทยา

2 ป
49-50

170,00059 ผศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ(คูโพธิพันธุ)
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ผลของแบคทีเรียกรดแล็กติกตอการสรางสารระเหยใหกล่ิน
ในการหมักขนมจีนแปงหมัก

1 ป 240,00060 อ.วรรณี จิรภาคยกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.นวรัตน สุรินทรวงศ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การเจริญและการสรางกรดกลูตามิคของแบคทีเรีย 
Corynebacterium glutamicum สายพันธุทนอุณหภูมิสูงที่
แยกไดในประเทศไทย

2 ป
49-50

300,00061 ผศ.สาวิตร ตระกูลนาเล่ือมใส
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว สุรวดี กิจการ
นางสาว บํารุงรักษ  อินถา

การศึกษาผลกระทบของการอาบรังสีนิวตรอนของเพชร โดย
ใชอิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซสเปกโตรสโคป

2 ป
49-50

140,00062 ผศ.ศิวาพร สหวัฒน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สุรีย ลิขิตตชัย
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย พงศทิพย  วิโนทัย
นาย อารีรัตน  ดอนดวงแกว

การพัฒนาเทคโนโลยีการอบไมยางพาราอยางย่ังยืน 3 ป
49-51

500,00063 ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การวิเคราะหผลของสวนประกอบอาหารและอุณหภูมิตอความ
คงตัวของอิมัลชันชนิดนํ้ามันในนํ้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ

2 ป
49-50

300,00064 รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาการผลิตสารสกัดธรรมชาติจากพืชเพ่ือใชยับย้ังการ
เกิดสีนํ้าตาลเน่ืองจากเอนไซมในผักและผลไม

1 ป 190,00065 ผศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การออกแบบเครือขายสายโซอุปสงค สําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑอาหาร : กรณีศึกษาการผลิตโปรตีนจากถ่ัวเหลือง

1 ป 300,00066 อ.ชุติมา ไวศรายุทธ
โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่อาศัยในบริเวณไรโซสเฟยและ
ในรากพืชตระกูลถ่ัวและความสามารถในการยับย้ังการเจริญ
ของจุลินทรีย

2 ป
49-50

220,00067 อ.กรรณิการ ดวงมาลย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การคัดเลือกสายพันธุและการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสตเพ่ือ
การผลิตสควอลีน

2 ป
49-50

270,00068 รศ.สาวิตรี ล่ิมทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิเชียร ยงมานิตชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การทําใหเกิดการกลายของยีน methylase และ 
oxygenase/hydroxylase ในกลุมยีนที่เกี่ยวของกับการ
สังเคราะห oxytetracycline จาก Streptomyces rimosus 
เพ่ือเปนแนวทางสรางโครงสรางใหม

2 ป
49-50

320,00069 ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การเสริมสรางฮีโมโกลบินของหนูวิสตารที่อยูในสภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเขนํ้า
จืดพันธุไทยที่ทําใหแหงภายใตความเย็นจัด

2 ป
49-50

120,00070 ผศ.วิน เชยชมศรี
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บุญเกื้อ วัชรเสถียร
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นาย ยศพงษ เต็มศิริพงศ

การพัฒนาเคร่ืองขัดผิวทอนออยชนิดทํางานตอเน่ือง 1 ป 300,00071 รศ.มงคล กวางวโรภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การเพ่ิมขีดความสามารถของซอฟตแวรทางพลศาสตรของ
ไหลเชิงคํานวณเพ่ือชวยในการออกแบบทางวิศวกรรม

3 ป
49-51

200,00072 รศ.วรางครัตน จันทสาโร
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาตัวแบบระดับสับเซลลูลารและวิธีวัดการทํางานของ
โปรตีนขนถายที่ทําหนาที่ในการกําจัดความเปนพิษระดับ
เซลลโดยใชเทคนิคทางนิวเคลียร

3 ป
49-51

170,00073 ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สมจิตต ปาละกาศ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วันวิสา สุดประเสริฐ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การตรวจวัดความเสียหายของโครโมโซมในผูปฏิบัติงานที่ได
รับรังสีชนิดกอไอออนปริมาณตํ่า โดยวิธีไมโครนิวเคลียส

2 ป
49-50

130,00074 อ.วันวิสา สุดประเสริฐ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว กนกภรณ ฤทธิเดช

การวิเคราะหหาปจจัยและดัชนีชี้วัดการเสื่อมสภาพของ
สะพานคอนกรีต

3 ป
49-51

500,00075 รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.วันชัย ยอดสุดใจ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ปยะ โชติกไกร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.สุนีรัตน วงศวิทยเดชา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

กลไกการทํางานการสื่อสารระหวางหลอดเลือด ดวยสารอะดี
โนซีน และความผิดปกติภายหลังการเกิดหลอดเลือดอุดตัน

3 ป
49-51

250,00076 อ.นริศ เต็งชัยศรี
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

การยอยไดของแปงและคาไกลซีมิกของขาวชนิดตางๆ 1 ป 170,00077 นางพัชรี ต้ังตระกูล
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวรัศมี ศุภศรี
ฝายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟสิกสของแปง และ
สตารชจากกลวยดิบที่มีผลตอลักษณะของอาหาร

1 ป 240,00078 อ.มาศอุบล ทองงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.อรอนงค นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
นางสาวไพลําภา น่ิมสังข

การจําแนกเพศในปรงโดยใชเทคนิคชีวโมเลกุล 2 ป
49-50

140,00079 รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมอืง
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มินตา ชัยประสงคสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การตรึงเอนไซมไลเปสจากแบคทีเรียที่ผลิตไลเปสสูง 3 ป
49-51

140,00080 อ.สุลักษม ตาฬวัฒน
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ปราโมทย ศิริโรจน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุยูคาลิปตัสใหทนตอความเค็มดวยการถาย
ยีน HAL จากยีสตเขาสูตน

2 ป
49-50

240,00081 รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การยอมสีละมุดดวยสีผสมจากขมิ้นชันและกระเจ๊ียบแดงเพ่ือ
ทดแทนสียอมผาสังเคราะห

1 ป 100,00082 นางอภิตา บุญศิริ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายสมนึก ทองบอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

สารสกัดจากดาวเรืองดวยเอนไซมและการใชประโยชน 2 ป
49-50

500,00083 อ.ณกัญภัทร (จันทนา) จินดา
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ดร.วรินทร  ชวศิริ

สารตานออกซิเดชั่นจากผักบุงกานแดงและยอดกระถินตอ
การปองกันหืนในผลิตภัณฑขาวเกรียบ

1 ป 150,00084 นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
ฝายการศึกษาสาธิต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร
ฝายคนควาและวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

เอทานอลและไซโลสจากตนปาลมนํ้ามันโดยการระเบิดดวย
ไอนํ้า

1 ป 220,00085 รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศึกษาเลือดจระเขพันธุไทยเปนอาหารเสริม : ศักยภาพ
ของเลือดจระเขตอการติดเชื้อแบคทีเรียในหนูแรท

1 ป 120,00086 ผศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.วิน เชยชมศรี
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บุญเกื้อ วัชรเสถียร
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ตุลารัฐ ครองยุทธ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย ยศพงษ  เต็มศิริพงศ

การสังเคราะหเมมเบรนเชิงประกอบแนฟฟออน/ซีโอไลต
สําหรับเซลเชื้อเพลิง

1 ป 300,00087 รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย อํานาจ  คําหลา

เครือขายการประชุมอัจฉริยะแบบดิจิตอล 1 ป 500,00088 รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.วัชรี วีรคเชนทร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย ศิริชัย แซหวอง
นาย เอกพล  หิรัณยเอกภาพ

การพัฒนาเคร่ืองมือและเทคนิคเพ่ือสนับสนุนการผลิต
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดวยเทคโนโลยีสะอาด 
และการประเมินวัฏจักรชีวิต

2 ป
49-50

790,000
(790,000)

89
(ชุด)

ผศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.สิริพล อนันตวรสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

เคร่ืองมือวิเคราะหการประเมินวัฎจักรชีวิตและคาใชจายครบ
วงจรของผลิตภัณฑ

2 ป
49-50

(0)89
(ยอย)

ผศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางสาว วิกานดา วราหบัณฑูรวิทย

การประเมินวัฎจักรชีวิตดานสิ่งแวดลอมของบรรจุภัณฑที่ผลิต
จากพลาสติกธรรมดากับพลาสติกยอยสลายได

2 ป
49-50

(0)89
(ยอย)

อ.สิริพล อนันตวรสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย สุธี  คงศิริ

การหาสภาวะที่ดีที่สุด และการจําลองโรงจักรดวยเซลเชื้อ
เพลิงออกไซดแข็งและวัฎจักรหมุนเวียน

1 ป (0)89
(ยอย)

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางสาว ณัฐธิดา แสงรัศมี

การจัดการนํ้าทิ้งโครเมียมไตรออกไซดจากกระบวนการชุบ
เคลือบโลหะดวยไฟฟาโดยระบบออสโมซิสผันกลับ

2 ป
49-50

(0)89
(ยอย)

รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย อรรณพ  วงศสวางศิริ

การศึกษากลไกและการลดความเสียหายของพริกเผ็ด
ระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตํ่า

1 ป 200,00090 ศ.สายชล เกตุษา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

วิจัยการผลิตสตารชสุขภาพและเปรียบเทียบปริมาณจากพืช
ชนิดตางๆ ที่ปลูกในประเทศไทย

1 ป 270,00091 นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวกรุณา วงษกระจาง
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางบุญมา นิยมวิทย
ฝายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การศึกษาเชิงเลขของการไหลแบบเทอรบิวแลนซผานผนัง
โดยการคํานวนแบบขนาน

2 ป
49-50

200,00092 อ.เวชพงศ ชุติชูเดช
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การหมักกากมันสําปะหลังเพ่ือผลิตเอนไซมอะไมเลส ดวยวิธี
การหมักแบบแหง

1 ป 300,00093 อ.จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองกะเทาะและคัดแยกเมล็ดทานตะวัน
เชิงพาณิชย

1 ป 350,00094 อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.วิชา หมั่นทําการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

สารตานออกซิเดชั่นและคุณคาทางโภชนาการของผลไมไทย 1 ป 250,00095 รศ.ทัศนีย ล้ิมสุวรรณ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สิริพันธุ จุลกรังคะ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม
ฝายควบคุมคุณภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสุนิสา  ดวงนุม

การศึกษาความเปนไปไดของการเพาะเล้ียงไขนํ้า (Wolffia 
arrhiza (L.) Wimm.)

