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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

ทุนภายนอกมหาวิทยาลยั (ในประเทศ)

แหล่งทุน - กระทรวงการคลงั ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

1 รศ.อนุวตัร แจง้ชดั      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์

2550 415,000.00

ผศ.สุพณัณี วรกิตสิทธิสาธร      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาเทคโนโลยกีารบรรจุและวสัดุ

ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาเทคโนโลยกีารบรรจุและวสัดุ

สมพร คงเจริญเกียรติ      

ภาควิชาเทคโนโลยกีารบรรจุ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

รศ.กมลวรรณ แจง้ชดั      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์

อ.พิสิฏฐ ์ธรรมวิถี      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์

2 อ.รุ่งทิพย ์ลุยเลา      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

2550-2551 297,500.00

ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธ์รรมศิริ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ผศ.สุธีลกัษณ์ ไกรสุวรรณ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

อ.ศรันยา เกษมบุญญากร (เผอืกผอ่ง)      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

อ.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

3 การพฒันาปรับปรุงการผลิตซีอ๊ิว รศ.วิเชียร ลีลาวชัรมาศ      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

2550 70,000.00

การพฒันาคุณภาพและบรรจุภณัฑส์าํหรับ

ผลิตภณัฑชุ์มชน

การพฒันาคุณภาพและผลิตภณัฑผ์า้ไหม
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

4 โครงการถ่ายทอดการทาํกระดาษสาและ

ผกัตบชวาดว้ยมือแบบไทยและผลิตภณัฑ์

มูลค่าเพิ่ม

นายวุฒินนัท ์คงทดั      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร      

ฝ่ายเทคโนโลยชีีวมวลและพลงังานชีวภาพ

2550 211,250.00

5 ผศ.เฟ่ืองฟูรัตน ์มุ่งทวีสินสุข      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

2550 330,685.00

หม่อมราชวงศว์รวฒัย ์เกษมศรี      

บริษทั ลอแยล คอนแทค็ จาํกดั 

6 ผศ.เฟ่ืองฟูรัตน ์มุ่งทวีสินสุข      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

2550 437,500.00

หม่อมราชวงศว์รวฒัย ์เกษมศรี      

บริษทั ลอแยล คอนแทค็ จาํกดั 

แหล่งทุน - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 การคดัเลือกหญา้รูซ่ีทนทานต่อสภาพแลง้

โดยใชส้าร polycthyleve glycol  (PEG)

รศ.มาลี ณ นคร      

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาพฤกษศาสตร์

2550-2552 200,000.00

2 นายประภาส  ช่างเหลก็      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัเพชรบูรณ์

2550 -

นางสุกญัญา  จตัตุพรพงษ์

สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคน้ควา้และ

พฒันาปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑสั์ตว ์กาํแพงแสน 

ศูนยว์ิจยัและพฒันาวิชาการอาหารสัตว์

นายสุรพล  เชา้ฉอ้ง      

สถาบนัอินทรีจนัทรสถิตยเ์พื่อการคน้ควา้และ

พฒันาพืชศาสตร์    ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

นายสุดประสงค ์ สุวรรณเลิศ

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร  สถานี

วิจยัสิทธิพรกฤดากร

เทคโนโลยแีละการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตของการเยบ็เส้ือผา้อุตสาหกรรม

ระดบัสากล

เทคโนโลยแีละการพฒันาผลิตภณัฑ ์ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมการตดัเยบ็เส้ือผา้ใน

ระดบัสากล

โครงการวิจยัและถ่ายทอดงานวิจยัสู่

ประชาชน: โครงการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ

ปัญหาอุทกภยัในปี 2549
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

3 นายประภาส  ช่างเหลก็      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัเพชรบูรณ์

2550 650,000.00

นายสุรพล  เชา้ฉอ้ง      

สถาบนัอินทรีจนัทรสถิตยเ์พื่อการคน้ควา้และ

พฒันาพืชศาสตร์    ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

นางสาวสดใส  ช่างสลกั      

สถาบนัอินทรีจนัทรสถิตยเ์พื่อการคน้ควา้และ

พฒันาพืชศาสตร์      ศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่าง

แห่งชาติ

นางสุปราณี  งามประสิทธ์ิ      

สถาบนัอินทรีจนัทรสถิตยเ์พื่อการคน้ควา้และ

พฒันาพืชศาสตร์      สถานีวิจยัพืชไร่สุวรรณวาจก

กสิกิจ

นายเวช  เต๋จ๊ะ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัดอยปุย

นางสาวเบญ็จารัชด  ทองยนื      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

4 นางสุกญัญา จตัตุพรพงษ ์     

สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคน้ควา้และ

พฒันาปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑสั์ตว ์กาํแพงแสน      

ศนยว์ิจยัและพฒันาวิชาการอาหารสัตว์

2550 500,000.00

นางวิไลลกัษณ์   ชาวอุทยั      

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นายสุดประสงค ์สุวรรณเลิศ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร

นายประภาส  ช่างเหลก็      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัเพชรบูรณ์

