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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

ภายนอกมหาวิทยาลยั (ในประเทศ)

แหล่งทุน - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1 Reversing Environmental Degradation 

Trends in the South China Sea and Gulf of

 Thailand (แผนธุรกิจ การพฒันาแผนธุรกิจ

การสร้างความมัน่คงทางการเงินสาํหรับ

การจดัการทรัพยากรป่าชายเลน ของ

โครงการพื้นท่ีสาธิตจงัหวดัตราด ดา้นป่า

ชายเลน)

ผศ.ธนัวา จิตตส์งวน      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและทรัพยากร

2551 236,520.00

แหล่งทุน - กรมวิชาการเกษตร

1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นใยใน

หนอนไหมท่ีเล้ียงจากอาหารเสริมผลิตจาก

สมุนไพรบางชนิด

รศ.สุรพล วิเศษสรรค ์     

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาสัตววิทยา

2551-2554 500,000.00

2 รศ.สุรพล วิเศษสรรค ์     

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาสัตววิทยา

2551-2553 100,000.00

ปาริชาต อุปทุม      

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

3 ผลของสารสกดัจากพืชบางชนิดต่อการ

เปล่ียนแปลงระดบัเอนไซมท์าํลายพิษใน

แมลงวนัผลไม้

รศ.สุรพล วิเศษสรรค ์     

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาสัตววิทยา

2549-2552 300,000.00

แหล่งทุน - การบินไทย

1 อ.ปริยานุช จุลกะ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2550-2551 265,000.00

ผศ.ธรรมศกัด์ิ ทองเกตุ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

ผศ.สุเทวี ศุขปราการ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

แหล่งทุน - เทศบาลตําบลคลองโยง อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

1 รศ.สิริกร (พรทิพย)์ กาญจนสุนทร      

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาภมิูศาสตร์

2551 2,000,000.00

อ.พรเทพ พฒัธนานุรักษ ์     

บณัฑิตวิทยาลยั บางเขน      สาํนกังานเลขานุการ

พฒันะ ธนาธิปัตย ์     

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

ผลของซาโปนินจากกากเมลด็ชาต่อหอย

เชอร่ีและส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีไม่ใช่เป้าหมาย

โครงการการพฒันาการผลิตผกัโดย

มาตรฐานการผลิตระบบ GAP เพื่อส่งครัว

การบินไทย

โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 

(GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (งาน

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ระยะท่ี 1)

 ของเทศบาลตาํบลคลองโยง
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 งบประมาณ

(บาท)

ยทุธนา บุญสนอง      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

รัชญา นุสสะ      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

สมควร ยนืยาว      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

แหล่งทุน - เทศบาลตําบลท่าผา อาํเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

1 รศ.สิริกร (พรทิพย)์ กาญจนสุนทร      

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาภมิูศาสตร์

2551 2,600,000.00

อ.พรเทพ พฒัธนานุรักษ ์     

บณัฑิตวิทยาลยั บางเขน      สาํนกังานเลขานุการ

พฒันะ ธนาธิปัตย ์     

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

ยทุธนา บุญสนอง      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

รัชญา นุสสะ      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

สมควร ยนืยาว      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

แหล่งทุน - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1 รศ.สุดาวดี เหมทานนท ์     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

2551 200,000.00

กาญจนา  ลุศนนัทน ์     

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

2 นางเพญ็พิมล (มณฑาทิพย)์ 

จาตุรนตรั์ศมี      สถาบนัคน้ควา้และพฒันา

ผลิตภณัฑอ์าหาร      ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

2551 192,500.00

นางสาวรัศมี ศุภศรี      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร      ฝ่าย

เคมีและกายภาพอาหาร

แหล่งทุน - บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากดั และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน)

โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 

(GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (งาน

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น) ของ

เทศบาลตาํบลท่าผา

การพฒันาการประดิษฐด์อกไม้

การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑก์ลว้ยและไช

โป๊ว
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 งบประมาณ

(บาท)

1 อ.สราวุธ เทพานนท ์     

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดลอ้ม

2551 9,000,000.00โครงการวิจยัและจดัทาํฐานขอ้มูลดา้น

ส่ิงแวดลอ้มบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม

อาร์ไอแอล จ.ระยอง
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ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

ผศ.ตุลวิทย ์สถาปนจารุ      

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดลอ้ม

ผศ.สุนทรี ขนุทอง      

คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ศรีราชา      

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม

อ.ภทัรวดี สุ่มทอง (นาคมี)      

คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ศรีราชา      

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

แหล่งทุน - บริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จํากดั (มหาชน)

1 ผศ.ชยัสิทธ์ิ ทองจู      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551 1,940,000.00

รศ.ธงชยั มาลา      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.อรรถศิษฐ ์วงศม์ณีโรจน ์     

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

นายประยรู เพียตะเณร      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.ยงยทุธ โอสถสภา      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.ชวลิต ฮงประยรู      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

แหล่งทุน - มูลนิธิโครงการหลวง

1 การประเมินคุณภาพของไมแ้ละการ

พฒันาการใชป้ระโยชนไ์มก้ารบูร

ผศ.นิคม แหลมสัก      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนผลิตภณัฑ์

2550-2551 133,500.00

2 การปรับปรุงพนัธุ์มะละกอผลเลก็เพื่อการคา้ รศ.ฉลองชยั แบบประเสริฐ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2549-2552 250,000.00

3 รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน ์     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2551-2552 701,600.00

วนัดี  สุริยะวงศ ์     

มูลนิธิโครงการหลวง 

พรพิมล  ไชยมาลา      

มูลนิธิโครงการหลวง 

การใชป้ระโยชนว์สัดุเหลือใชจ้ากบริษทั

เอสซีจีเปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) เพื่อ

ประโยชนท์างดา้นการเกษตรในเขตภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย

การพฒันาพนัธุ์ไมป้ระดบัเขตร้อน
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 งบประมาณ

(บาท)

เกียมศกัด์ิ  คาํแปง      

มูลนิธิโครงการหลวง 
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 งบประมาณ

(บาท)

4 รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน ์     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2551-2552 761,600.00

ลาํดวน  ใจเวียง      

มูลนิธิโครงการหลวง 

พรพิมล  ไชยมาลา      

มูลนิธิโครงการหลวง 

5 รศ.อุณารุจ บุญประกอบ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

2551 232,260.00

หน่วยงานของมูลนิธิโครงการหลวง      

มูลนิธิโครงการหลวง 

6 ผศ.รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาํแพงแสน      ภาควิชา

วิศวกรรมการอาหาร

2551 50,000.00

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

7 การวิเคราะห์ศกัยภาพทรัพยากรธรรมชาติ

และสถานภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณศูนย์

พฒันาโครงการหลวงหว้ยนํ้ารินแหว้ย

ส้มป่อย

รศ.วีระศกัด์ิ อุดมโชค      

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวิทยาศาสตร์

พื้นพิภพ

2551 450,000.00

8 ดร.ณรงคช์ยั พิพฒันธ์นวงศ ์     

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

2550-2551 80,000.00

นางสาวเบญ็จารัชด ทองยนื      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ ์     

มูลนิธิโครงการหลวง 

นายกนกธร   วงศกิ์ตติ      

มูลนิธิโครงการหลวง 

9 รศ.คณพล จุฑามณี      

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาพฤกษศาสตร์

2551 290,800.00

การพฒันาพนัธุ์ไมป้ระดบัวงศA์raceae

การศึกษาการผลิตมลัเบอร่ีรับประทานสด

เพื่อการคา้ในพื้นท่ีมูลนิธิโครงการหลวง

การพฒันาวิธีการคดัเลือกดว้ยเคร่ืองหมาย

โมเลกลุสาํหรับไมผ้ลสกลุ Prunus ท่ี

ตอ้งการความหนาวเยน็นอ้ยสาํหรับพื้นท่ี

สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย

การวิเคราะห์ปริมาณของแขง็ท่ีละลายได้

ทั้งหมดของผลพี้ชแบบไม่ทาํลายดว้ย

เทคนิค NIR

การศึกษาแนวทางเพิ่มความสามารถในการ

ผสมเกสรเพื่อเพิ่มการติดผลในพืชกลุ่มส้ม
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 งบประมาณ

(บาท)

ดร.ณรงคช์ยั พิพฒันธ์นวงศ ์     

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

รศ.วลัลภ อารีรบ      

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาพฤกษศาสตร์

อฉัรา ภาวะศุทธ์ิ      

สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 

10 ดร.ณรงคช์ยั พิพฒันธ์นวงศ ์     

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

2551-2552 123,000.00

นางสาวเบญ็จารัชด ทองยนื      

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร      

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศเกษตร

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ ์     

มูลนิธิโครงการหลวง 

นายกนกธร   วงศกิ์ตติ      

มูลนิธิโครงการหลวง 

11 โครงการวิจยัการชกันาํเฟินชายผา้สีดาและ

กลุ่มเฟินขา้หลวงใหก้ลายพนัธุ์โดยสารเคมี

และรังสีแกมม่า

รศ.จารุพนัธ์ ทองแถม      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2550-2551 384,200.00