1 ป 150,00096 รศ.สุขุม เราใจ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
นายสุทิน สมบูรณ
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยอีาหารสัตวนํ้าแหงประเทศไทย คณะประมง 
บางเขน

การพัฒนาแบบจําลองอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การจัดการระบบทอประปา

2 ป
49-50

600,00097 ผศ.สุวัฒนา จิตตลดากร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย ภาสกร เจริญองอาจ
นาย อนุพงษ เปรมปรี
นางสาว ศิริรัตน  วิสุทธิศักด์ิชัย
นางสาว ภัทรสุดา  โพธิ์ศรี

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคคอลัมนเจนเนอรเร
ชัน ดวยข้ันตอนวิธีการสรางรูปแบบการตัดเบื้องตนที่แตกตาง
กัน เพ่ือแกปญหาการตัด 1 มิติ

1 ป 80,00098 อ.อุษณีย ลีรวัฒน
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ชาญ เขตจัตุรัส
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว ศิริรัตน วงศประกรณกุล

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของการอบแหงมะขามหวาน 1 ป 100,00099 ผศ.มนตทพิย ช่ําชอง
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางสาว รัตนา  สุขนันท

การเพ่ิมอัตราขยายสายอากาศดวยตัวสะทอนสัญญาณแบบ
พาราโบลิก

2 ป
49-50

200,000100 รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑโจกปลายขาวกึ่งสําเร็จรูปที่มีธาตุเหล็ก
สูง

1 ป 140,000101 นางสาวชอลัดดา เที่ยงพุก
ฝายผลิตทดลอง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอุไร เผาสงัขทอง
ฝายควบคุมคุณภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษารูปแบบการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ
ขนมอบโดยการสรางตัวแบบจําลอง

1 ป 400,000102 อ.นันทวัน เทอดไทย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

แปงชุบทอดจากแปงขาวในผลิตภัณฑนักเก็ตไกไขมันตํ่า 1 ป 350,000103 รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
นายธรรมนูญ  คําคุณ

การดัดแปรแปง/สตารชขาวเจาดวยวิธีการอบผสานเนื้อเพ่ือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑขนมจีนพรอมบริโภคเพ่ือการสงออก

2 ป
49-50

200,000104 รศ.อรอนงค นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมันในนํ้ามันปาลมแบบ
วิธีไมทําลายโดยใชเทคนิค Near-Infrared Spectroscopy

1 ป 250,000105 นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ศักยภาพในการตานสารกอกลายพันธุของเห็ดกินไดในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

1 ป 280,000106 นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายการศึกษาสาธิต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอภิญญา จุฑางกูร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร
ฝายคนควาและวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ผศ.วิศัย  พรหมเทพ
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ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การประยุกตใชใบหมอนในผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมสําเร็จรูปธัญ
ชาติระบบเอ็กซทรูชั่น

1 ป 140,000107 นางจุฬาลักษณ จารุนุช
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
ฝายการศึกษาสาธิต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวเสาวลักษณ รุงแจง
ฝายวิศวกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายวายุห สนเทศ
ฝายวิศวกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การศึกษาและออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอนสําหรับ
อาหารเหลวความหนืดสูง

1 ป 200,000108 ผศ.เชาว อินทรประสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นาย ธฤต อภิสิทธิวงศ

การศึกษาการอัดแนนของดินจากแรงฉุดลาก 1 ป 150,000109 อ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายณรงค อุนคง
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน

การใชประโยชนของเซริซินจากนํ้าตมรังไหม 1 ป 400,000
(40,000)

110
(ชุด)

นางสุชาดา อุชชิน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย กอประดิษฐสกุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.พจนารถ (ซ้ํา)ใชรหัสป 49 สุวรรณรุจิ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.รังสินี โสธรวิทย
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางสาว วนิด

การผลิตสารตกแตงจากเซริซินสําหรับผาจากเสนใย
เซลลูโลส

1 ป (210,000)110
(ยอย)

ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสุชาดา อุชชิน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.พจนารถ (ซ้ํา)ใชรหัสป 49 สุวรรณรุจิ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การผลิตและสมบัติของเซริซินฟลมที่บริโภคได 1 ป (150,000)110
(ยอย)

ผศ.รังสินี โสธรวิทย
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนาการผลิตเย่ือฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรม
ขนาดยอม

4 ป
49-52

410,000111 นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางเพ็ญศรี  อติวรรณาพัฒน
นางรัศมี  บุญประดิษฐ
นายวสุ  อรรณพานุรักษ
นายธีรวุฒิ  จันทรหอม

การพัฒนาข้ันตอนวิธีตรวจจับการบุกรุกสําหรับจํากัดการ
กระจายตัวของเวิรม

1 ป 100,000112 รศ.สุรศักด์ิ สงวนพงษ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นายอุรุพจน กัลยาสิริ
ฝายวิจัย สํานักบริการคอมพิวเตอร
นายสุรชัย จิตพินิจยล
ฝายวิจัย สํานักบริการคอมพิวเตอร

การแยกและคัดเลือกจุลินทรียที่สามารถยอยสลายนํ้ามันดิบ 1 ป 120,000113 นายเฉลิมชัย อยูสําราญ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.สุนทรี ขุนทอง
สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศรีราชา
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
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ระยะเวลา
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คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขาวเจาเมล็ดยาวหุงสวยจาก
แหลงตลาดในประเทศไทย

2 ป
49-50

500,000114 รศ.จินตนา อุปดิสสกุล
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาเตาผลิตกาซชีวมวลเพ่ือทําแหงใบมันสําปะหลัง
สําหรับเปนอาหารสัตวโดยใชพลังงานจากเหงามันสําปะหลัง

1 ป 500,000115 นายอรรถวทุธิ์ ร่ืนเริงใจ
ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร 
กําแพงแสน
รศ.ประภาศรี สิงหรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางสาว พนิดา บุษปฤกษ

การศึกษาเรณูและโครโมโซมของบัวในประเทศไทย 3 ป
49-51

400,000116 ผศ.สุมน มาสุธน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนกวยเต๋ียวจากขาวที่มีธาตุ
เหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก

1 ป 160,000117 นางสาวสุภารัตน เรืองมณีไพฑรูย
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ศึกษาการตรึงเอนไซมโปรติเอสดวยพอลิเมอร เพ่ือประยุกต
ใชในอุตสาหกรรม

2 ป
49-50

250,000118 อ.นันทิยา หาญศุภลักษณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การผลิตเมทานอลจากมีเทนโดยกระบวนการทางชีวภาพ 1 ป 250,000119 ผศ.วิไล เจียมไชยศรี
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางสาว พิชญา  สมเกล้ียง

การศึกษามหกายวิภาคศาสตรและจุลกายวิภาคศาสตร 
ของอวัยวะระบบทางเดินอาหารนกแอนกินรัง

1 ป 250,000120 อ.ประภัสสร จงมีพรศิริโสภา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.อภินันท สุประเสริฐ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.เสรี กุญแจนาค
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายพิบูลย เรืองสุภาภิชาติ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางอภันตรี ดวงเงิน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การศึกษาชวงเวลาวางไขตอการเจริญของตัวออน การ
กําหนดเพศและการเจริญของอวัยวะเพศของตัวออนของ
จระเขไทย (Crocodylus siamensis)

2 ป
49-50

200,000121 รศ.วรรณดา สุจริต
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.อุไร พงศชัยฤกษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาวผกาวดี พงษเกษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายพิบูลย เรืองสุภาภิชาติ
ภาควชิากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางณฐนันท พรหมพา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การตมเย่ือเคมีจากวัสดุเศษเหลือจากปาลมนํ้ามัน 3 ป
49-51

350,000122 นางสินีพรรณ ไสยลักษณ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
อ.ประเทือง พุฒซอน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

วัสดุนาโนเบนซอกซาซีนไดเมอรซุปปราโมเลกุลชนิดใหม 
เพ่ือใชเปนวัสดุสกัดไอออน : การออกแบบและพัฒนาโครง
สรางในระดับโมเลกุลบนพ้ืนฐานของพันธะไฮโดรเจนที่เกิดใน
โมเลกุลของเบนซอกซาซีนไดเมอร

2 ป
49-50

200,000123 อ.อภิรัตน เลาหบุตรี
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ. สุวบุญ จิรชาญชัย
รศ. วนิดา  พวกุล
นางสาว หน่ึงฤทัย ยศวัฒนานนท

การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใชประโยชนของ
เห็ดพ้ืนบานและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทยโดย
ทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี

1 ป 150,000124 นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาววันเพ็ญ มีสมญา
ฝายคนควาและวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
ฝายควบคุมคุณภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ปริมาณและองคประกอบของโพลีแซคคาไรดจากเห็ดที่กินได 2 ป
49-50

280,000125 นางลัดดา วัฒนศิริธรรม
ฝายควบคุมคุณภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวกรุณา วงษกระจาง
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร
นางอัจฉรา  พยัพพานนท
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การผลิตและใชเทคโนโลยีเอนไซมเพ่ือจัดการและเพ่ิมมูลคา
ของเหลือใชจากอุตสาหกรรมเกษตร

1 ป 420,000126 นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางปริศนา สิริอาชา
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สุรางค สุธิราวุธ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาคว
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 21 โครงการ 16,150,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 5 โครงการ 10,000,000

ศักยภาพทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูและนักเรียน ใหบรรลุ
ตามวิสัยทัศนของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

4 ป
46-49

900,000
(900,000)

1
(ชุด)

ผศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.พรพนา วัฒนเสรี
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.สุจินต เล้ียงจรูญรัตน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.วงษสถิตย วัฒนเสรี
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.ป

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4 ป
46-49

(0)1
(ยอย)

รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน

การพัฒนานวตกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะ
ของผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุข

4 ป
46-49

(0)1
(ยอย)

ผศ.ปรียา บุญญสิริ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน

การพัฒนานวตกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณลักษณะ
ของผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และคนมีความสุข

1 ป (0)1
(ยอย)

อ.สุมาลี กาญจนชาตรี
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน

โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวจัิย 15 ป
41-55

5,300,0002 ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นายวิวัฒน นาวานิช
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางส

ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารสิ่งทอ และการละเลนด็ก 4 ป
47-50

1,000,000
(160,000)

3
(ชุด)

รศ.อบเชย วงศทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ศ.ธรรมศักด์ิ สมมาตย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.กุลขณิษฐ (เสาวพร) ราเชนบุณยวัทน(เมืองแกว)
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ปทมาวดี เลหมงคล
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารพ้ืนบาน 4 ป
47-50

(300,000)3
(ยอย)

รศ.อบเชย วงศทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.ทัศนีย ล้ิมสุวรรณ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.อําพร แจมผล
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานสิ่งทอพ้ืนเมือง 4 ป
47-50

(320,000)3
(ยอย)

ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.กุลขณิษฐ (เสาวพร) ราเชนบุณยวัทน(เมืองแกว)
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.รุงทิพย ลุยเลา
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานการละเลนพ้ืนบานของเด็ก 4 ป
47-50

(220,000)3
(ยอย)

ผศ.ปทมาวดี เลหมงคล
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.ชลาธิป สมาหิโต
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
นางสาว จุไรพร  รอดเชื้อ

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใน
เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

10 ป
42-51

2,000,000
(2,000,000)

4
(ชุด)

นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี
ผศ.เจริญศักด์ิ ศาลากิจ
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
อ.พรทิพย เย็นจะบก
ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ผศ.รังสรรค ปติปญญา
ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายนคร เหลืองประเสริฐ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ. ประเสริฐ แสงวชิระภิบาล
นาย สุรินทรภรณ ศรีอินทร

การทดสอบพันธุออยที่มีศักยภาพในเขตภาคกลางตอนบนชุด
ลูกผสม ป 2000

3 ป
47-49

(0)4
(ยอย)

ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใชกับปศุสัตวในเขตจังหวัดลพบุรี 3 ป
47-49

(0)4
(ยอย)

ผศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุไกพ้ืนเมืองมูลคาเพ่ิม (ไกกีฬา) ระยะที่ 1 3 ป
47-49

(0)4
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกลยุทธการตลาดและการเพ่ิม
มูลคาทางเศรษฐกิจของสมุนไพรไทยของโรงพยาบาลศูนย
เจาพระยาอภัยภูเบศและของผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมในจังหวัดลพบุรี

3 ป
47-49

(0)4
(ยอย)

อ.ดาวรุง จุงสกุล
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการนํา
ไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน

3 ป
47-49

(0)4
(ยอย)

อ.พรทิพย เย็นจะบก
ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การสํารวจทรัพยากรพรรณพืชในเขตจังหวัดลพบุรี 3 ป
47-49

(0)4
(ยอย)

ผศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

ลักษณะรูปราง และปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลของเซลลเม็ด
เลือดของสัตวปาในสวนสัตว

3 ป
47-49

(0)4
(ยอย)