โครงการวิจยัและถ่ายทอดงานวิจยัสู่

ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผูป้ระสบ

ปัญหาอุทกภยัในปี2549 โครงการวิจยัยอ่ยท่ี

 3 โครงการฟ้ืนฟูและเพิ่มผลผลิตพืช

เศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีประสบภยันํ้าท่วม

ในเขตจงัหวดัภาคกลาง

โครงการวิจยัและถ่ายทอดงานวิจยัสู่

ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผูป้ระสบ

ปัญหาอุทกภยัในปี2549 โครงการวิจยัท่ี 2 

โครงการเร่งรัดพฒันาอาชีพการผลิต

ขา้วโพดหวานฝักสดแบบครบวงจรโดยใช้

เทคโนโลยกีารผลิตท่ีเหมาะสม สาํหรับ

เกษตรกรผูป้ระสบอุทกภยัในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา และจงัหวดัสุพรรณบุรี
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

รศ.อุทยั  คนัโธ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาสัตวบาล

5 นายสุดประสงค ์สุวรรณเลิศ      สถาบนัคน้ควา้และ

พฒันาระบบนิเวศเกษตร      สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดา

กร

2550 1,318,360.00

นายประภาส  ช่างเหลก็      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัเพชรบูรณ์

ผศ.ชยัสิทธ์ิ  ทองจู      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

นางระวิวรรณ  โชติพนัธ์      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นางสาวลลิตา  นํ้าเพชร      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นางสาวเบญ็จารัชด  ทองยนื      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

นายโรจนร์วี ภิรมย ์     

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

6 นายประภาส ช่างเหลก็      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัเพชรบูรณ์

2550 2,540,000.00

นางสุกญัญา จตัตุพรพงษ ์     

สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคน้ควา้และ

พฒันาปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑสั์ตว ์กาํแพงแสน      

ศูนยว์ิจยัและพฒันาวิชาการอาหารสัตว์

นายสกล  ฉายศรี      

สถาบนัอินทรีจนัทรสถิตยเ์พื่อการคน้ควา้และ

พฒันาพืชศาสตร์      สถานีวิจยัลพบุรี

โครงการวิจยัและถ่ายทอดงานวิจยัสู่

ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผูป้ระสบ

ปัญหาอุทกภยัในปี2549 โครงการวิจยัยอ่ย

ท่ี1 โครงการผลิตอาหารสัตวโ์ดยใชม้นัเส้น

สะอาดและอาหารหมกัสาํหรับโคและ

กระบือในเขตพื้นท่ีนํ้ าท่วม

โครงการวิจยัและถ่ายทอดงานวิจยัสู่

ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผูป้ระสบ

ปัญหาอุทกภยัในปี2549 โครงการวิจยัยอ่ยท่ี

 4 การจดัการดินท่ีเหมาะสมเพื่อการฟ้ืนฟู

พื้นท่ีการเกษตรท่ีถกูนํ้าท่วมในเขตจงัหวดั

ลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยา
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

นายเวช  เต๋จ๊ะ     

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัดอยปุย

นายสุดประสงค ์ สุวรรณเลิศ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร

นางวีระศรี  เมฆตรง      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

แหล่งทุน - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

1 รศ.อนุวตัร แจง้ชดั      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์

2550 1,484,000.00

ผศ.อนุกลู วฒันสุข      

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร      สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร

อ.สิริชยั ส่งเสริมพงษ ์     

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

อ.สายพิณ ทานชัฌาสัย      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

รศ.กมลวรรณ แจง้ชดั      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์

รศ.หทยัรัตน ์ริมคีรี      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์

ผศ.วิษฐิดา จนัทราพรชยั      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์

การศึกษาวิจยัแปรรูปมงัคุด
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 งบประมาณ

(บาท)

อ.พิสิฏฐ ์ธรรมวิถี      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์

ผศ.วลยัรัตน ์จนัทรปานนท ์     

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์

รศ.จินตนา อุปดิสสกลุ      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์

ผศ.นนัทวนั เทอดไทย      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      

ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์

แหล่งทุน - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพษิ

1 โครงการการจดัทาํระบบบาํบดันํ้าเสียสาธิต 

(นํ้าท้ิงจากบ่อเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า)

รศ.อรพินท ์จินตสถาพร      

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า

2550 709,500.00

2 โครงการการประเมินสถานการณ์การ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าและเสริมสร้างความรู้

ความเขา้ใจในการจดัการนํ้าท้ิงจากบ่อ

เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าในพื้นท่ี

ลุ่มนํ้าบางปะกง

รศ.อรพินท ์จินตสถาพร      

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า

2550 1,544,400.00

แหล่งทุน - กระทรวงพลงังาน กรมเช้ือเพลงิธรรมชาติ

1 การจดัทาํโครงการนาํร่องเพื่อนาํสารพลอย

ได ้(Natural Gas Liquid, NGL) ท่ีไดจ้าก

กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติไปใช้

ประโยชนก์บัชุมชน

ผศ.พิชยั กฤชไมตรี      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

2550 1,000,000.00

2 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํก๊าซ

ธรรมชาติจาแหล่งนํ้ามนัดิบบนบกไปใช้

เป็นเช้ือเพลิงกบัวิสาหกิจชุมชนโดยการวาง

ท่อส่ง

ผศ.พิชยั กฤชไมตรี      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

2550 1,000,000.00

แหล่งทุน - กระทรวงพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน

1 โครงการศึกษาพฒันาและเผยแพร่การ

จดัการขยะเพื่อพลงังานสาํหรับชุมชน

รศ.เกียรติไกร อายวุฒัน ์     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

2550 5,706,060.00
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา
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 งบประมาณ

(บาท)

แหล่งทุน - กองบัญชาการทหารสูงสุด

1 การประเมินผลของการดาํเนินงาน

โครงการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตและพื้นท่ีตน้นํ้า

นํ้ าหนาวของเกษตรกร  ตาํบลวงักวาง  อ.