12 งานวิจยัการผสมพนัธุ์และปรับปรุงพนัธุ์ไม้

ผล

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

2551 428,487.00

13 ชดโครงการศึกษาการคดัเลือกและผลิตตน้

แม่พนัธุ์เสาวรสท่ีมีคุณภาพ

โครงการยอ่ยท่ี 2 การขยายตน้พนัธุ์เสาวรส

ปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่

รศ.สิริภทัร์ พราหมณีย ์     

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กาํแพงแสน      

สายวิชาวิทยาศาสตร์

2549-2551 190,000.00

14 ชุดโครงการไมผ้ลเขตหนาวสกลุ Prnus

โครงการยอ่ยท่ี 2.2 ตน้ตอพืชและเนคทารี

นทนแลง้และการตอบสนองทางสรีรวิทยา

รศ.กมุุท สังขศิลา      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

2549-2551 200,000.00

การศึกษาวิธีการขยายพนัธุ์ท่ีเหมาะสมและ

มีศกัยภาพในการผลิตไมผ้ลขนาดเลก็



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน

ทุนอุดหนุนวิจยัภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

9

 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

15 ชุดโครงการไมผ้ลเขตหนาวสกลุ Prunu

s โครงการยอ่ยท่ี 1.3 การพฒันาวิธีการ

คดัเลือกดว้ยเคร่ืองหมายโมเลกลุสาํหรับไม้

ผลสกลุ Prunus ท่ีตอ้งการความหนาวเยน็

นอ้ยสาํหรับพื้นท่ีสูงทางภาคเหนือ

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

2549-2551 330,000.00

16 ชุดโครงการไมผ้ลเขตหนาวสกลุ Prunu

โครงการยอ่ยท่ี 1.2 การทดสอบพืชพนัธุ์

ใหม่ในพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

2549-2551 220,000.00

17 รศ.อุณารุจ บุญประกอบ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

2551 158,460.00

เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิโครงการหลวง      

มูลนิธิโครงการหลวง 

18 ปฏิสัมพนัธ์และการอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติ

ของเมลด็วชัพืชในดิน : แนวทางการจดัการ

วชัพืชในแปลงขา้วโพดหวานสองสีอยา่ง

ย ัง่ยนื

รศ.ดวงพร สุวรรณกลุ      

คณะเกษตร บางเขน      ศูนยธุ์รกิจการเกษตร

2550-2552 379,000.00

19 ผลของการตดัขยายระยะต่อการเติบโตและ

ผลผลิตสวนป่าไมโ้ตเร็วต่างถ่ิน ณ ดอยอ่าง

ขาง จงัหวดัเชียงใหม่

ผศ.รุ่งเรือง พลูศิริ      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

2550-2552 70,000.00

20 ผลของปุ๋ยแคลเซียมต่อการติดผลและ

คุณภาพของผลพลบั

รศ.กฤษณา กฤษณพุกต ์     

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชสวน

2551-2552 228,000.00

21 ผลของวสัดุปรับปรุงดินบางชนิดต่อการ

เปล่ียนแปลงสมบติัเคมีดินและการ

เจริญเติบโตของพืชผกัในระบบเกษตรท่ีสูง

อ.ปุญญิศา ตระกลูยิง่เจริญ      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551 320,000.00

แหล่งทุน - มูลนิธิชัยพฒันา

1 ศ.เกษม จนัทร์แกว้      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

1/2551-12/2551 29,440,448.00

ศ.วิทย ์ธารชลานุกิจ      

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า

รศ.ไพบูลย ์ประพฤติธรรม      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาปฐพีวิทยา

ตน้ตอพีชและเนคทารีนและการตอบสนอง

ทางสรีรวิทยา

โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม

แหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

ตาํบลแหลมผกัเบ้ีย อาํเภอบา้นแหลม 

จงัหวดัเพชรบุรี
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 งบประมาณ

(บาท)