ผศ.เฉลียว ศาลากิจ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การศึกษาความตระหนักเร่ืองปญหายาเสพติดของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลพบุรี

3 ป
47-49

(0)4
(ยอย)

อ.ธานินทร คงศิลา
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

การจัดการสวมนํ้าในโรงเรือนเล้ียงสุกรเพ่ือการผลิตกาซ
ชีวภาพ

2 ป
48-49

(0)4
(ยอย)

รศ.สมชัย จันทรสวาง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน

โครงการศึกษาทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี จ.ลพบุรี

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

โครงการศึกษาพรรณไมยืนตนที่เหมาะสมกับการฟนฟูที่ดิน
เส่ือมสภาพเพ่ือพัฒนาเปนปาชุมชน

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

การทําแผนประกอบจากวัสดุเหลือทางการเกษตรเพ่ือทด
แทนไม

2 ป
48-49

(0)4
(ยอย)

ผศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

การศึกษาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางย่ังยืน 2 ป
48-49

(0)4
(ยอย)

ผศ.รังสรรค ปติปญญา
ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

การสํารวจและพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาชาวบานผสมผสาน
ภูมิปญญาสากลตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎใีหม : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี

2 ป
49-50

(0)4
(ยอย)

รศ.เสาวคนธ สุดสวาสด์ิ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสินคาโอทอป (OTOP) 1 ป (0)4
(ยอย)

อ.วีระยุทธ สวนผกา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ฐานขอมูลเพ่ือกสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือแกไขปญหาภัย
แลง จังหวัดลพบุรี

1 ป (0)4
(ยอย)

อ.วีระยุทธ สวนผกา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การวิจัยและพัฒนาพันธุไกพ้ืนเมือง 3 ป
49-51

(0)4
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตแพะของจังหวัดลพบุรี 3 ป
49-51

(0)4
(ยอย)

นางสาววนิดา จูลเมตต
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสมเด่ียวใหทนแลง 3 ป
49-51

(0)4
(ยอย)

นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การปรับปรุงพันธุถ่ัวเขียวใหเหมาะสมกับระบบปลูกพืชในเขต
ภาคกลางตอนบน

3 ป
49-51

(0)4
(ยอย)

นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

การทดสอบและคัดเลือกพันธุออยในสภาพพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนบน

3 ป
49-51

(0)4
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

โครงการศึกษาและวิจัยตนแบบการเพาะเล้ียงหมูปาเพ่ือ
พัฒนาเปนอาชีพของเกษตรกร

3 ป
49-51

(0)4
(ยอย)

นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

ประสิทธิผลของบอระเพ็ด และนํ้าหมักชีวภาพตอการเจริญ
เติบโตของหมูปาในเขตจังหวัดลพบุรี

1 ป (0)4
(ยอย)

ผศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาความเขมแข็งของธุรกิจชุมชนจรเข
สามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

3 ป
47-49

800,0005 รศ.เอมอร อังสุรัตน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัชชัย แกวสนธิ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
รศ.พจน บุญเรือง
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเข
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 16 โครงการ 6,150,000

การพัฒนาเครือขายความรวมมือ มหาวิทยาลัย-โรงเรียนทอง
ถ่ิน เพ่ือจัดการเรียนรูดานเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

1 ป 250,0006 ผศ.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
ผศ.ประสงค ตันพิชัย
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
อ.สันติ ศรีสวนแตง
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
ผศ.อภิชาติ ใจอารีย
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร กําแพง
แสน
อ.นิรันดร ย่ิงยวด
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน

การประเมินประสิทธิผลดานการบริการนักทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย

1 ป 530,0007 รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงษ
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร บางเขน
รศ.เรณุมาศ มาอุน
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.ดร.ภาสกร  จันทนพยอม
อ.ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ

ซีดีรอมส่ือประสมสารานกุรมเพลงไทย 3 ป
49-51

700,0008 อ.ปญญา รุงเรือง
ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางผูบริโภคอาหารเกษตร
อินทรียชาวไทยและชาวญ่ีปุน

1 ป 200,0009 อ.ณัฐชา เพชรดากูล
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลียีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

โปรแกรมมัลติมีเดียเรียรูดวยตนเอง : ภาษาญ่ีปุนการทอง
เที่ยว 1,2

2 ป
49-50

330,00010 รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

ประสทิธิภาพของการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ที่มีตอการ
พัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3

1 ป 30,00011 ผศ.มณฑาทิพย อัตตปญโญ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร กําแพง
แสน
ผศ.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
นางอรวรรณ  ทองเพ่ิม
นายอธิเกียรติ  ทองเพ่ิม

การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟารม
สุกรภายใตการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนที่ ต.สามกระบือ
เผือก อ.เมือง จ.นครปฐม

4 ป
49-52

900,00012 อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.นุชนารถ มั่งค่ัง
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.เอมอร อังสุรัตน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ศ.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา
ภาควิชาปฐ

รูปแบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหาร
งานบุคคลขององคกรบริหารสวนตําบล ภาคกลาง ประเทศ
ไทย

1 ป 1,000,00013 รศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล
ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร บางเขน
นายจตุพร  อาศุวัฒนกูล

การจัดการความรูสําหรับเสริมสรางศักยภาพของงานวิจัยและ
พัฒนาในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

1 ป 150,00014 ผศ.สมชาย นําประเสริฐชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ยืน ภูวรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรไทย ในสมัยกอนประวัติ
ศาสตร

1 ป 420,00015 อ.อรไท ผลดี
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ศ.ดร.ประเสริฐ  ณ นคร
ดร.พิสิฐ  เจริญวงศ

การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดผัก ภายใตระบบ
GAP ในภาคตะวันตกของไทย

1 ป 300,00016 อ.วลี สงสุวงค
สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

พจนานุกรมมัลติมีเดียเวียดนาม-ไทย 3 ป
49-51

230,00017 ผศ.กิติมา อินทรัมพรรย
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร บางเขน
อ.เกรียงไกร วัฒนาสวัสด์ิ
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร บางเขน
อ.จารึก ราชสมบัติ
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ดร.บัณฑิต  ลิมเพชารกุล

อิทธิพลของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง การควบคุมความ
โกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปญหา และทัศนคติตอการใช
ความรุนแรงตอพฤติกรรมกาวราวของเด็กวัยรุนชายไทย

3 ป
49-51

240,00018 ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

การสรางสื่อซีดีรอมเพ่ือการเรียนรูศัพทสํานวนภาษาญ่ีปุน
ธุรกิจดวยตนเอง

2 ป
49-50

160,00019 รศ.สรอยสุดา ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน
อาจารยนพวรรณ  บุญสม
ดร.สุณียรัตน  เนียรเจริญสุข

การประมาณคาเฉล่ียจํานวนคร้ังการมาพบแพทยและสัดสวน
การเจ็บปวยตามลักษณะโครงสรางครัวเรือนไทยในพ้ืนที่ยอย

2 ป
49-50

60,00020 อ.ล่ีลี อิงศรีสวาง
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ดร.นิภา โรจนรุงวศินกุล

ภูมิปญญาไทยสูการพัฒนาอาชีพแบบมีสวนรวมของครอบ
ครัว-ชุมชน : โครงการตนแบบบานหนองหอย ตําบลเชียง
เครือ จังหวัดสกลนคร

2 ป
49-50

650,00021 รศ.กุลขณิษฐ (เสาวพร) ราเชนบณุยวัทน(เมืองแกว)
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.พุทธชาติ ชุณสาคร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
นายธีรยุทธ  กันกา
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน จํานวน 26 โครงการ 22,250,400

โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร จํานวน 17 โครงการ 12,250,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 10 โครงการ 9,450,000

การบริหารการผลิตออยอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใช
เทคโนโลยีแผนใหมในดานการบริหาร การจัดการ การใชรถ
แทรกเตอร และเคร่ืองจักรกลใหถูกตองและการจัดการพันธุ
ออย

5 ป
45-49

1,000,0001 ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

การวิจัยเชิงถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุไมดอกไม
ประดับดวยรังสีแกมมาสูเกษตรกร

5 ป
46-50

400,0002 รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.สิรนุช ลามศรีจันทร
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วาสนา วงษใหญ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.ฤทธี มีสัตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางอรวรรณ วงษวานิช (โมนยะกุล)
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเก

โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าชายฝง
เศรษฐกิจแบบครบวงจรและการทองเที่ยวทางทะเลเชิง
นิเวศวิทยา

4 ป
47-50

500,0003 อ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
รศ.นงนุช รักสกุลไทย
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นางปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
อ.จิราพร รุงเลิศเกรียงไกร
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นายลิขิต ชูชิต
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายปรเมษฐ พลอยประดับ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายเฉลิมชัย อยูสําราญ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
น

การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเครือขายวนเกษตร 4 ป
47-50

300,0004 อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

การใชของเหลือทางอุตสาหกรรมและวัสดุพ้ืนบานทาง
เกษตรกรรมเปนอาหารสัตวนํ้า

3 ป
47-49

400,000
(0)

5
(ชุด)

รศ.ประทักษ ตาบทิพยวรรณ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
ผศ.อรพินท จินตสถาพร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การใชพืชผลเกษตรกรรมคุณภาพตํ่าและวัชพืชเปนอาหาร
สัตวนํ้า

3 ป
47-49

(200,000)5
(ยอย)

รศ.ประทักษ ตาบทิพยวรรณ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
ผศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
ผศ.อรพินท จินตสถาพร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นายสุทิน สมบูรณ
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้าแหงประเทศไทย คณะประมง 
บางเขน
นายวิชิต เสมาชัย
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้าแหงประเทศไทย คณะประมง 
บางเขน

การใชของเหลือจากอุตสาหกรรมและวัสดุพ้ืนบานเปนอาหาร
สัตวนํ้า

3 ป
47-49

(200,000)5
(ยอย)

ผศ.อรพินท จินตสถาพร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
ผศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสุทิน สมบูรณ
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้าแหงประเทศไทย คณะประมง 
บางเขน
นายวิชิต เสมาชัย
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้าแหงประเทศไทย คณะประมง 
บางเขน

โครงการถายทอดงานวิจัยเร่ืองการผลิตโคเน้ือพันธุกําแพง
แสนสูประชาชน

5 ป
45-49

600,0006 นายปรีชา อินนุรักษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือ
การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ผศ.สมิต ย้ิมมงคล
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
นายสมทบ ขันทอง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายวรเทพ ชมภูนิตย
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นางผกาพรรณ สกุลมั่น
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือ
การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
นายเกรียงศักด์ิ แกวสมประสงค
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูเกษตรกรในเขตอีสาน
ตอนบน

5 ป
46-50

1,200,0007 รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
รศ.สมชัย จันทรสวาง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ศ.สายัณห ทัดศรี
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุวพงษ สวัสด์ิพานิชย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.ธีระยุทธ จันทะนาม
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ปยะฉัตร เชยชุม
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติแ

การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 3 ป
47-49

450,0008 รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุภาพร กล่ินคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสมนึก เชื้อวงศสกุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนจาก
ฟางขาว

3 ป
47-49

2,500,000
(380,680)

9
(ชุด)

ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
นางผกาพรรณ สกุลมั่น
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือ
การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
นางทวีพร เรืองพร้ิม (พูนดุสิน)
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือ
การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
อ.มาลี ศรีสดสุข
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยา
ศาสตร กําแพงแสน
ผศ.สมิต ย้ิมมงคล
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

การรวบรวมขอมูลงานวิจัยและการพัฒนาการใชและการ
จัดการฟางขาวในประเทศและตางประเทศ

3 ป
47-49

(240,000)9
(ยอย)

ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน

การเพ่ิมศักยภาพการใชฟางขาวเปนอาหารสัตวเค้ียงเอื้อง 3 ป
47-49

(580,000)9
(ยอย)

นางผกาพรรณ สกุลมั่น
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือ
การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน

กระบวนการหมักฟางขาวเพ่ือการผลิตเอนไซมยอยไซแลน
และเพ่ือใชเปนปุยอินทรีย

3 ป
47-49

(225,000)9
(ยอย)

รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองสับฟางขาว 3 ป
47-49

(180,000)9
(ยอย)

ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองตัดตอซังขาว 3 ป
47-49

(225,000)9
(ยอย)

นายไชยยงค หาราช
ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองลมตอซังขาว 3 ป
47-49

(120,000)9
(ยอย)

นายกิตติเดช โพธินิยม
ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาเคร่ืองเก็บฟางขาวในนา 3 ป
47-49

(120,000)9
(ยอย)

นายสุทธิพร เนียมหอม
ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

การฝกอบรมผลิตเห็ดในถุงพลาสติกโดยใชฟางขาวหมักและ
มอบเคร่ืองอัดฟางขาวหมักและเคร่ืองสับฟางขาวขนาดเล็ก
ใหแกกลุมเกษตรกร

3 ป
47-49

(190,000)9
(ยอย)

นายเสกสรร สีหวงษ
ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายมนตรี ทองยา
ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

กลยุทธการสงเสริมและฝกอบรมการใชประโยชนฟางขาวใน
พ้ืนที่เปาหมาย

3 ป
47-49

(239,320)9
(ยอย)

รศ.สมศรี ภัทรธรรม
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝก
อบรม บางเขน

การถายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสูภาคการ
เกษตรในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

4 ป
48-51

2,100,000
(240,000)

10
(ชุด)

นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางศิริวรรณ บุร

การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

3 ป
48-50

(180,000)10
(ยอย)

นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวจัิยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางอรวรรณ อนุวงศปฐม
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การถายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทางการเกษตรและระบบการตรวจสอบสารเคมีทางการ
เกษตร

2 ป
48-49

(150,000)10
(ยอย)

นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาว สุรินทร  พูสุวรรณ

การขยายผลงานวิจัยการผลิตตนพันธุออยปลอดโรคสูชุมชน 2 ป
48-49

(150,000)10
(ยอย)

นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางศิริวรรณ บุรีคํา
ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุภาพร กล่ินคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ

การถายทอดเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกลวยไม
ของไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ

2 ป
48-49

(150,000)10
(ยอย)

นางศิริวรรณ บุรีคํา
ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

การถายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกตนกลาหนอไมฝร่ัง
จากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือในเชิงพาณิชย

2 ป
48-49

(150,000)10
(ยอย)

นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

การถายทอดเทคโนโลยีการลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคพืช
โดยใชวิธีทางชีววิธีรวมกับการพัฒนาดิน

2 ป
48-49

(150,000)10
(ยอย)

นางกณิษฐา สังคะหะ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นาง ญาณี  มั่นอน
นาย จรูญ  บุญวงษ

การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไมดอกหอม
เพ่ือการขยายพันธุและการใชประโยชนทางการคา

3 ป
48-50

(100,000)10
(ยอย)

นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางภาณี  ทองพํานัก (เตมีศักด์ิ)
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสาวเนตรชนก นุยสีรุง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายนพพล เ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

เทคนิคดานชีวโมเลกุลเพ่ือการศึกษาและวิจัยความหลาก
หลายของจุลินทรีย

3 ป
48-50

(180,000)10
(ยอย)

นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสาวพูมาริน  ทองปรีชา
นางสายนํ้าออย สวางเมฆ

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ด
พันธุในระบบเกษตรยั่งยืน เกษตรดีที่เหมาะสม และเกษตร
อินทรีย

3 ป
48-50

(180,000)10
(ยอย)

นางภาณี ทองพํานัก (เตมีศักด์ิ)
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วรรณวิไล อินทนู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวจัิยและพัฒนาแหงม
ห

การถายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือลดความเสีย
หายและยืดอายุการเก็บรักษาผัก ผลไม และดอกไมสดเพ่ือ
การสงออก

2 ป
48-49

(150,000)10
(ยอย)

นางอภิตา บุญศิริ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ศ.สายชล เกตุษา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.จริงแท ศิริพานิช
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชท

การประยุกตใชเซลลเพาะเล้ียงของแมลงเพ่ืองานวิจัยดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ

2 ป
48-49

(120,000)10
(ยอย)

นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ผศ.วิน เชยชมศรี
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นาย จรูญ  บุญวงษ

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอไมฝร่ังเกษตรอินทรีย
เพ่ือการสงออก

3 ป
48-50

(100,000)10
(ยอย)

นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางภาณี  ทองพํานัก (เตมีศักด์ิ)
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ผศ.ปราโมทย สฤษด์ินิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวเนตรชนก นุยสีรุง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันท
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การถายทอดเทคโนโลยีการทําสไลดถาวรของเน้ือเย่ือพืช
สําหรับสื่อการเรียนการสอน

3 ป
48-50

(100,000)10
(ยอย)

นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
รศ.คณพล จุฑามณี
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
นางกณิษฐา สังคะหะ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กํา
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 7 โครงการ 2,800,000

การถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนจากไผ 2 ป
49-50

300,00011 อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายจรัล เห็นพิทักษ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวชอลัดดา เที่ยงพุก
ฝายผลิตทดลอง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

การถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงปลานิลแปลงเพศ 1 ป 300,00012 อ.วราห เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
ผศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.เรืองวิชญ ยุนพันธุ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.ประพันธศักด์ิ ศรีษะภูมิ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.ธนาคม บัณฑิตวงศรัตน
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.ชุมพล ศรีทอง
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นายสุบรรณ เสถียรจิตร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน

การประยุกตใชเสนทางวิจัยเพ่ือการเรียนรูดานนวเกษตรแบบ
ครบวงจร

1 ป 300,00013 นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางสารัฐ  รัตนะ
นายณัฐวุฒิ  มวงทอง

การฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุและการ
เล้ียงปูมา

1 ป 300,00014 นายกําจัด ร่ืนเริงดี
สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน คณะประมง บางเขน
รศ.ยนต มุสิก
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นายอัมพร บัวที
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นางวิไลวรรณ (ซ้ํา) สอนประสม
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นายเทพบุตร เวชกามา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นางรัชกร เฮงสกุล (อรชุน)
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นายคมน  ศิลปาจารย
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การถายทอดความรูเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและการจัดการ
โรคพืชสําหรับเกษตรกรและจเาหนาที่สงเสริมการเกษตรใน
พ้ืนที่

1 ป 700,00015 ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อุดม ฟารุงสาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควชิาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วรรณวิไล อินทนู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.รัชนี ฮงป

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุนพันธุดี และการบริหาร
จัดการเชิงธุรกิจเกษตร

1 ป 200,00016 นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พนามาศ ตรีวรรณกุล
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลผลิต
เกษตรของสถานีวิจัยลพบุรี

1 ป 700,000
(700,000)

17
(ชุด)

นายบรรลุ ชมไชย
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

โครงการฝกอบรมการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของออย 1 ป (0)17
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

โครงการฝกอบรมการเล้ียงไกพ้ืนเมืองมูลคาเพ่ิม (ไกกีฬา) 1 ป (0)17
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

โครงการฝกอบรมการทําอาหารหมักและแรธาตุกอนสําหรับ
โคขุน

1 ป (0)17
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

โครงการฝกบอรมและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากหมูปา

1 ป (0)17
(ยอย)

นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

โครงการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขาวโพด

1 ป (0)17
(ยอย)

นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

โครงการเยาวชนหัวใจเกษตร 1 ป (0)17
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 5 โครงการ 1,700,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 1 โครงการ 600,000

การผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางพลังองคกรชุมชน 3 ป
48-50

600,0001 ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.กนกศักด์ิ เอี่ยมโอภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.ทิพวัลย สีจันทร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
อ.มาลี ศรีสดสุข
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยา
ศาสตร กําแพงแสน
นายอรรถวุทธิ์ ร่ืนเริงใจ
ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร 
กําแพงแสน
นางสาวพิมลรัตน พุทธมิลินประทีป
ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิศ

Page 64 of 89



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2549

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 4 โครงการ 1,100,000

การถายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตและคุณคาทาง
อาหารของนํ้าชีวจิตสําเร็จรูป

1 ป 200,0002 นางกุลวดี ตรองพาณิชย
ฝายผลิตทดลอง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชอลัดดา เที่ยงพุก
ฝายผลิตทดลอง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวงามจิตร โลวิทูร
ฝายผลิตทดลอง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายสานิต  เกาเอี้ยน

การพัฒนากระบวนการผลิตแมพิมพเร็ว 1 ป 450,0003 ผศ.ชัชพล ชังชู
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.อัญชนา วงษโต
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแหงเพ่ือยืดอายุ
การเก็บ

1 ป 250,0004 รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การถายทอดเทคโนโลยีการทอผายกดอก 1 ป 200,0005 นางสุชาดา อุชชิน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางฤดี ธีระวนิช
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.สิริสิน ชุมรุม
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 4 โครงการ 8,300,400

โครงการตอเน่ือง จํานวน 3 โครงการ 8,050,400

การถายทอดผลงานวิจัยสูสังคมในทศวรรษที่ 7 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

3 ป
48-50

3,250,4001 ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

โครงการถายทอดผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยส่ือโทรทัศนและอื่น ๆ

10 ป
46-55

1,800,0002 ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นางอรวรรณ วงษวานิช (โมนยะกุล)
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสุไร สุวรรณรัตน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายนรวัฒน แกกองกิต์ิ
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายวินั

โครงการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยเีพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5 ป
46-50

3,000,0003 ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พงษสันต์ิ สีจันทร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝก
อบรม บางเขน
อ.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.สาโรช
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 1 โครงการ 250,000

โปรแกรมการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว
ไทย

1 ป 250,0004 ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการเพ่ือการแขงขัน จํานวน 46 โครงการ 62,000,000

โครงการทุนสมทบเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ (เมธีวิจัย สกว.) จํานวน 8 โครงการ 1,600,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 4 โครงการ 800,000

การศึกษาการแสดงออกของยีน alcohol dehydrogenase 
และการตอบสนองตอเอทานอลและกรดอะซิติกความเขมขน
สูงในแบคทีเรียกรดนํ้าสมทนรอน

3 ป
47-49

200,0001 ผศ.กัญจนา ธีระกุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ผลของไฮโดรคอลลอยดตอสมบัติทางกายภาพและความคง
ตัวของระบบที่มีแปงมันสําปะหลังเปนสวนประกอบ

3 ป
48-50

200,0002 รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สารกระตุนการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมและชีวสภาพของ
ยุงกนปลองมินิมัสพาหะนําโรคมาลาเรียในประเทศไทย

3 ป
48-50

200,0003 รศ.ธีรภาพ เจริญวิริยภาพ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

การสังเคราะหซิลิกาเมโซพอรชนิด SBA-15 จากเถาแกลบ
และการใชเปนตัวรองรับในการเรงปฏิกิริยาการผลิตนํ้ามัน
ดีเซลบริสุทธิ์

3 ป
48-50

200,0004 รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 4 โครงการ 800,000

แบบจําลองความปนปวนชนิดไมเชิงเสนแบบใหมใน
ซอฟตแวรซีเอฟดีสําหรับการไหลที่มีความซับซอน

3 ป
49-51

200,0005 รศ.วรางครัตน จันทสาโร
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การออกแบบผลิตภัณฑขาวมูลคาเพ่ิมไปยังประเทศสหภาพ
ยุโรปที่มีศักยภาพในการสงออก

3 ป
49-51

200,0006 รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
Assoc.Prof.Dr. Matthijs Dekker
Assoc.Prof.Dr. Anita Linnerman
Assoc.Prof. Dr. Mark Speece

ศึกษาการเปล่ียนแปลงและการแสดงออกของยีน GS และ 
ALS ในระดับโมเลกุลในพืชตานทานสารกําจัดพืช

3 ป
49-51

200,0007 รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การคัดแยกและจําแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric 
actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับย้ัง
จุลินทรียกอโรคพืช

3 ป
49-51

200,0008 ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาหนวยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะ (SRU) จํานวน 24 โครงการ 22,000,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 13 โครงการ 11,000,000

การจําลองแบบโมเลกุลของตัวเรงปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร : 
บทบาทและกลไกของสารที่มีโครงสรางและรูพรุนระดับนาโน
เมตร

5 ป
45-49

800,0001 ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุภา หารหนองบัว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พิบูลย พันธุ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.จักร แสงมา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.เพ็ญศรี บุญสวรรคสง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สมเกียรติ  นกบิน
นาย พิพัฒน  คงประชา
นาย ธานิน  นานอก
นาย จักรพันธ  ศิริเจริญศรี
นางสาว สุภาวดี  นาเมืองรักษ
นางสาว วาศิณี  ปานจันทร
นาย การันต  บอบัวทอง
นางสาว ชมพูนุช  วรากุลวิทย
นางสาว สุวัสสา  บํารุงทรัพย

โครงการวิจัยจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ความปลอดภัยของอาหาร

5 ป
48-52

1,000,000
(1,000,000)

2
(ชุด)

อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.ปรียา วิบูลยเศรษฐ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ผศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเ

การพัฒนาไบโอเซ็นเซอรเพ่ือตรวจสอบสารปองกันกําจัดศัต
รพืชในผักและผลไมสด

5 ป
48-52

(0)2
(ยอย)

อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การศึกษาผลิตพอลิโคนิลแอนติบอดีที่จําเพาะตอฮิสตามีน 4 ป
49-52

(0)2
(ยอย)

อ.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การประยุกตใชสารสกัดจากกระชายในฟลมบริโภคไดเพ่ือ
ยับย้ังจุลินทรียกอโรคในอาหารพรอมบริโภค

4 ป
49-52

(0)2
(ยอย)

อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การยับย้ังจุลินทรียกอโรคในอาหารบนอุปกรณเคร่ืองใชใน
กระบวนการผลิตอาหารทะเลโดยโอโซนและน้ําอีเลกโตรไล
ท

4 ป
49-52

(0)2
(ยอย)

อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การยับย้ังการเกิดสารกอมะเร็งในผลิตภัณฑเน้ือสัตวดวย
กระชายเหลือง

4 ป
49-52

(0)2
(ยอย)

อ.วรรณี จิรภาคยกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงและ
เครือขายคอมพิวเตอร

5 ป
45-49

1,000,000
(1,000,000)

3
(ชุด)

ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.อานนท รุงสวาง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางสาว ภัครจิรา  ใจย้ิม

การพัฒนาชุดซอฟตแวรระบบสําหรับพีซีคลัสเตอร 5 ป
45-49

(0)3
(ยอย)

ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาชุดซอฟแวรตรวจสอบและคนหาทรัพยากรสําหรับ
ระบบกริดและคลัสเตอร

5 ป
45-49

(0)3
(ยอย)

ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ระบบสืบคนขอมูลบนฐานขอมูลขนาดใหญมาก 5 ป
45-49

(0)3
(ยอย)

อ.อานนท รุงสวาง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดานขาว
และคารโบไฮเดรต

5 ป
48-52

1,000,000
(1,000,000)

4
(ชุด)

ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ปาริฉัตร หงสประภาส
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.อรอนงค นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.สุธาวดี จิตประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.นิตยา ทับทิมทัย
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสา

อิทธิพลของโครงสรางละเอียดของสตารชขาวที่มีระดับแอมิ
โลสตางกันตอสมบัติการละลายนํ้าเย็นและการดัดแปรสตาร
ชขาวใหละลายในนํ้าเย็น

5 ป
48-52

(0)4
(ยอย)

ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควชิาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาสารขนพิมพผาจากสตารชขาวที่ละลายในนํ้าเย็น
เพ่ือใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

5 ป
48-52

(0)4
(ยอย)

อ.สุธาวดี จิตประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การผลิตสตารชขาวจากขาวหักโดยวิธีทางกายภาพ 5 ป
48-52

(0)4
(ยอย)

ผศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

อิทธิพลของการดัดแปรแปงดวยกระบวนการใชความรอนชื้น
ตอลักษณะของผลิตภัณฑบะหมี่จากแปงขาว

5 ป
48-52

(0)4
(ยอย)

รศ.อรอนงค นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

ผลของการดัดแปรสตารชทางเคมีตอสมบัติของสตารชจาก
กลวยดิบ

5 ป
48-52

(0)4
(ยอย)

อ.มาศอุบล ทองงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การพัฒนาระบบจัดเก็บ คนคืน และจัดสงเอกสารแบบหลาย
ส่ือหลายภาษาสําหรับองคกรอิเล็กทรอนิกส

5 ป
45-49

1,200,000
(1,200,000)

5
(ชุด)

รศ.อัศนีย กอตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ยืน ภูวรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ทัศนาลัย บูรพาชีพ
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร บางเขน
อ.สมโชค เรืองอิทธินันท
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
พัชรี  วราศรัย

การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารหลายสื่อหลายภาษา 5 ป
45-49

(0)5
(ยอย)

รศ.อัศนีย กอตระกลู
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาระบบประมวลผลเอกสารภาพอักษรเพ่ือสรางดัชนี 5 ป
45-49

(0)5
(ยอย)

รศ.อัศนีย กอตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาระบบคนคืนสารสนเทศอัจฉริยะผานเว็บระบบ
ประมวลผลคําคนในแบบอักษรภาพลายมือ

5 ป
45-49

(0)5
(ยอย)

รศ.อัศนีย กอตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาระบบจัดหมวดหมูและนําสงเอกสารอัตโนมัติ 5 ป
45-49

(0)5
(ยอย)

รศ.อัศนีย กอตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาระบบประมวลผล คําคนในรูปหลายสื่อ : ขอความ
และอักษรภาพลายมือ

5 ป
45-49

(0)5
(ยอย)

รศ.อัศนีย กอตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาระบบสั่งสม ความรูทางภาษาและพัฒนาเทคนิค
การประมวลผลภาษาไทย

5 ป
45-49

(0)5
(ยอย)

ผศ.ทัศนาลัย บูรพาชีพ
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การออกแบบจัดการฐานขอมูลขนาดใหญและรวมระบบ 
STREDEO

5 ป
45-49

(0)5
(ยอย)

อ.สมโชค เรืองอิทธินันท
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

โรงงานนํารองการผลิตนํ้ามันปโตรเลียมจากเศษพลาสติก 5 ป
45-49

800,000
(800,000)

6
(ชุด)

รศ.สุนันท ล้ิมตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.เทอดไทย วัฒนธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร บางเขน
อ.กานดิส สุดสาคร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การพัฒนาโรงงานนํารองผลิตนํ้ามันปโตรเลียมจากเศษ
พลาสติก

4 ป
46-49

(0)6
(ยอย)

ผศ.เทอดไทย วัฒนธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาโมเดลการออกแบบโรงงานขยายขนาดเพื่อผลิต
นํ้ามันปโตรเลียม

1 ป (0)6
(ยอย)

ผศ.เทอดไทย วัฒนธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การศึกษาความเปนไปไดเชิงพาณิชยของการผลิตนํ้ามัน
ปโตรเลียมจากพลาสติก

1 ป (0)6
(ยอย)

ผศ.เทอดไทย วัฒนธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

หนวยวิจัยดานระบบเครือขายแลกเปล่ียนมวล และความรอน 3 ป
48-50

800,0007 รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.นันทิยา หาญศุภลักษณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

โครงการหนวยวิจัยการจัดการดานนํ้าทวมและคุณภาพนํ้า
อยางย่ังยืนของประเทศไทย

5 ป
48-52

1,000,0008 ผศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ศ.นิพนธ ต้ังธรรม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.กรรณิการ ปุรณะพรรค
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ดร. ปเตอร ฮอรกินส
ดร. อาชีส  ชารมา
ดร. เอียน  ฟชเชอร

โครงการสรางหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เทคโนโลยีรักษาความสดใหมของอาหาร

5 ป
48-52

1,000,000
(1,000,000)

9
(ชุด)

ผศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.ทนง ภัครัชพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ผศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.สุขเกษม สิทธิพจน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเข

คุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไมพรอมบริโภค
โดยใชความรูทางสรีรวิทยา และ Hurdle Technology

5 ป
48-52

(0)9
(ยอย)

อ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การใชสารธรรมชาติและไบโอพอลิเมอรเพ่ือรักษาคุณภาพ
ของผักและผลไม

5 ป
48-52

(0)9
(ยอย)

ผศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผลของการใชวัสดุและระบบการบรรจุแบบแอคทีฟรวมกับการ
ใชอุณหภูมิตํ่าตอคุณภาพของผักและผลไมสดชนิดตัดแตง
พรอมบริโภค

5 ป
48-52

(0)9
(ยอย)

อ.สุขเกษม สิทธิพจน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาคุณภาพผลไมแชเยือกแข็งดวยหลักการลดผลึกนํ้า
แข็ง

5 ป
48-52

(0)9
(ยอย)

ผศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การลดความเปล่ียนแปลงจากการแชเยือกแข็งเจลสตารช 5 ป
48-52

(0)9
(ยอย)

ผศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การพัฒนากลยุทธสําหรับการใชนํ้าบาดาลในลุมนํ้าเจาพระยา
ตอนลางอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใชแบบจําลอง
คณิตศาสตรและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

5 ป
45-49

800,00010 รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย เสรีย  ตูประกาย
นาย ธัญญะ  พรหมศร
นางสาว สิริรัตน  สุวณิชยเจริญ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุ
อาหารและผลิตผลเกษตร

5 ป
48-52

500,00011 รศ.งามทิพย ภูวโรดม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.วาณี ชนเห็นชอบ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.ธํญญารัตน จิญกาญจน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.ภาณุวัฒน สรรพกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.เลอพงศ จารุพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ. ชนัสสา  นันทิวัชรินทร

โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ

5 ป
48-52

600,00012 อ.ไพศาล วุฒิจํานงค
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.จินตนา อุปดิสสกุล
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.กมลวรรณ แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.หทัยรัตน ริมคีรี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.นันทวัน เทอดไทย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.เสาวณีย

โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการวิจัยการยอมรับ
ของผูบริโภค

5 ป
48-52

500,000
(500,000)

13
(ชุด)

รศ.จินตนา อุปดิสสกุล
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.กมลวรรณ แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.หทัยรัตน ริมคีรี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.วิษฐิดา จันทราพรชัย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนามาตรฐานวิธีการทดสอบความแตกตางในการชี้บง
คุณภาพของผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑ OTOP ใน
ประเทศไทย

5 ป
48-52

(0)13
(ยอย)

รศ.จินตนา อุปดิสสกุล
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนามาตรฐานวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนาในการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ อาหาร และ
ผลิตภัณฑ OTOP ในประเทศไทย

5 ป
48-52

(0)13
(ยอย)

ผศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

5 ป
48-52

(0)13
(ยอย)

ผศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเปรียบเทียบคําศัพทมาตรฐานที่ใชในการประเมินทาง
ประสาทสัมผัสของประเทศไทยกับตางประเทศบางประเทศ