นํ้าหนาว จ.เพชรบูรณ์

ดร.วรรณดี สุทธินรากร      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายการตลาด

2550 200,000.00

แหล่งทุน - คุณณัฐวุฒิ   พงศ์พาณิชย์

1 นายสุดประสงค ์สุวรรณเลิศ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร

2550 850,000.00

นางสาวนิภา เข่ือนควบ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร

ระวิวรรณ โชติพนัธ์      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ลลิตา  นํ้าเพชร      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เจษฎายทุธ  ไชยบุรี      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จิตตรา  ส้ินภยั      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

แหล่งทุน - โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

1 การนาํเศษเหลือสมุนไพรกลบัมาใช้

ประโยชนใ์นรูปของแผน่ใยซีเมนต์

รศ.ทรงกลด จารุสมบติั      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

2550 270,000.00

2 นางพชัรี ตั้งตระกลู      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

2550 218,488.00

นางพยอม อตักวิบูลยก์ลุ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

การผลิตกลา้ยางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐานสู่

เกษตรกร

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑข์า้วเกรียบ 

ขา้วแต๋นและขา้วเม่า
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 งบประมาณ

(บาท)

นางบุญมา นิยมวิทย ์     

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

นางสาวศนัสนีย ์อุดมระดิ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

3 ผศ.ดรรชนี เอมพนัธุ์      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาอนุรักษว์ิทยา

2550 340,000.00

ผศ.สุรเชษฎ ์เชษฐมาส      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาอนุรักษว์ิทยา

รศ.อภิวนัท ์กาํลงัเอก      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาสหกรณ์

4 ผศ.นิคม แหลมสัก      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

2550 400,000.00

นางอภิญญา พุ่มพวง      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      สาํนกังานเลขานุการ

นายมานพ  ธรสินธุ์      

มหาวิทยาลสังขลานครินทร์ 

เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 

นายวนทั  พุ่มพวง      

สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร 

5 รศ.ธีระ วีณิน      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

2550 250,000.00

รศ.ทรงกลด จารุสมบติั      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

ผศ.อาํไพ เป่ียมอรุณ      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

อ.พิศุทธุ์ ศิริพนัธุ์      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

6 รศ.ทรงกลด จารุสมบติั      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

2550 350,000.00

รศ.ธีระ วีณิน      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

การพฒันาคุณภาพการผลิตการแกะสลกั

และถาวลัยป์ระดิษฐ์

การพฒันาคุณภาพการผลิตผลิตภณัฑไ์ม้

การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษก์ลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตยร่์มฟ้าสยามบา้น

จอมแจง้ และบา้นหนองกุง้ใต ้จงัหวดั

เชียงรายและจงัหวดัหนองคาย

การพฒันาการผลิตถ่าน ถ่านอดัแท่ง และ

นํ้าส้มควนัไมใ้หมี้คุณภาพเพื่อการคา้
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 งบประมาณ

(บาท)

ผศ.อาํไพ เป่ียมอรุณ      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

อ.พิศุทธุ์ ศิริพนัธุ์      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

7 อ.พิศุทธุ์ ศิริพนัธุ์      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

2550 312,500.00

รศ.ธีระ วีณิน      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

ผศ.อาํไพ เป่ียมอรุณ      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

รศ.ทรงกลด จารุสมบติั      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

8 นางสาวสุมิตรา บุญบาํรุง      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

2550 142,903.00

อ.จุฑา มุกดาสนิท      

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาผลิตภณัฑป์ระมง

แหล่งทุน - งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

1 รศ.นงนุช  องัยรีุกลุ      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2549-2550 1,500,000.00

อ.สุวพร ผาสุก      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

อ.ณิธิชา ธรรมธนากลู      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

แหล่งทุน - เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 โครงการออกแบบและศึคกษาระบบ

บริหารจดัการขยะมูลฝอยโซนใตข้อง

จงัหวดัเชียงใหม่

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ ์     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาํแพงแสน      

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

2550 3,106,900.00

การพฒันาคุณภาพเส่ือทอกกและเส่ือเตย

การพฒันาบรรจุภณัฑช์าเขียวใบหม่อนเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพดา้นกล่ิน รส

โครงการพฒันาการศึกษาท่ีมีเป้าหมาย

สัมพนัธ์กบัการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของ

ประเทศ : การวิจยัพื้นฐานจงัหวดัแพร่
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 งบประมาณ

(บาท)

แหล่งทุน - เทศบาลเมืองกนัทรลกัษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและ

ระบบนาํเสียของเทศบาลเมืองกนัทรลกัษณ์

 อ.กนัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ

รศ.สิทธิชยั ตนัธนะสฤษด์ิ      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาอนุรักษว์ิทยา

2550 5,000,000.00

แหล่งทุน - เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 โครงการศึกษาขอ้มูลและจดัทาํแผนแม่บท

การจดัการนํ้าเสียของเทศบาลเมืองคลอง

หลวง จงัหวดัปทุมธานี

รศ.สิทธิชยั ตนัธนะสฤษด์ิ      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาอนุรักษว์ิทยา

2550 4,000,000.00

แหล่งทุน - เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1 โครงการศึกษาความเหมาะสมรวบรวมและ

ระบบบาํบดันํ้าเสียของเทศบาลเมือง

ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

รศ.สิทธิชยั ตนัธนะสฤษด์ิ      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาอนุรักษว์ิทยา

2550 5,000,000.00

แหล่งทุน - บริษัท กลุ่ม 79 จํากดั

1 โครงการก่อสร้างและทดสอบระบบดูด

ก๊าซขยะของแหล่งฝังกลบมูลฝอยอยา่งถกู

หลกัสุขาภิบาล

ผศ.กนกศกัด์ิ เอ่ียมโอภาส      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาํแพงแสน      

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

2550 4,039,950.00

แหล่งทุน - บริษัท เกษตร 23 จํากดั

1 นายสุดประสงค ์สุวรรณเลิศ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร

2550-2559 250,000.00

นางสาวนิภา เข่ือนควบ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร

นายเจษฎายทุธ  ไชยบุรี      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นางสาวลลิตา  นํ้าเพช็ร      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นางระวิวรรณ  โชติพนัธ์      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

โครงการพฒันาวิชาการ

การทดสอบพนัธุ์ปาลม์นํ้ามนัลกูผสมเทเนอ

ร่า D x P เพื่อผลิตเมลด็พนัธุ์ปาลม์นํ้ามนั

ลกูผสมคุณภาพดี ร่วมกบับริษทั เกษตร 23 

จาํกดั
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 งบประมาณ

(บาท)

นางสาวจิตตรา  ส้ินภยั      

สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

แหล่งทุน - มูลนิธิโครงการหลวง

1 การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ใน

ตน้พลบัพนัธุ์ P2 และ Fuyu

รศ.กฤษณา กฤษณพุกต ์     

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

2549-2550 154,500.00

2 การทดสอบตน้แม่พนัธุ์เสาวรสรับประทาน

สดปราศจากโรคไวรัส

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบติั      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาโรคพืช

2549-2550 230,000.00

3 การนาํเขา้พนัธุ์ไมผ้ลจากต่างประเทศและ

การทดสอบพนัธุ์ในพื้นท่ีมูลนิธิโครงการ

หลวง

รศ.ฉลองชยั แบบประเสริฐ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2549-2550 216,000.00

4 การประเมินคุณภาพของไมแ้ละการ

พฒันาการใชป้ระโยชนไ์มก้ารบูร

ผศ.นิคม แหลมสัก      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

2550 133,500.00

5 การปรับปรุงพนัธุ์มะละกอผลเลก็เพื่อการคา้ รศ.ฉลองชยั แบบประเสริฐ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2549-2550 250,000.00

6 การพฒันาโปรแกรมแบบอตัโนมติัสาํหรับ

เคร่ืองสร้างตน้แบบรวดเร็ว

อ.คุณยตุ เอ่ียมสอาด      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

2550 2,379,380.00

7 การพฒันาพนัธุ์ไมด้อกสกลุหนา้ววั รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน ์     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2549-2550 203,800.00

8 การพฒันาพืชเขตร้อนเป็นไมก้ระถางและ

ไมต้ดัใบ

รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน ์     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2550-2551 278,000.00

9 ดร.ณรงคช์ยั พิพฒันธ์นวงศ ์     

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

2550 80,000.00

นางสาวเบญ็จารัชด ทองยนื      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

นายเวช เต๋จ๊ะ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัดอยปุย

สาวิตรี  ทิวงศ ์     

มูลนิธิโครงการหลวง 

การศึกษาการผลิตมลัเบอร่ีรับประทานสด

เพื่อการคา้ในพื้นท่ีของมูลนิธิโครงการหลวง
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ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

ดร.อจัฉรา  ภาวะสุทธ์ิ      

มูลนิธิโครงการหลวง 

10 ผศ.สมชยั อนุสนธ์ิพรเพิ่ม      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

2550 400,000.00

ศ.เอิบ เขียวร่ืนรมณ์      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อญัชลี สุทธิประการ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต ์     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

11 ผศ.สมชยั อนุสนธ์ิพรเพิ่ม     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

2550 400,000.00

ศ.เอิบ เขียวร่ืนรมณ์      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.อญัชลี สุทธิประการ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต ์     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

12 ความช้ืนและลกัษณะการดูดยดึนํ้าของดิน

ภายใตก้ารใชท่ี้ดินท่ีแตกต่างกนับนพื้นท่ีสูง

ผศ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ ์     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

2549-2550 32,000.00

13 ดร.ณรงคช์ยั พิพฒันธ์นวงศ ์     

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

2550-2551 2,437,200.00

นางสาวเบญ็จารัชด ทองยนื      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

นายเวช เต๋จ๊ะ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัดอยปุย

สาวิตรี  ทิวงศ ์     

มูลนิธิโครงการหลวง 

โครงการพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตสตรอเบอร่ีคุณภาพเพื่อการส่งออก

ภายใตม้าตรฐาน  EUREPGAP

การใหปุ๋้ยตามลกัษณะดินเพื่อลดปัญหา

ความไม่สมดุลยข์องธาตุอาหารในดินเพื่อ

การผลิตผกัในโครงการหลวง

การศึกษาลกัษณะดินและปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การใหผ้ลผลิตพืชในพื้นท่ีแปลงทดลอง

ของสถานี/ศูนยข์องมูลนิธิโครงการหลวง
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ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

14 โครงการวิจยัการชกันาํเฟินชายผา้สีดาและ

กลุ่มเฟินขา้หลวงใหก้ลายพนัธุ์โดยสารเคมี

และรังสีแกมม่า

รศ.จารุพนัธ์ ทองแถม      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2550 388,200.00

15 โครงการวิจยัเพื่อศึกษาลกัษณะทางสัณฐาน

วิทยา ชีววิทยาการออกดอก เทคนิคการ

ขยายพนัธุ์ การปลกูเล้ียงกหุลาบพนัปีชนิด

ต่าง ๆ

รศ.จารุพนัธ์ ทองแถม      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2550 371,000.00

16 ชุดโครงการไมผ้ลเขตหนาวสกลุ Prunus  

โครงการยอ่ยท่ี 1.1 การปรับปรุงพนัธุ์ไมผ้ล

เขตหนาว

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

2549-2550 1,034,000.00

17 ชุดโครงการไมผ้ลเขตหนาวสกลุ Prunus  

โครงการยอ่ยท่ี 1.3 การพฒันาวิธีการ

คดัเลือกดว้ยเคร่ืองหมายโมเลกลุสาํหรับไม้

ผลสกลุ Prunus ท่ีตอ้งการความหนาวเยน็

นอ้ยสาํหรับพื้นท่ีสูงทางภาคเหนือ

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

2549-2550 330,000.00

18 ชุดโครงการไมผ้ลเขตหนาวสกลุ Prunus  

โครงการยอ่ยท่ี 2.1 ผลของอตัราปุ๋ยท่ีใหไ้ป

กบันํ้าและตาํแหน่งท่ีตั้งหวัจ่ายนํ้าต่อ

ประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยของพืช

รศ.กมุุท สังขศิลา      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

2550 130,000.00

19 ชุดโครงการไมผ้ลเขตหนาวสกลุ Prunus  

โครงการยอ่ยท่ี 2.2 ตน้ตอพืชและเนคทารี

นทนแลง้และการตอบสนองทางสรีรวิทยา

รศ.กมุุท สังขศิลา      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

2549-2550 500,000.00

20 ชุดโครงการไมผ้ลเขตหนาวสกลุ Prunus  

โครงการยอ่ยท่ี1.2การทดสอบพืชพนัธุ์ใหม่

ในพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

2549-2550 220,000.00

21 ดร.ณรงคช์ยั พิพฒันธ์นวงศ ์     

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

2549-2550 180,000.00

นางสาวเบญ็จารัชด ทองยนื      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

ชุดโครงการวิจยั  การวิจยัและพฒันา

เทคโนโลยกีารปลกูมะเด่ือฝร่ังในพื้นท่ี

มูลนิธิโครงการหลวง  โครงการวิจยัยอ่ยท่ี 1

 : การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของมะเด่ือฝร่ัง (Ficus carica LINN.) พนัธุ์

ต่าง ๆ ในพื้นท่ีของมูลนิธิโครงการหลวง
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

สาวิตรี  ทิวงศ ์     

มูลนิธิโครงการหลวง 

ดร.อจัฉรา  ภาวะสุทธ์ิ      

มูลนิธิโครงการหลวง 

นายเวช เต๋จ๊ะ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัดอยปุย

22 ดร.เกศศิณี ตระกลูทิวากร      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

2550 250,000.00

นางสาวเพลินใจ ตงัคณะกลุ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

นางจนัทร์เพญ็ แสงประกาย      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

นางจนัทร์สุดา จริยวฒันวิจิตร      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

นางสาวเสาวลกัษณ์ รุ่งแจง้      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายผลิตทดลอง

23 ชุดโครงการวิจยั  การวิจยัและพฒันา

เทคโนโลยกีารปลกูมะเด่ือฝร่ังในพื้นท่ี

มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจยัยอ่ยท่ี 3

 : การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลา

่ ่

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย ์     

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร      ฝ่ายนาโนเทคโนโลยแีละ

เทคโนโลยชีีวภาพ

2549-2550 181,500.00

24 ชุดโครงการวิจยัการศึกษาการคดัเลือกและ

ผลิตตน้แม่พนัธุ์เสาวรสท่ีมีคุณภาพ 

โครงการยอ่ยท่ี 2 : การขยายตน้พนัธุ์

เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเล้ียง

เน้ือเยือ่

รศ.สิริภทัร์ พราหมณีย ์     

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กาํแพงแสน      

สายวิชาวิทยาศาสตร์

2549-2550 190,000.00

25 ดร.ณรงคช์ยั พิพฒันธ์นวงศ ์     

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

2549-2550 177,200.00ชุดโครงการวิจยัการศึกษาการคดัเลือกและ

ผลิตตน้แม่พนัธุ์เสาวรสท่ีมีคุณภาพ 

โครงการยอ่ยท่ี1 :การคดัเลือกตน้แม่พนัธุ์

ชุดโครงการวิจยั  การวิจยัและพฒันา

เทคโนโลยกีารปลกูมะเด่ือฝร่ังในพื้นท่ี

มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจยัยอ่ยท่ี 2

 : การศึกษาอายกุารเกบ็เก่ียวและ

กระบวนการอบแหง้ผลมะเด่ือฝร่ังท่ีปลกู

ในประเทศไทย
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

นางสาวเบญ็จารัชด ทองยนื      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

นายวิสิฐ กิจสมพร      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัดอยปุย

นายเวช เต๋จ๊ะ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัดอยปุย

ดร.อจัฉรา   ภาวะศุทธ์ิ      

มูลนิธิโครงการหลวง 

สาวิตรี  ทิวงศ ์     

มูลนิธิโครงการหลวง 

26 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเมลด็และส่วน

ขยายพนัธุ์ของวชัพืชกบัแปลงศตัรู

ธรรมชาติในดิน : แนวทางในการจดัการ

วชัพืชในแปลงผกัอยา่งย ัง่ยนื

รศ.ดวงพร สุวรรณกลุ      

คณะเกษตร บางเขน      ศูนยธุ์รกิจการเกษตร

2550 379,000.00

27 ผลของการตดัขยายระยะต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตสวนป่าไมโ้ตเร็ว

ต่างถ่ิน ณ ดอยอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่

ผศ.รุ่งเรือง พลูศิริ      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

2550 130,000.00

แหล่งทุน - มูลนิธิชัยพฒันา

1 โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม

แหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

ตาํบลแหลมผกั อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดั

เพชรบุรี

ศ.เกษม จนัทร์แกว้      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

2550 23,000,000.00

2 โครงการหมู่บา้นชยัพฒันา-กาชาดไทย-ศุภ

นิมิต 1 (บา้นท่าชาวนํ้า) และ 2 (บา้นทุ่งรัก)

 อาํเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา

ศ.เกษม จนัทร์แกว้      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

2550 2,500,000.00

3 ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารกาํจดัขยะและ

บาํบดันํ้าเสียตามแนวพระราชดาํริของ

โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม

แหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

(ส่วนภมิูภาค)

ศ.เกษม จนัทร์แกว้      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

2550 6,000,000.00

เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

แหล่งทุน - ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1 การวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิต

ตน้ไหลสตอเบอรีเพื่อส่งใหเ้กษตรกรใน

จงัหวดัเพชรบูรณ์ และเลย

นายเวช เต๋จ๊ะ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

สถานีวิจยัดอยปุย

2550-2551 250,000.00

แหล่งทุน - สถาบันวิจัยและพฒันาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน)

1 ผศ.สคาร ทีจนัทึก      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

2550 997,700.00

แหลมไทย  อาษานอก      

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้วิทยาเขตแพร่ 

กิตติศกัด์ิ  จินดาวงศ ์     

มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ 

แหล่งทุน - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1 รศ.จิระเดช แจ่มสว่าง      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาโรคพืช

2549-2551 400,000.00

วาริน อินทนา      

สาํนกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร ม. วลยัลกัษณ์ 

จ. นครศรีธรรมราช 

ผศ.วรรณวิไล อินทนู      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาโรคพืช

2 การทดลองเส่ียงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่น

ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี

นายลิขิต ชูชิต      คณะประมง บางเขน     

สถานีวิจยัประมงคลองวาฬ

2550-2551 829,400.00

3 การผลิตและการใชห้ลงัคายางร่วมกบัพื้น

ยางธรรมชาติในงานปศุสัตว์

รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาสัตวบาล

2550 2,023,720.00

4 โครงการนาํร่องการบริหารจดัการและ

พฒันาพื้นท่ีการเกษตรเป็นพื้นท่ีรับนํ้านอง

เพื่อการบรรเทาอุทกภยัขนาดกลางถึงขนาด

ใหญ่ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าเจา้พระยาตามแนว

พระราชดาํริ "แกม้ลองพื้นท่ีบางบาล(1)"

รศ.ชูเกียรติ ทรัพยไ์พศาล      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

2550 4,000,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

1 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตและการใช้

หญา้แพงโกล่าเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต

ทางการเกษตรของจงัหวดัปทุมธานี

รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาสัตวบาล

2550 135,000.00

การทดสอบชนิดไมท่ี้เหมาะสมในการปลกู

เพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ีตน้นํ้าเส่ือมโทรมในจงัหวดั

น่าน

การคดัเลือก พฒันาเช้ือจุลินทรียป์ฏิปักษ์

และชีวภณัฑข์องเช้ือจุลืนทรียป์ฏิปักษ ์เพื่อ

ควบคุมโรคขา้วในการผลิตขา้วอินทรีย์
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 งบประมาณ

(บาท)

2 การประสานความร่วมมือระหว่างองคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถ่ินและพระภิกษุสงฆใ์น

เขต จ.อ่างทอง ในการเผยแพร่ศาสนธรรม

เพื่อหนุนนาํการพฒันาชุมชนและส่งเสริม

การท่องเท่ียว

ดร.วรรณดี สุทธินรากร      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายการตลาด

2550 315,000.00

3 การพฒันาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภณัฑ์

อาหารเพื่อเพิ่มพนูมูลค่าทางการตลาดของ

กลุ่มเกษตรกร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

ดร.วรรณดี สุทธินรากร      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      

ฝ่ายการตลาด

2550 270,000.00

4 การเพิ่มศกัยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจดว้ย

เทคโนโลยกีารใชน้ํ้ านอ้ยในพื้นท่ีเส่ียงภยั

แลง้ในเขตจงัหวดัลพบุรี (ปีท่ี 2)

ผศ.ธรรมศกัด์ิ ทองเกตุ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

2550 135,000.00

5 การศึกษาการออกดอกและติดผลทุเรียนใน

จงัหวดันนทบุรี

รศ.คณพล จุฑามณี      

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาพฤกษศาสตร์

2550 135,000.00

6 การศึกษาความคุม้ค่าในการผลิตตาม

มาตรฐานการเล้ียงปลานิลท่ีดีในพื้นท่ีภาค

กลางตอนบน

รศ.อรพินท ์จินตสถาพร      

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า

2550 142,389.00

7 การศึกษาผลการใชส้ารสกดัหยาบจากตน้

ตะไคร้ในแม่โคหลงัคลอดเพื่อแกปั้ญหา

การติดเช้ือและการผสมติดต่อ

ผศ.จาํเริญ เท่ียงธรรม      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาสัตวบาล

2550 135,000.00

8 การส่งเสริมเทคโนโลยกีารผลิตวตัถุดิบพืช

สมุนไพรท่ีสาํคญัในเขตพื้นท่ีจงัหวดัลพบุรี

รศ.ยิง่ยง ไพสุขศานติวฒันา      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2550 144,000.00

9 การส่งเสริมศกัยภาพของชุมชนเพื่อการ

จดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีย ัง่ยนื 

กรณีศึกษาจงัหวดัสระบุรี

ผศ.โสวตัรี ณ ถลาง      

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา

2550 225,000.00

10 ความตอ้งการและพฤติกรรมทางการ

ท่องเท่ียวของประชาชนในเขตจงัหวดั

นนทบุรี และปทุมธานี ต่อการท่องเท่ียวใน

แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัภาคกลางตอนบน

รศ.สุพตัรา จุณณะปิยะ      

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชารัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์

2550 162,000.00
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 งบประมาณ

(บาท)

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายบริหารการวิจัยฯ สู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

1 อ.กนัยารัตน ์สุขะวธันกลุ      

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สกลนคร      

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการตลาด)

2550 300,000.00

อ.ธญัลกัษณ์ เมืองโคตร      

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ สกลนคร      

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการตลาด)

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1 รศ.กอบเกียรติ ผอ่งพุฒิ      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

2550 500,000.00

อ.กอ้งเกียรติ (ลาออก) วิเศษรัตน ์     

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

อ.ประหยดั นนัทศีล      

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

รศ.วีระศกัด์ิ อุดมโชค      

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

2 การจดัการนํ้าเช้ือพ่อสุกรต่อสมรรถภาพ

การสืบพนัธุ์ของแม่สุกร

รศ.ศรีสุวรรณ ชมชยั      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาสัตวบาล

2550 300,000.00

3 การใชท่ี้ดินและพฒันาชนบทบนพื้นท่ีสูง

อยา่งย ัง่ยนื

โครงการยอ่ย  การใชป้ระโยชนจ์าก

ทรัพยากรป่าไมแ้ละความตระหนกั

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของชาวไทยภเูขาใน

พื้นท่ีสูงภาคเหนือของประเทศไทย

ผศ.นุชนาถ มัง่คัง่      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2550-2551 500,000.00

4 การใชป้ระโยชนข์องกากมนัสาํปะหลงัใน

การนาํมาเป็นอาหารสัตวปี์ก

ผศ.ยวุเรศ เรืองพานิช      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาสัตวบาล

2550 900,000.00

5 การใชป้ระโยชนข์องกากมนัสาํปะหลงัใน

การนาํมาเป็นอาหารสุกร

ผศ.เสกสม อาตมางกรู      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาสัตวบาล

2550 780,000.00

6 ผศ.นิคม แหลมสัก      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

การคาดการณ์และการป้องกนัพิบติัภยั

แผน่ดินถล่ม บริเวณลุ่มนํ้าน่านตอนบน

การจดัทาํแผนกลยทุธ์การจดัการห่วงโซ่

อุปทานผลิตภณัฑจ์ากเม่า

ในเขตจงัหวดัสกลนคร

การใชป้ระโยชนไ์มโ้ตเร็วเพื่อเป็นพลงังาน

ทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊ส
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

ดร.มะลิวลัย ์หฤทยัธนาสันต์ิ(ธนะสมบติั)      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร      ฝ่ายเทคโนโลยชีีวมวล

และพลงังานชีวภาพ

ผศ.วิวฒัน ์หาญวงศจิ์รวฒัน ์     

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

อ.จงรัก วชัรินทร์รัตน ์     

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

ผศ.สคาร ทีจนัทึก      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

อ.สาพิศ ดิลกสัมพนัธ์      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

ผศ.วีระภาส คุณรัตนสิริ      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาการจดัการป่าไม้

นายเกษม หฤทยัธนาสันต์ิ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร      ฝ่ายเทคโนโลยชีีวมวล

และพลงังานชีวภาพ

ชมพู่ บุญรอดกลบั      

นิสิต 

เทพา ผดุผอ่ง      

ไม่ระบุหน่วยงาน 

อภิสิทธ์ิ เสนาวงศ ์     

ไม่ระบุหน่วยงาน 

7 ดร.มะลิวลัย ์หฤทยัธนาสันต์ิ(ธนะสมบติั)      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร      ฝ่ายเทคโนโลยชีีวมวล

และพลงังานชีวภาพ

2550 620,000.00

ผศ.วิวฒัน ์หาญวงศจิ์รวฒัน ์     

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

อ.จงรัก วชัรินทร์รัตน ์     

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

การใชป้ระโยชนไ์มโ้ตเร็วเพื่อเป็นพลงังาน

ทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊ส

หุงตม้ โครงการยอ่ย การจดัตั้งเครือข่าย

ชุมชนไมโ้ตเร็วเพื่อพลงังานในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

หุงตม้
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

ผศ.สคาร ทีจนัทึก      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

อ.สาพิศ ดิลกสัมพนัธ์      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

ผศ.วีระภาส คุณรัตนสิริ      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาการจดัการป่าไม้

นายเกษม หฤทยัธนาสันต์ิ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร      ฝ่ายเทคโนโลยชีีวมวล

และพลงังานชีวภาพ

ชมพู่ บุญรอดกลบั      

นิสิต 

เทพา ผดุผอ่ง      

ไม่ระบุหน่วยงาน 

อภิสิทธ์ิ เสนาวงศ ์     

ไม่ระบุหน่วยงาน 

8 ผศ.นิคม แหลมสัก      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

2550 1,500,000.00

ผศ.นิคม แหลมสัก      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

ดร.มะลิวลัย ์หฤทยัธนาสันต์ิ(ธนะสมบติั)      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร      ฝ่ายเทคโนโลยชีีวมวล

และพลงังานชีวภาพ

ผศ.วิวฒัน ์หาญวงศจิ์รวฒัน ์     

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

อ.จงรัก วชัรินทร์รัตน ์     

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

ผศ.สคาร ทีจนัทึก      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

อ.สาพิศ ดิลกสัมพนัธ์      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

การใชป้ระโยชนไ์มโ้ตเร็วเพื่อเป็นพลงังาน

ทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊ส

หุงตม้ โครงการยอ่ย รูปแบบการบริหาร

จดัการวตัถุดิบไมโ้ตเร็วเพื่อเป็นพลงังาน

ทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังาน

ชีวมวลและแก๊สหุงตม้
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 งบประมาณ

(บาท)

ผศ.วีระภาส คุณรัตนสิริ     

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาการจดัการป่าไม้

นายเกษม หฤทยัธนาสันต์ิ      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร      ฝ่ายเทคโนโลยชีีวมวล

และพลงังานชีวภาพ

ชมพู่ บุญรอดกลบั      

นิสิต 

เทพา ผดุผอ่ง      

ไม่ระบุหน่วยงาน 

อภิสิทธ์ิ เสนาวงศ ์     

ไม่ระบุหน่วยงาน 

9 การใชส้ารสกดัเบตา้กลแูคนจากยสีตใ์น

การกระตุน้ภมิูคุม้กนัของกุง้ขาวแวนนาไม

รศ.นนทวิทย ์อารียช์น      

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า

2550 930,250.00

10 การศึกษาการพฒันาและฟ้ืนฟูอาชีพลกูหน้ี

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้มืและ

เกษตรกรและผูย้ากจน พ.ศ. 2546

ผศ.ปิติ กนัตงักลุ      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2549-2550 2,000,000.00

11 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ

ผลิตภณัฑว์ิสาหกิจชุมชน

รศ.ปรียานุช อภิบุณโยภาส      

คณะบริหารธุรกิจ บางเขน      ภาควิชาการจดัการ

2550 478,000.00

12 การส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายเกษตรกรผู้

เล้ียงกุง้ลุ่มนํ้าท่าจีน

รศ.แสงเทียน อจัจิมางกรู      

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาการจดัการประมง

2550 2,000,000.00

13 โครงการการจดัพิมพห์นงัสือคู่มืออาหาร

และโภชนาการสาํหรับเดก็ก่อนวยัเรียนตาม

แนวพระราชดาํริของพระเจา้วรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ ใน

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯสยาม

มกฎุราชกมุาร

รศ.ทศันีย ์ลิม้สุวรรณ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

2550 1,000,000.00

14 รศ.หรรษา วฒันานุกิจ      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

2550 1,600,000.00โครงการจดัทาํทรัพยากรขอ้มูล 

GAME-T/GAME-C ตามมาตรฐานสากล

เพื่อประยกุตใ์ชง้านในพื้นท่ีลุ่มนํ้าเจา้พระยา
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 งบประมาณ

(บาท)

อ.ศุภวุฒิ มาลยักฤษณะชลี     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ดุสิต ธนเพทาย      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

15 ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเสริมสร้างความ

ตระหนกัในการจดัการทรัพยากรประมง

อยา่งย ัง่ยนืในเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จงัหวดั

ลพบุรี

ผศ.ณรงค ์วีระไวทยะ      

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาชีววิทยาประมง

2550 582,000.00

16 รศ.กอบเกียรติ ผอ่งพุฒิ      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

2550 600,000.00

รศ.วีระศกัด์ิ อุดมโชค      

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

อ.กอ้งเกียรติ (ลาออก) วิเศษรัตน ์     

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

ดร.ธนพร  สุปริยศิลป์      

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

รศ.กอบเกียรติ ผอ่งพุฒิ      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

17 อ.จิรนนัท ์ปิยะพงษก์ลุ (ธีระกลุพิศุทธ์ิ)      

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กาํแพงแสน      

สายวิชาวิทยาศาสตร์

2550 150,000.00

รศ.ดร.นนัทนา คชเสนีย ์     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

แหล่งทุน - องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1 การกาํจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัยะลา รศ.วินยั อาจคงหาญ      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาสหกรณ์

2550 7,000,000.00

การศึกษาภมิูปัญญาชาวบา้นเก่ียวกบัการใช้

ประโยชนแ์ละการแปรรูปของป่าเป็น

ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น

ระบบเตือนภยัและการมีส่วนร่วมของชุมชน

เครือข่ายลุ่มนํ้าน่านตอนบน เพื่อการ

ป้องกนัอุทกภยัและแผน่ดินถล่ม