รศ.นิพนธ์ ตงัคณานุรักษ ์     

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

อ.ทศันีย ์บุญประคอง      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

อ.อลงกรณ์ อินทรักษา      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

ผศ.อรอนงค ์ผวินิล      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

อ.นฤชิต ดาํปิน      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

อ.กิตติชยั ดวงมาลย ์     

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

2 ศ.เกษม จนัทร์แกว้      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

2551 6,000,000.00

ผศ.อรอนงค ์ผวินิล      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

อ.อลงกรณ์ อินทรักษา      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

อ.นฤชิต ดาํปิน      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

อ.ทศันีย ์บุญประคอง      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

นางสาวกอบกาญจน ์เผอืกชอุ่ม      

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      ฝ่ายวิชาการ (ยกเลิก)

นางสาวสตรีไทย พุ่มไม ้     

วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม      วิทยาลยัส่ิงแวดลอ้ม

แหล่งทุน - ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1 ผศ.รัติยา พงศพ์ิสุทธา      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาโรคพืช

2551 618,000.00

จริยา สุนทร      

ไม่ระบุหน่วยงาน 

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารกาํจดัขยะและ

บาํบดันาํเสียตามแนวพระราชดาํ ของ

โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม

แหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ

ราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก
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 งบประมาณ

(บาท)

แหล่งทุน - สถาบันวิจัยและพฒันาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน)

1 รศ.สมพร อิศวิลานนท ์     

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและทรัพยากร

2551 2,600,000.00

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและทรัพยากร

รศ.นงนุช องัยรีุกลุ      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและทรัพยากร

ผศ.วิศิษฐ ์ลิม้สมบุญชยั      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและทรัพยากร

2 ผศ.สคาร ทีจนัทึก      

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวนวฒันวิทยา

2551 997,700.00

นายแหลมไทย อาษานอก      

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้วิทยาเขตแพร่ 

นายกิตติศกัด์ิ จินดาวงค ์     

มูลนิธิโครงการหลวง 

แหล่งทุน - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1 รศ.ชูเกียรติ ทรัพยไ์พศาล      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชา

วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

2551 9,110,000.00

ผศ.นภาพร เป่ียมสง่า      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชา

วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

ผศ.สุรชยั ลิปิวฒันาการ      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชา

วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

อ.สิตางศุ ์ พิลยัหลา้      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชา

วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

โครงการนาํร่องการบริหารจดัการและ

พฒันาพื้นท่ีการเกษตรเป็นพื้นท่ีรับนํ้านอง

เพื่อการบรรเทาอุทกภยัขนาดกลางถึงขนาด

ใหญ่ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าเจา้พระยาตามแนว

พระราชดาํริ

การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด

สินคา้เกษตรของโครงการหลวง

โครงการทดสอบชนิดไมท่ี้เหมาะสมใน

การปลกูเพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ีเส่ือมโทรมใน

จงัหวดัน่าน
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 งบประมาณ

(บาท)

รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท ์     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชา

วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน

ทุนอุดหนุนวิจยัภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

2 โครงการวิจยัการพฒันาเครือข่ายคุณค่าขา้ว

หอมมะลิ จงัหวดัร้อยเอด็

รศ.วนัชยั จนัทร์ประเสริฐ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2553 521,000.00

3 อ.สิรีรัตน ์เชษฐสุมน      

คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ กาํแพงแสน      

ภาควิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชน

2551 456,170.00

นางสาคร ชินวงค ์     

สาํนกัส่งเสริมและฝึกอบรม กาํแพงแสน      

ฝ่ายการศึกษา

4 อาหารปลอดภยัและการพฒันาอาชีพ

ทางเลือกและการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 

จ.สุราษฎร์ธานี

ผศ.มยรีุ จยัวฒัน ์     

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาผลิตภณัฑป์ระมง

2551-2552 2,763,346.00

แหล่งทุน - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

1 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินการธนาคาร

ขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบใน

เขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเชียง

เครือ เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตาํบล

กมุภวาปี และเทศบาลนครอุดรธานี

อ.ศมณพร สุทธิบาก      

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร     

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม

2551 45,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

1 การพฒันาเครือข่ายผูน้าํชุมชนและ

สถานศึกษาในการสร้างเสริมชุมชนใชร้ถ

ใชถ้นนปลอดภยั

อ.พร้อมพิไล บวัสุวรรณ      

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาการศึกษา

2551 2,500,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ)

1 รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาสัตวบาล

2551 220,000.00

ผศ.จาํเริญ เท่ียงธรรม      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาสัตวบาล

2 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณเขา

พระพุทธบาทนอ้ยเพื่อการอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยนื

ผศ.จกัรกฤษณ์ มหจัฉริยวงศ ์     

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดลอ้ม

2551 100,000.00

3 การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการ

ผลิตขา้วอยา่งย ัง่ยนื

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ ์     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาโรคพืช

2551 250,000.00

ระบบการผลิตพริกปลอดภยัจงัหวดั

นครปฐม

กระถินเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สัตวเ์ค้ียวเอ้ืองในจงัหวดัสระบุรี



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน

ทุนอุดหนุนวิจยัภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

4 การถ่ายทอดองคค์วามรู้การผลิตถัว่ป่น

อนามยัสู่ชุมชน

ผศ.วราภา มหากาญจนกลุ      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      ภาควิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

2551 200,000.00



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน

ทุนอุดหนุนวิจยัภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

15

 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

5 การประยกุตใ์ช ้GAP ร่วมกบัสมุนไพร

ขมิ้นชนัและฟ้าทลายโจรในการผลิตปลา

นิลในพื้นท่ีภาคกลางตอนบน

รศ.อรพินท ์จินตสถาพร      

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า

2551 200,000.00

6 การผลิตอาหารหยาบอินทรียส์าํหรับผลิต

เน้ือและนมอินทรีย์

รศ.จีระชยั กาญจนพฤฒิพงศ ์     

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาสัตวบาล

2551 240,000.00

7 การพฒันากระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่ม

คุณค่าทางโภชนาการ สาํหรับการผลิต

กลว้ยนํ้าวา้อบแหง้แบบแผน่

ผศ.ศิวลกัษณ์ ปฐวีรัตน ์     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาํแพงแสน      ภาควิชา

วิศวกรรมเกษตร

2551 200,000.00

8 การพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวในจงัหวดัลพบุรี

อ.ธานินทร์ คงศิลา      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศ

ศาสตร์เกษตร

2551 120,000.00

9 การเพิ่มมูลค่าไข่ไก่ระดบัฟาร์มเกษตรกร

ในพื้นท่ีภาคกลางตอนบน

นางอรทยั ไตรวุฒานนท ์     

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาสัตวบาล

2551 200,000.00

10 การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุและแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมการหนี

เรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในเขต

ภาคกลางตอนบน

อ.ธชัทฤต เทียมธรรม      

คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน      โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

2551 250,000.00

11 การศึกษารูปแบบและกระบวนการ

พฒันาการประกอบอาชีพตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของ

ชุมชนรอบเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิในจงัหวดั

ลพบุรี

ผศ.วิโรจน ์เวชชะ      

คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาศิลปนิเทศ

2551 100,000.00

12 โครงการพฒันาโคพื้นเมือง เพื่อยกระดบั

สมรรถภาพการผลิตโดยใชน้ํ้ าเช้ือแช่แขง็

โคพนัธุ์กาํแพงแสน

นายปรีชา อินนุรักษ ์     

สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคน้ควา้และ

พฒันาปศุสัตวแ์ละผลิตภณัฑสั์ตว ์กาํแพงแสน      

ศูนยว์ิจยัและพฒันาการผลิตกระบือและโค

2551 240,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตะวันออก (ผ่านมหาวิทยาลยับูรพา)

1 อ.สมจิตต ์ปาละกาศ      

คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน      ภาควิชารังสีประยกุต์

และไอโซโทป

2551 246,100.00

นางสาวกรองจนัทร์ รัตนประดิษฐ ์     

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลมะม่วงหิมพานต:์

 การประเมินคุณสมบติัการออกฤทธ์ิทาง

เภสัชวิทยาและการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร

จากผลมะม่วงหิมพานต์



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน

ทุนอุดหนุนวิจยัภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

2 การใชป้ระโยชนจ์ากเปลือกถัว่เขียวและ

โปรตีนถัว่เขียวเขม้ขน้เป็นอาหารไก่เน้ือ ไก่

ไข่ และสุกร

ผศ.ณฐัชนก อมรเทวภทัร      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      ภาควิชาพฒันา

ผลิตภณัฑ์

2551 720,000.00



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน

ทุนอุดหนุนวิจยัภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

3 ผศ.ปัทมา ระตะนะอาพร      

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาผลิตภณัฑป์ระมง

2551 400,000.00

รศ.นงนุช รักสกลุไทย      

คณะประมง บางเขน      ภาควิชาผลิตภณัฑป์ระมง

4 ผศ.โสภณ อุไรช่ืน      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชากีฏวิทยา

10/2550-9/2553 500,000.00

รศ.วิวฒัน ์เสือสะอาด      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชากีฏวิทยา

ณฐัฐิณี ศิริมาจนัทร์      

ศูนยว์ิจยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรียแ์ห่งชาติ 

เสาวลกัษณ์ อารมณ์      

ศูนยว์ิจยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรียแ์ห่งชาติ 

รัตติกาล ทรัพยโ์มค      

ศูนยว์ิจยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรียแ์ห่งชาติ 

เพญ็นภา วรรณรัตน ์     

ศูนยว์ิจยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรียแ์ห่งชาติ 

5 ผศ.โสภณ อุไรช่ืน      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชากีฏวิทยา

10/2550-9/2553 400,000.00

รศ.วิวฒัน ์เสือสะอาด      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชากีฏวิทยา

ณฐัฐิณี ศิริมาจนัทร์      

ศูนยว์ิจยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรียแ์ห่งชาติ 

รัตติกาล ทรัพยโ์มค      

ศูนยว์ิจยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรียแ์ห่งชาติ 

6 นายสุพจน ์ กาเซ็น

คณะเกษตร บางเขน  ภาควิชาโรคพืช

2551 949,000.00

รศ.สุดฤดี  ประเทืองวงศ์

คณะเกษตร บางเขน  ภาควิชาโรคพืช

7 รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ ์     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาโรคพืช

2550 1,600,000.00

รศ.ทศพล พรพรหม      

คณะเกษตร กาํแพงแสน      ภาควิชาพืชไร่นา

การใชศ้ตัรูธรรมชาติในระบบการจดัการ

ศตัรูพืชของการปลกูผกัในโรงเรือนในเขต

ภาคกลางของประเทศไทย

การพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑชี์วภาพ

แบคทีเรียปฏิปักษค์วบคุมโรคและกลไกท่ี

เก่ียวขอ้งโรคขอบใบแหง้และใบขีดโปร่ง

แสงของขา้วและโรคสาํคญัของถัว่เหลือง

การพฒันาระบบการจดัการศตัรูถัว่เหลือง

แบบผสมผสาน

การใชป้ระโยชนจ์ากสาหร่ายไส้ไก่ท่ีได้

จากการเล้ียงร่วมกบักุง้กลุาดาํ

การใชป้ระโยชนศ์ตัรูธรรมชาติในการ

ควบคุมแมลงศตัรูฝร่ัง



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

รศ.วิบูลย ์จงรัตนเมธีกลุ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชากีฏวิทยา

รศ.สมศิริ แสงโชติ      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาโรคพืช

อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาโรคพืช

8 การพฒันาระบบช่วยตดัสินใจแบบบูรณา

การโดยการมีส่วนร่วมและชุมชนเป็น

ศูนยก์ลางบนฐานของแบบจาํลองท่ีไดจ้าก

โครงการวิจยั GAME-T/GAME-C เพื่อการ

จดัการทรัพยากรในลุ่มนํ้าเจา้พระยาอยา่ง

ย ัง่ยนื

รศ.สามคัคี บุณยะวฒัน ์     

คณะวนศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาอนุรักษว์ิทยา

2551 8,783,948.00

9 การพฒันาโรงเรือนตน้แบบผลิตบีทีและ

ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศตัรูพืชในชุมชน

เกษตรกรรม

รศ.จริยา จนัทร์ไพแสง      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชากีฏวิทยา

2551 900,000.00

10 ผศ.อารยา ศานติสรร      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน      สาขาวิชาการ

วางผงัเมืองและสภาพแวดลอ้ม

2551 300,000.00

อ.สุภาพร เล่ียวไพโรจน ์(แกว้กอ)      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน      สาขาวิชาการ

วางผงัเมืองและสภาพแวดลอ้ม

อ.ศราวุธ เปรมใจ      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน      สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม

11 บทบาทของมหาวิทยาลยัร่วมกบัองคก์ร

ทอ้งถ่ินในการวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ

จงัหวดัอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษาผา้ฝ้ายยอ้ม

คราม และเคร่ืองป้ันดินเผาจงัหวดัสกลนคร

รศ.พงษศ์กัด์ิ สุริยวนากลุ      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาวิศวกรรม

โยธา

2551 1,265,000.00

12 ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกลุ      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและทรัพยากร

2551 530,000.00

การพฒันาศกัยภาพท่ีพกัแบบสัมผสั

วฒันธรรมชนบทเพื่อส่งเสริมชุมชน

ท่องเท่ียวย ัง่ยนื กรณีศึกษาอาํเภออมัพวา 

จงัหวดัสมุทรสงคราม

แบบจาํลองระดบัลุ่มนํ้าสาํหรับการพฒันา

ระบบการเกษตรบนพื้นท่ีสูงอยา่งย ัง่ยนืใน

ประเทศไทย



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

อ.เอ้ือ สิริจินดา      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและทรัพยากร

อ.จกัรกฤษณ์ พจนศิลป์      

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เกษตรและทรัพยากร

13 แผนงานวิจยัระบบเตือนภยัและการมีส่วน

ร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มนํ้าน่านตอนบน

เพื่อการป้องกนัอุทกภยัและดินถล่ม กรอบ

การวิจยัดา้นภยัพิบติัอุทกภยัและดินถล่ม

รศ.กอบเกียรติ ผอ่งพุฒิ      

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชา

วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

2551 2,653,750.00

แหล่งทุน - สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน

1 รศ.เอจ็ สโรบล      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2555 33,140,000.00

อ.สุตเขตต ์นาคะเสถียร      

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชไร่นา

แหล่งทุน - สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

1 โครงการการบริหารจดัการดา้นการวิจยั

และพฒันาพลาสติกชีวภาพ

รศ.กลา้ณรงค ์ศรีรอต      

คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน      ภาควิชา

เทคโนโลยชีีวภาพ

9/2552-9/2553 8,446,600.00

แหล่งทุน - สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และมูลนิธิโครงการหลวง

1 นายณรงคช์ยั  พิพฒันธ์นวงศ์

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร 

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศนเ์กษตร

2551-2552 2,578,720.00

นางเบญจรัตน ์ ทองยนื

สถาบนัคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร 

ศูนยว์ิจยัระบบนิเวศนเ์กษตร

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ์

มูลนิธิโครงการหลวง

นายบรรจง  ปานดี

มูลนิธิโครงการหลวง

แหล่งทุน - สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

1 รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน ์     

คณะเกษตร บางเขน      ภาควิชาพืชสวน

2551 3,249,000.00โครงการศึกษาวิจยัเพื่อกาํหนดแนว

ทางการพฒันาและจดัการความหลากหลาย

่ ่

โครงการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตปาลม์

นํ้ามนัเพื่ออุตสาหกรรมไบโอดีเซลชุมชน

เชิงพาณิชยใ์นพื้นท่ีปลกูใหม่

โครงการนาํร่องการผลิตเสาวรสในระดบั

ฟาร์มโดยใชพ้นัธุ์สีม่วงปลอดไวรัส



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

รศ. สมโภชน ์ศรีโกสามาตร      

มหาวิทยาลยัมหิดล 

นายดิสทตั โรจนาลกัษณ์      

อิสระ 

ศ. วิสุทธ์ิ ใบไม ้     

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผศ. สมชาย รัตนช่ือสกลุ      

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

นาย บณัฑูร เศณษฐศิโรตม ์     

อิสระ 

นส. สุนีย ์ทองชยั      

อิสระ 

นส. ธญัญา แสงอุบล      

อิสระ 

นายปกรณ์ คงสวสัด์ิ      

อิสระ 

นายเกรียงศกัด์ิ เวฬุวนารักษ ์     

อิสระ 

นส. นนัทนา กนัตรี      

อิสระ 

นส. วลยัพร อดออมพานิช      

อิสระ 

แหล่งทุน - สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1 ผศ.จุฬารัตน ์วฒันะ      

คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ กาํแพงแสน   

ภาควิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชน

2551 566,360.00

ชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ      

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วีระศกัด์ิ อุดมโชค      

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พงศก์ร จิวาภรณ์คุปต ์     

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

แหล่งทุน - องค์การบริหารส่วนตําบลคลองจินดา อาํเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ทางชีวภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยอาศยั

วิทยาศาตร์ เทคโนโลย ีและภมิูปัญญา

ทอ้งถ่ิน

โครงการประยกุตผ์ลงานวิจยัไปใชใ้นการ

ปฏิบติัการฝนหลวงของศูนยป์ฏิบติัการฝน

หลวง
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 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