5 ป
48-52

(0)13
(ยอย)

รศ.จินตนา อุปดิสสกุล
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

วิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสในการวิเคราะหอายุการเก็บ
รักษาของผลไมแผน

5 ป
48-52

(0)13
(ยอย)

ผศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของนํ้าจ้ิมไก 5 ป
48-52

(0)13
(ยอย)

ผศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมไทย 5 ป
48-52

(0)13
(ยอย)

ผศ.กมลวรรณ แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

แผนผังความชอบของผลิตภัณฑถนอมผิว 5 ป
48-52

(0)13
(ยอย)

ผศ.หทัยรัตน ริมคีรี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การวิจัยวิธีการมาตรฐานในการทดสอบการยอมรับของผู
บริโภคของผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑ OTOP ใน
ประเทศไทย และการรวบรวมฐานขอมูลผูบริโภค

5 ป
48-52

(0)13
(ยอย)

ผศ.หทัยรัตน ริมคีรี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเปรียบเทียบการยอมรับในดานสีและลักษณะปรากฎของ
ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมชนิดไมอัดแกสในประเทศไทยของกลุมผู
บริโภคตาง ๆ

5 ป
48-52

(0)13
(ยอย)

อ.วิษฐิดา จันทราพรชัย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 11 โครงการ 11,000,000

โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรม
ระบบนําสงสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (
การพัฒนาระบบนําสงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สาร
ประกอบในกลุมเทอรปนส)

3 ป
49-51

1,500,000
(1,500,000)

14
(ชุด)

อ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ผศ.ปาริฉัตร หงสประภาส
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.ศศิธร จันทนวรางกูร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.มาศอุบล ทองงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.ชนินทร ปญจพรผล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นายอัมพร บัวที
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
Dr. Eva Horia

ผลของตัวทําละลายและกระบวนการแปรรูปตอสารประกอบ
ไตรเทอรปนสจาก Centella asiatica (Linn.) Urban

3 ป
49-51

(0)14
(ยอย)

อ.ศศิธร จันทนวรางกูร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การควบคุมอันตรกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซอนของไบโอ
พอลิเมอรเพ่ือหอหุมและนําสงสารประกอบไตรเทอรปนสจาก 
Centella asiatica (Linn.) Urban

3 ป
49-51

(0)14
(ยอย)

อ.มาศอุบล ทองงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การศึกษาโครงสรางและความเสถียรของระบบมัลติเพิล
อิมัลชันของเอธานอลในน้ํามันในนํ้าที่ใชหอหุมสารประกอบ
ไตรเทอรปนสจาก Centella asiatica (Linn.) Urban

3 ป
49-51

(0)14
(ยอย)

อ.ชนินทร ปญจพรผล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การผลิตนาโนพารติเคิลจากไคโตแซนเพ่ือหอหุมสารประ
กอบไตรเทอรปนสจาก Centella asiatica (Linn.) Urban 
ดวยวิธี Rapid Expansion of Supercritical Solution 
Process

3 ป
49-51

(0)14
(ยอย)

อ.อัมพร เสนห
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศึกษาประสิทธิผลของระบบการนําสงที่ควบคุมการปลอด
ปลอยสารประกอบไตรเทอรปนสจาก Centella asiatica 
(Linn.) Urban ใน skin, gastrointestinal และ 
inflammation models

3 ป
49-51

(0)14
(ยอย)

อ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการ
เก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑไมผล

3 ป
49-51

1,500,000
(1,500,000)

15
(ชุด)

รศ.บัณฑิต จริโมภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.รังสินี โสธรวิทย
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.สุกัญญา วิชชุกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.โสฬส จิวานุวงศ
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาเคร่ืองกะเทาะผลหมากแหงเชิงการคา 2 ป
49-50

(0)15
(ยอย)

รศ.บัณฑิต จริโมภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาเทคนิคแบบไมทําลายควบคุมคุณภาพของการ
ผลิตผลมังคุดสดเพ่ือการสงออก

2 ป
49-50

(0)15
(ยอย)

รศ.บัณฑิต จริโมภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การออกแบบและพัฒนากลไกหักข้ัวขาวโพดฝกออน 1 ป (0)15
(ยอย)

ผศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

เคร่ืองวิเคราะหความหวานผลไมแบบไมทําลายดวยเทคนิค 
NIR

3 ป
49-51

(0)15
(ยอย)

อ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การแชอิ่มและอบแหงผลไมรวมกับการใชความดันไฮโดร
สแตติก

1 ป (0)15
(ยอย)

อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การออกแบบและทดสอบเครื่องผาทุเรียนแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 ป (0)15
(ยอย)

นายเสกสรร สีหวงษ
ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ฟลมบริโภคไดจากมะมวงตอคุณภาพของมะมวงตัดแตง 3 ป
49-51

(0)15
(ยอย)

ผศ.รังสินี โสธรวิทย
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

โครงการหนวยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะหสาร
ปริมาณนอย

3 ป
49-51

1,000,000
(1,000,000)

16
(ชุด)

รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อจัจนา วงศชัยสุวัฒน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุธาทิพย ศิริไพศาลพิพัฒน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มาริสา อรัญชัยยะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิพันธุ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.จงกลณี แกวศรีประกาย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.กิตติมา ฉัตรวงศวาน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
ภาคว

การพัฒนาวิธีการวิเคราะหสารตองหามตกคางในกุง 3 ป
49-51

(0)16
(ยอย)

รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาวิธีการหาสารเติมแตงในกุง 2 ป
49-50

(0)16
(ยอย)

รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนา เซ็นเซอร สําหรับการตรวจปริมาณแกสที่ละลาย
นํ้า

1 ป (0)16
(ยอย)

ผศ.อัจจนา วงศชัยสุวัฒน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

เทคนิคการสกัดสารกําจัดศัตรูพืชตกคางในดินดวยของเหลว
ภายใตความดันสูง

2 ป
49-50

(0)16
(ยอย)

ผศ.อรพินท เจียรถาวร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาการวิเคราะหองคประกอบของน้ําสมควันไมโดยวิธี 
HPLC

3 ป
49-51

(0)16
(ยอย)

รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

โครงการหนวยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไขหวัดนก 2 ป
49-50

1,600,000
(1,600,000)

17
(ชุด)

รศ.ธานีรัตน สานติวัตร
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
บางเขน
ผศ.ทวีศักด์ิ สงเสริม
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ธีระพล ศิรินฤมิตร
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ชัยเทพ พูลเขตต
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย คณะสัตว
แพทยศาสตร บางเขน
อ.อาสูตร สงวนเกียรติ
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย คณะสัตว
แพทยศาสตร บางเขน

การตรวจวินิจฉัยโรคไขหวัดนกในประเทศไทย ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2549-2550

1 ป (0)17
(ยอย)

ผศ.ทวีศักด์ิ สงเสริม
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

โครงการการศึกษาการยับย้ังการเพ่ิมจํานวนของเชื้อไวรัสไข
หวัดนก

2 ป
49-50

(0)17
(ยอย)

อ.ธีระพล ศิรินฤมิตร
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อไวรัสไขหวัดนก 1 ป (0)17
(ยอย)

อ.ธีระพล ศิรินฤมิตร
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การศึกษาและเฝาระวังโรคไขหวัดนกในนกพิราบแขงขัน 1 ป (0)17
(ยอย)

อ.ชัยเทพ พูลเขตต
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย คณะสัตว
แพทยศาสตร บางเขน

การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของในการแพรเชื้อไวรัสไขหวัดนกใน
สัตวชนิดอื่นในหมูบานที่มกีารใชวัคซีนและไมใชวัคซีนไข
หวัดนก

1 ป (0)17
(ยอย)

อ.อาสูตร สงวนเกียรติ
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย คณะสัตว
แพทยศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดาน "โป
รไบโอติก และพรีไบโอติก เพ่ือการสงเสริมสุขภาพ"

4 ป
49-52

1,500,000
(1,500,000)

18
(ชุด)

รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ปรียา วิบูลยเศรษฐ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.สุธาวดี จิตประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.รังรอง ยกสาน
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.พงษเทพ วิไลพันธ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
ผศ.พงศเช

การคัดเลือก และศึกษาคุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรีย
กรดแลกติกจากลําไสไกสําหรับการปอนใหไกเพียงคร้ังเดียว

1 ป (0)18
(ยอย)

รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การวิเคราะหโครงสรางของสารยับย้ังจุลชีพที่สังเคราะหจาก
แลกติกแบคทีเรียชนิด Pediococcus acidilactici 
KUB-L0026

1 ป (0)18
(ยอย)

อ.รังรอง ยกสาน
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแล็กติกจากปลาสวยงามและการนํา
ไปใชเปนโปรไบโอติกสําหรับการเพาะเล้ียง

3 ป
49-51

(0)18
(ยอย)

ผศ.พงษเทพ วิไลพันธ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การทําไมดครเอนแคปซูเลชันแลคติดแอสิดแบคทีเรียที่เปน
โพรไบโอติกดวยแคลเซียมแอลจิเนทเพ่ือใชผสมในอาหาร
ไกอัดเม็ด

1 ป (0)18
(ยอย)

อ.สุธาวดี จิตประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผลของอัตราการยอยไดของแปงในอาหารสุกรตอกระบวน
การคลุกไอนํ้าอัดเม็ด การใชประโยชนไดของแปง การยอย
ไดของสารอาหาร และสมดุลจุลินทรีย

1 ป (0)18
(ยอย)

อ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

โครงการหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะหนวยวิจัยการ
ประยุกตใชแบบจําลองเสมือน

1 ป 300,000
(300,000)

19
(ชุด)

อ.กีรติ แสงแจม
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
พล.อ.ต. ปรีชา  วรรณภูมิ
นาย ปราโมทย  อินทรนอย
นาย ศุภกิจ  ปญญางาม

โครงการพัฒนาตนแบบแบบจําลองการฝกอากาศยานไรคน
บังคับรุน Searcher Development of UAV Simulator 
Prototype

1 ป (0)19
(ยอย)

อ.กีรติ แสงแจม
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดานนวัต
กรรมวัสดุชีวฐานเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร

3 ป
49-51

1,000,000
(1,000,000)

20
(ชุด)

ผศ.วาณี ชนเห็นชอบ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.มาศอุบล ทองงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ผศ.ปาริฉัตร หงสประภาส
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.สิรี ชัยเสรี
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.รังรอง ยกสาน
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระ

การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช
เทคโนโลยีเอกซทรูชั่น

3 ป
49-51

(0)20
(ยอย)

ผศ.วาณี ชนเห็นชอบ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอตุสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.มาศอุบล ทองงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ผศ.ปาริฉัตร หงสประภาส
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

Page 76 of 89



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2549

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การบริหารจัดการนํ้าแบบผสมผสานเพ่ือการพัฒนาระดับลุม
นํ้าจนถึงระดับแปลงนา

2 ป
49-50

400,00021 รศ.บัญชา ขวัญยืน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.สันติ ทองพํานัก
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

โครงการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะดานเคมี
ศาสตรสนเทศ

2 ป
49-50

800,00022 อ.จักร แสงมา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุภา หารหนองบัว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
น.ส. ดวงมณี  เชื้อเขียว
น.ส. นิภา  จงกล

หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และ
การใชประโยชนจากของเสีย

3 ป
49-51

600,000
(600,000)

23
(ชุด)

ผศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.อรรถศักด์ิ จารีย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.สิริพล อนันตวรสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.อภิญญา ดวงจันทร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชา

การสกัดโลหะมีคาจากสารเรงปฏิกิริยาที่ใชแลว 1 ป (0)23
(ยอย)

อ.อรรถศักด์ิ จารีย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การใชประโยชนจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือผลิตเอ
ทานอล

1 ป (0)23
(ยอย)

ผศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การควบคุมการกระจายขนาดรูพรุนของซิลิกาเมโซพอรชนิด 
SBA-15 จากเถาแกลบ

1 ป (0)23
(ยอย)

รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

แบบจําลองของกระบวนการการบําบัดขยะโดยใชกรรมวิธีคาร
บอไนเซชั่น

1 ป (0)23
(ยอย)

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสรางนวัตกรรม
อาคารเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม

2 ป
49-50

800,000
(800,000)

24
(ชุด)

ผศ.พาสินี สุนากร
สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.สิงห อินทรชูโต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
อ.ภัทรนันท ทักขนันท
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
อ.ชนิกานต ย้ิมประยูร
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
อ.เกรียงศักด์ิ มั่นเสถียรสิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
ศ.เบญจมาศ ศิลายอย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน
สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร

โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาวัสดุกอสรางที่รักษาสิ่ง
แวดลอม

2 ป
49-50

(0)24
(ยอย)

อ.ภัทรนันท ทักขนันท
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน

โครงการวิจัยผนังสีเขียว 2 ป
49-50

(0)24
(ยอย)

ผศ.พาสินี สุนากร
สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน จํานวน 13 โครงการ 28,400,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 4 โครงการ 18,555,000

การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเน้ือพันธุ
กําแพงแสน

11 ป
40-50

2,000,0001 นายปรีชา อินนุรักษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือ
การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
นายจรัล เห็นพิทักษ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศ.ปรารถนา พฤกษะศรี
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.ชัยณรงค คันธพนิต
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมชัย จันทรสวาง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ศรเทพ ธัมวาสร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ศ.สายัณห ทัดศรี
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.กัญจนะ มากวิจิตร

โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการ เพ่ือ
การแขงขันในการแกปญหาความยากจนของประชาชนใน
ชาติ

4 ป
48-51

4,905,0002 รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

การติดตามผลการใชหนวยบูรณาการของโรงเรียนที่อยูใกล
ในบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง

2 ป
48-49

150,0003 รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.ชลาธิป สมาหิโต
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
นิสิตปริญญาโทสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

เคยู-ไบโอดีเซล 5 ป
48-52

11,500,000
(2,500,000)

4
(ชุด)

ผศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุสบูดําเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยวิธี Clonal 
Selection

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การพัฒนาเขตกรรมสบูดํา 3 ป
48-50

(500,000)4
(ยอย)

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายวิฑูรย  ใจผอง

ชีววิทยาและสรีรวิทยาการเจริญพันธุของสบูดํา (Jatropha 
curcas L.)

3 ป
48-50

(100,000)4
(ยอย)

รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ประศาสตร เกื้อมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายโรจนรวี ภิรมย
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การขยายพันธุสบูดําดวยวิธีเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 2 ป
48-49

(200,000)4
(ยอย)

นางยุพา มงคลสุข
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววิลาสินี กวกีิจธรรมกุล
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายเจษฎา วงศพรหม
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว พนิดา  วงศแหวน

อิทธิพลของพันธุและสภาวะการเก็บเกี่ยวรักษาเมล็ดสบูดํา
ตอคุณภาพของนํ้ามันที่สกัดได

2 ป
48-49

(0)4
(ยอย)

รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุสบูดํา (Jatropha curcas L.) โดยการ
เหน่ียวนําดวยรังสีแกมมา

5 ป
48-52

(250,000)4
(ยอย)

อ.คทารัตน ชูศรีเอี่ยม
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

อิทธิพลของพันธุและสภาวะการเก็บรักษาเมล็ดสบูดําตอ
การงอก

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การควบคุมแมลงศัตรูสบูดําโดยชีววิธี 2 ป
48-49

(0)4
(ยอย)

รศ.โกศล เจริญสม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.โสภณ อุไรชื่น
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อรพรรณ เกินอาษา
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว ดวงทิพย  กันฐา

การสํารวจ การจัดการโรคศัตรูของสบูดํา 2 ป
48-49

(0)4
(ยอย)

รศ.นิพนธ วิสารทานนท
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การจัดการระบบการปลูกสบูดําและการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตในพ้ืนที่ตาง ๆ

3 ป
48-50

(500,000)4
(ยอย)

รศ.อิสรา สุขสถาน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร

การศึกษาการตัดแตงกิ่งและระยะปลูกที่เหมาะสมในการ
จัดการสบูดํา

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

ศ.สายัณห ทัดศรี
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

การปรับปรุงประชากรสบูดํา 3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

อ.วิเชียร กีรตินิจกาล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอโดยใชเคร่ืองหมายโมเลกุลในสบู
ดํา

3 ป
48-50

(700,000)4
(ยอย)

อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.ประภา ศรีพิจิตต
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.วิเชียร กีรตินิจกาล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุทานตะวันเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการทําไบโอ
ดีเซล

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

อ.บุบผา คงสมัย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การผลิตไบโอดีเซลจากสบูดําโดยใชของผสมระหวางเมทา
นอลและคารบอนไดออกไซดที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต

2 ป
48-49

(0)4
(ยอย)

อ.มานพ เจริญไชยตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การผลิตไบโอดีเซลนํ้ามันสบูดําดวยวิธีการผลิตแบบสองข้ัน
ตอน

3 ป
48-50

(50,000)4
(ยอย)

ผศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การขยายขนาดการผลิตเอนไซมไลเปสดวยวิธีการหมักแบบ
แหง

3 ป
48-50

(100,000)4
(ยอย)

อ.จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การศึกษาสภาวะในการตรึงเอนไซมไลเปสดวยพอลิเมอรที่
เหมาะสม

2 ป
48-49

(150,000)4
(ยอย)

อ.นันทิยา หาญศุภลักษณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การสังเคราะหไบโอดีเซลจากนํ้ามันสบูดําโดยตัวเรงปฏิกิริยา
วิวิธพันธ

2 ป
48-49

(0)4
(ยอย)

อ.กานดิส สุดสาคร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การเพ่ิมปริมาณไขมันไมอิ่มตัวในนํ้ามันปาลมดิบดวยเอไซม
ไลเปสสหรับไบโอดีเซล

3 ป
48-50

(0)4
(ยอย)

อ.ณกัญภัทร (จันทนา) จินดา
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศึกษาความเปนพิษและการลดพิษของเมล็ดและนํ้ามันสบู
ดําโดยใชความรอนและสารเคมี

2 ป
48-49

(200,000)4
(ยอย)

รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลตอโภชนาการ
และสารพิษจากเมล็ดสบูดํา

3 ป
48-50

(200,000)4
(ยอย)

อ.วันวิสา สุดประเสริฐ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สุนทรี ขุนทอง
สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศรีราชา
นาย สน่ัน ขําเลิศ

การปรับปรุงพันธุสบูดําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตจากพันธุที่คัดเลือก 3 ป
49-51

(100,000)4
(ยอย)

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ผลของฮอรโมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบูดําเพ่ือการ
เพ่ิมผลผลิต

3 ป
49-51

(150,000)4
(ยอย)

นายโรจนรวี ภิรมย
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ประศาสตร เกื้อมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การรวบรวมเก็บรักษาความหลากหลายเมล็ดพันธุกรรมสบูดํา 3 ป
49-51

(200,000)4
(ยอย)

นางภาณี ทองพํานัก (เตมีศักด์ิ)
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ศ.ชํานาญ ฉัตรแกว
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.กรึก นฤทุม
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสปุราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร ก

การศึกษาการจัดการเพ่ือการผลิตสบูดําใหไดผลผลิตสูง 2 ป
49-50

(300,000)4
(ยอย)

ศ.สายัณห ทัดศรี
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อิสรา สุขสถาน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ประภา ศรีพิจิตต
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.จําเริญ เที่ยงธรรม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย ฐากร  สายขุนทด

ความแปรปรวนทางฟโนไทปของลักษณะทางสรีรวิทยาเพ่ือ
ใชคัดเลือกพันธุสบูดํา

3 ป
49-51

(200,000)4
(ยอย)

รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

การจัดการแมลงศัตรูสบูดําในประเทศไทย 3 ป
49-51

(150,000)4
(ยอย)

รศ.สมนึก วงศทอง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

แมลงผสมเกสรและการติดผลของสบูดํา 3 ป
49-51

(300,000)4
(ยอย)

รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว ชามา อินซอน
นางสาว พณัญญา  พบสุข

การใชประโยชนจากสบูดําในทางการเกษตร 3 ป
49-51

(300,000)4
(ยอย)

ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
อ.โสภณ อุไรชื่น
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พิชัย ทองดีเลิศ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางศิริวัลย สรอยกลอม
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขา
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โรคที่สําคัญของสบูดําและการตรวจสอบพันธุตานทานโรค 2 ป
49-50

(200,000)4
(ยอย)

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.นิพนธ วิสารทานนท
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
อ.สุจินต ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาพันธุสบูดํา (Jatropha curcas L.) 
ในสภาพปลอดเชื้อ : การอนุรักษพันธุเพ่ือการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน

3 ป
49-51

(150,000)4
(ยอย)

นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเคร่ืองมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การคัดเลือกตนสบูดํา (Jatropha curcas L.) พันธุดีโดยการ
ชักนําใหเกิดการกลายพันธุดวยวิธีฉายรังสีแกมมารวมกับ
เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

3 ป
49-51

(250,000)4
(ยอย)

นางศิริวรรณ บุรีคํา
ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.คทารัตน ชูศรีเอี่ยม
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ. สน่ัน ขําเลิศ
นางวัชรีพร โอฬารกนก
นางสาว แสนสุข รัตนพรหม

การผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุสบูดํา 1 ป (250,000)4
(ยอย)

ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตสบูดําแบบ
ปลูกหัวไรปลายนาและแบบปลูกอยางมีการจัดการสําหรับการ
ผลิตไบโอดีเซล

1 ป (200,000)4
(ยอย)

อ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.ปติ กันตังกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.เอื้อ สิริจินดา
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
นางสาว อรชส นภสินธุวงศ
นาย อิทธิพงศ  มหาธนเศรษฐ

การทดสอบพันธุและการเขตกรรมสบูดําที่วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติสกลนคร

3 ป
49-51

(200,000)4
(ยอย)

รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาผลกระทบทางสังคมโครงการการปลูกสบูดําเปน
พืชพลังงานทดแทน

1 ป (200,000)4
(ยอย)

อ.สุรพันธ เพชราภา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

เคร่ืองเก็บเกี่ยวผลสบูดํา 1 ป (200,000)4
(ยอย)

รศ.วิชา หมั่นทําการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การทดสอบพันธุและการเขตกรรมสบูดําที่วิทยาเขตลพบุรี 3 ป
49-51

(200,000)4
(ยอย)

นายนคร เหลืองประเสริฐ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การศึกษาการผลิตเอทานอลจากเปลือกและตนสบูดํา 1 ป (300,000)4
(ยอย)

ผศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การประยุกตการกล่ันแบบเกิดปฏิกิริยาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการ
ผลิตไบโอดีเซล

1 ป (200,000)4
(ยอย)

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางสาว ธนิตา  สนธิเศวต

การปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันสบูดําดวยปฏิกิริยาแตกตัว 2 ป
49-50

(100,000)4
(ยอย)

อ.อรรถศักด์ิ จารีย
ภาควชิาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ผลกระทบตอเคร่ืองยนตดีเซลจากการใชนํ้ามันสบูดําเปนเชื้อ
เพลิงทดแทน สําหรับเคร่ืองยนตดีเซล

1 ป (200,000)4
(ยอย)

ผศ.สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
อ.ชุติ มวงประเสริฐ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พงศศักด์ิ ชลธนสวัสด์ิ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสมชาย หลอมหัทธนะกุล
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การสกัดสารออกฤทธิ์จากสบูดําและการใชประโยชน 3 ป
49-51

(300,000)4
(ยอย)

อ.ณกัญภัทร (จันทนา) จินดา
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การวิเคราะหปริมาณไซยาไนดจากสบูดําและผลิตภัณฑ 3 ป
49-51

(200,000)4
(ยอย)

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางสบูกอนที่มีประสิทธิภาพ
การตานอนุมูลอิสระจากนํ้ามันเมล็ดสบูดํา

2 ป
49-50

(200,000)4
(ยอย)

นางสาวพงษศิริ วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสรอย
รศ.ดร.ภ. จีรเดช  มโนสรอย

การพัฒนาธูปไลยุงจากเศษเหลือจากการสกัดนํ้ามันสบูดํา 2 ป
49-50

(200,000)4
(ยอย)

นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดวิตามินอีจากสบูดํา 1 ป (200,000)4
(ยอย)

อ.บงกชรัตน ปติยนต
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ปยาภรณ สมสมัคร
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

Curcin จากสบูดํา : การสกัดใหบริสุทธิ์และการประยุกตใช 3 ป
49-51

(200,000)4
(ยอย)

รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ศักยภาพของสบูดําในการจับคืบคารบอนสูดิน 2 ป
49-50

(150,000)4
(ยอย)

อ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มี
คุณสมบัติทําใหเกิดฟองจากกากสบูดําเพ่ืออุตสาหกรรมการ
ผลิตอิฐมวลเบา

1 ป (250,000)4
(ยอย)

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายชิดชัย ปญญาสวรรค
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 9 โครงการ 9,845,000

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีการผลิต
ยางพารา

1 ป 850,0005 นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามันลูกผสม DXP และการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปาลมนํ้ามันที่เหมาะสมแกเกษตรกร

1 ป 640,0006 นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสรางระดับนา
โนเมตร

5 ป
49-53

5,000,0007 ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ. ยุทธนา  ตันติรุงโรจนชัย
ผศ. ตะวัน สุกนอย
ผศ. อภินภัส  รุจิวัตร
ดร. รุงนภา ทองพูล

การพัฒนาเตาอบไมขนาดเล็กระบบพลังงานแสงอาทิตยรวม
กับวิธีการลดความชื้น เพ่ือปรับปรุงขบวนการผลิตและ
คุณภาพของสินคา หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ที่ใชไมเปนวัตถุ
ดิบ

1 ป 500,0008 ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายไชยยงค หาราช
ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
นายกิตติเดช โพธินิยม
ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

การประเมินระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อแบบเฉพาะ
เจาะจง

1 ป 600,0009 รศ.ศรเทพ ธัมวาสร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พรรณวดี โสพรรณรัตน
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโคนมและรูปแบบการผลิตนม
ในฟารมโคนมรวมกับการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว

1 ป 1,000,00010 ผศ.สมเกียรติ ประสานพานิช
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ผศ.เสกสม อาตมางกูร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสุพจน สัจจาพิทักษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
นางสาวศิริรัตน บัวผัน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กาํแพงแสน
นายนาม บัวทอง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาการประยุกตใชระบบ Weigh-In-MOtion ในการ
ตรวจชั่งนํ้าหนักรถบรรทุกและการประเมินการเสื่อมสภาพของ
ทางหลวงในประเทศไทย

2 ป
49-50

155,00011 อ.ปยะ โชติกไกร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑหนอไมในภาชนะบรรจุปด
สนิทเพ่ือความปลอดภัยการบริโภค

1 ป 300,00012 นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด
ฝายผลิตทดลอง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวกรุณา วงษกระจาง
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
น.ส.พิสมัย ศรีชาเยส
นางมณฑา  ทองเปา
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลินินที่เหมาะสมและการใช
ประโยชนจากเมล็ด

3 ป
49-51

800,000
(800,000)

13
(ชุด)

รศ.อิสรา สุขสถาน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อรพินท จินตสถาพร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.อรอนงค นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การคัดเลือกพันธุลินินและเทคโนโลยีการผลิตลินิน 2 ป
49-50

(0)13
(ยอย)

รศ.อิสรา สุขสถาน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

คุณสมบัติทางชีวภาพของผลิตภัณฑจากเมล็ดลินิน 3 ป
49-51

(0)13
(ยอย)

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การเสริมนํ้ามันเมล็ดแฟลกซ (ลินิน) เพ่ือเพ่ิมสัดสวนของ 
n-3/n-6 PUFA ในไขและเพ่ิมภูมิตานทานโรคในไกไข

1 ป (0)13
(ยอย)

อ.ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน

การใชลินสีดในสัตวนํ้า : ผลตอการเติบโตและระบบภูมิคุมกัน
โรคในกุงกามกรามและปลาดุก

2 ป
49-50

(0)13
(ยอย)

ผศ.อรพินท จินตสถาพร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนจากกากเมล็ดลินินที่
ปลูกในประเทศไทย

3 ป
49-51

(0)13
(ยอย)

รศ.อรอนงค นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 โครงการ 10,000,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 1 โครงการ 10,000,000

การสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือการตี
พิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

6 ป
47-52

10,000,0001 รศ.วินัย อาจคงหาญ บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน
ผศ.กัญจนา ธีระกุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ จํานวน 16 โครงการ 35,000,000

โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร จํานวน 3 โครงการ 7,850,000

โครงการใหม จํานวน 3 โครงการ 7,850,000

การศึกษาประเมินศักยภาพเพ่ือการวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ชีวภาพเชิงเกษตรนิเวศวิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับการ
เรียนรูและการทองเที่ยว

1 ป 2,000,0001 รศ.ธงชัย มาลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน
ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ถวัลยศักด์ิ เผาสังข
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางภาณี  ทองพํานัก (เตมีศักด์ิ)
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
รศ.คณพล จุฑามณี
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
ผศ.ประสงค ตันพิชัย
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน

การเสริมสรางศักยภาพดานการบริการงานวิจัยและบริการ
วิชาการดานวนเกษตร

1 ป 1,900,0002 อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
น.ส. สุณิส  ยอดนาม
นายพิชัย จามรโชติ
นายตุลา  ภูมณี

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาปา
เต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร

1 ป 3,950,000
(3,950,000)

3
(ชุด)

ผศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.กาญจนเขจร ชูชีพ
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

สํารวจและจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติอุทยานธรรมชาติ
วิทยาปาเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

1 ป (0)3
(ยอย)

ผศ.สารัฐ รัตนะ
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

ศึกษาและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม
อุทยานธรรมชาติวิทยาปาเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ

1 ป (0)3
(ยอย)

อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ศึกษาและสรําวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปา
อุทยานธรรมชาติวิทยาปาเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
บรมราชินีนาถ

1 ป (0)3
(ยอย)

อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

ศึกษาระบบนิเวศวิทยาปาไมอุทยานธรรมชาติปาเต็งรังเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

1 ป (0)3
(ยอย)

อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

เผยแพรศักยภาพและการใชประโยชนอุทยานธรรมชาติวิทยา
ปาเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

1 ป (0)3
(ยอย)

ผศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 13 โครงการ 27,150,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 2 โครงการ 17,172,780

โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 5 ป
46-50

16,972,7801 รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดําเนินงานของสถาบัน
คนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

3 ป
47-49

200,0002 รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางยุพา มงคลสุข
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบนัคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 11 โครงการ 9,977,220

ศูนยการศึกษาเชิงหรรษาเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2 ป
49-50

3,697,0003 ผศ.พนิต เข็มทอง
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : พัฒนาการสู
องคกรแหงการเรียนรู

1 ป 228,1004 ผศ.สมจิตร วัฒนคุลัง
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
รศ.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.กรรณิการ ลิมพะสุต
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.บริบูรณสุข บัญชรเทวกุล
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.สุมาลี กาญจนชาตรี
โรงเรียนสาธิตแห

โครงการศึกษาติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี

1 ป 4,992,6205 รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การสอนภาษาอังกฤษโดยเนนการปฏิบัติเพ่ือการนําไปใชได
จริงในชีวิตประจําวัน

1 ป 200,0006 อ.อรุณธดี ตรุงอําไพ
สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วิจิตรา พูลเพ่ิมทรัพย
ภาควิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
นางสาวภัทราภรณ โพนเงิน
สํานักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
นางอรุณศรี นิภานันท
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน
ผศ.พึงใจ  พ่ึงพานิช
อ.วีระชัย  ธนมัยมาศ
Mr.Tomothy Andrew West
Mr. Roderick Waller
น.ส. นวพร  วรรณทอง
นายวิทย  ครุฐคํา

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1 ป 150,0007 นางสาวภัทราภรณ โพนเงิน
สํานักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางอรุณศรี นิภานันท
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน
ผศ. พึงใจ  พ่ึงพานิช
นางธาริณี  ประนิช
นายอนุรักษ  เครือคํา
นายพรศักด์ิ  แสนศรี
น.ส. ปณฑิตา  อินทรักษา
นายวีรเทพ  สุดแดน
น.ส. โอลักษณ  เทียมภักด์ิ

การพัฒนากิจกรรมชวยในการคนหาอัตลักษณทางการศึกษา
และอาชีพของนิสิตคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

1 ป 39,5008 ผศ.จิตตินันท บุญสถิรกุล
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร บางเขน

การพัฒนามาตรฐานการฝกอบรมเพ่ือการบริการทางวิชาการ
แกสังคมของสํานกสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

1 ป 400,0009 ผศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
ฝายบริหารและธุรการทั่วไป สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
นางวรรณดี สุทธินรากร
ฝายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ผศ.พนิต เข็มทอง
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

ความพึงพอใจในคุณภาพและบริการของศูนยวิจัยปาไม คณะ
วนศาสตร

1 ป 20,00010 อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
น.ส. ทัศนี  กล่ินหวล
นางนัฐพร  กรทรวง
น.ส. สุวิมล  พรหมชนะ
น.ส. ชมพู  บุญรอดกลับ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีวิจัยและสถานี
ฝกนิสิตของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือ
การพัฒนาอยางเปนระบบ

1 ป 150,00011 อ.สมนิมิตร พุกงาม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.ดํารงค ศรีพระราม
ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม สถาบันวจัิยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.ชัชชัย ตันตะสิรินทร
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.ยุทธพงษ ศรีมังคละ
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปฏิบัติธรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร

1 ป 50,00012 อ.ประยูร คลายโศก
สาขาวิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร

การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนํ้าด่ืม
นนทรีอีสานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1 ป 50,00013 นายอนุรักษ เครือคํา โครงการจัดต้ังสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
สกลนคร
รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุวพงษ สวัสด์ิพานิชย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายธิบดี สกุลวิชญธาดา
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.ธนันตชัย นพแกว
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.ฉัฐวัฒน ลิมปสุรพงษ
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
นายวรสิทธิ์ วงศอด
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 1 โครงการ    

1 โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ ผศ.ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางคกูร 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

2549 10,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2549 

 
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา งบประมาณ 

 หมวดเงินอุดหนุนงานบริการวิชาการแก
ชุมชน 

  20,859,700 

1 โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา ผศ.ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางคกูร 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

2549 10,480,900 

2 โครงการอาหารไทย ดร.วารุณี วารัญญานนท 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

2549 2,689,400 

3 โครงการอาหารฮาลาลฯ ดร.สมจิต สุรพัฒน 
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2549 2,689,400 

4 โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิต
สุราฯ 

ผศ.ดร.มังกร โรจนประภากร 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

2549 5,000,000 
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