1 รศ.สิริกร (พรทิพย)์ กาญจนสุนทร      

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาภมิูศาสตร์

2551 2,800,000.00โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 

(GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

22

 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

อ.พรเทพ พฒัธนานุรักษ ์     

บณัฑิตวิทยาลยั บางเขน      สาํนกังานเลขานุการ

พฒันะ ธนาธิปัตย ์     

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

ยทุธนา บุญสนอง      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

รัชญา นุสสะ      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

สมควร ยนืยาว      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

แหล่งทุน - องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม

1 รศ.สิริกร (พรทิพย)์ กาญจนสุนทร      

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาภมิูศาสตร์

2551 2,500,000.00

อ.พรเทพ พฒัธนานุรักษ ์     

บณัฑิตวิทยาลยั บางเขน      สาํนกังานเลขานุการ

พฒันะ ธนาธิปัตย ์     

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

ยทุธนา บุญสนอง      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

รัชญา นุสสะ      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

สมควร ยนืยาว      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

แหล่งทุน - องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยาง อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร

1 รศ.สิริกร (พรทิพย)์ กาญจนสุนทร      

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาภมิูศาสตร์

2551 1,850,000.00

อ.พรเทพ พฒัธนานุรักษ ์     

บณัฑิตวิทยาลยั บางเขน      สาํนกังานเลขานุการ

พฒันะ ธนาธิปัตย ์     

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

ยทุธนา บุญสนอง      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

รัชญา นุสสะ      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (งาน

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น) ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองจินดา

โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 

(GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (งาน

ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

ระยะท่ี 1) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

โคกขาม

โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 

(GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (งาน

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น) ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางยาง



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน

ทุนอุดหนุนวิจยัภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

23

 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

สมควร ยนืยาว      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

แหล่งทุน - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว อาํเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

1 รศ.สิริกร (พรทิพย)์ กาญจนสุนทร      

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาภมิูศาสตร์

2551 945,000.00

อ.พรเทพ พฒัธนานุรักษ ์     

บณัฑิตวิทยาลยั บางเขน      สาํนกังานเลขานุการ

พฒันะ ธนาธิปัตย ์     

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

ยทุธนา บุญสนอง      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

รัชญา นุสสะ      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

สมควร ยนืยาว      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

แหล่งทุน - องค์การบริหารส่วนตําบลมาบแค อาํเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

1 รศ.สิริกร (พรทิพย)์ กาญจนสุนทร      

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาภมิูศาสตร์

2551 2,500,000.00

อ.พรเทพ พฒัธนานุรักษ ์     

บณัฑิตวิทยาลยั บางเขน      สาํนกังานเลขานุการ

พฒันะ ธนาธิปัตย ์     

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

ยทุธนา บุญสนอง      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

รัชญา นุสสะ      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

สมควร ยนืยาว      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

แหล่งทุน - องค์การบริหารส่วนตําบลสระกะเทียม อาํเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

1 รศ.สิริกร (พรทิพย)์ กาญจนสุนทร      

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาภมิูศาสตร์

2551 1,300,000.00

อ.พรเทพ พฒัธนานุรักษ ์     

บณัฑิตวิทยาลยั บางเขน      สาํนกังานเลขานุการ

โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 

(GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (งาน

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น) ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาบแค

โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 

(GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (งาน

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น) ของ

์

โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 

(GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (งาน

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น) ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นแพว้



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน

ทุนอุดหนุนวิจยัภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

24

 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

พฒันะ ธนาธิปัตย ์     

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสระกะเทียม



งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน

ทุนอุดหนุนวิจยัภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

25

 ลาํดับ ช่ือโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย  ระยะเวลา

ดําเนินการวิจัย

 งบประมาณ

(บาท)

ยทุธนา บุญสนอง      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

รัชญา นุสสะ      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

สมควร ยนืยาว      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

แหล่งทุน - องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเพรางาย อาํเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

1 รศ.สิริกร (พรทิพย)์ กาญจนสุนทร      

คณะสังคมศาสตร์ บางเขน      ภาควิชาภมิูศาสตร์

2551 2,800,000.00

อ.พรเทพ พฒัธนานุรักษ ์     

บณัฑิตวิทยาลยั บางเขน      สาํนกังานเลขานุการ

พฒันะ ธนาธิปัตย ์     

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

ยทุธนา บุญสนอง      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

รัชญา นุสสะ      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

สมควร ยนืยาว      

สาขาพฒันาสังคม บณัฑิตวิทยาลยั 

โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ 

(GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (งาน

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น) ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเพรางาย


