
ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

1.1 (185,000)

1.2 (175,000)

1.3 (175,000)

1.4 (152,000)

1.5

1.6 (0)

1.7 (0)

1.8 (0)

2 การจัดการดา้นแหลง่น้ําในบงึบอระเพ็ดอยา่งย่ังยนื 600,000

3.1 1 ปี (0)

3.2 1 ปี (0)

3.3 1 ปี (0)

3.4 1 ปี (500,000)

1
(ชดุ)

3
(ชดุ)

โครงการวจิยัสาขาเกษตรศาสตร์

รศ.พนูพไิล สวุรรณฤทธิ์
ภาควชิาจลุชวีวทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

ความหลากหลายและการใชป้ระโยชนข์องสาหรา่ยจากป่าธรรมชาตขิองพืน้ที่
สงวนชวีมณฑลสะแกราช

อ.วเิชยีร ยงมานติชยั
ภาควชิาจลุชวีวทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

รศ.ยงยทุธ ไตรสรัุตน์
ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

11 ปี
39-49

500,000
(500,000)

การใชเ้ทคนคิระดับโมเลกลุจัดจําแนกยสีตท์ีแ่ยกไดจ้ากป่าธรรมชาตใินพืน้ทีส่งวน
ชวีมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสมีา และการคัดเลอืกสายพันธุท์ีม่ศีักยภาพ
สําหรับการผลติผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม : การคัดเลอืก การปรับปรงุพันธกุรรม และ
การเพาะเลีย้งยสีต ์สําหรับผลติสควอลนี

ศ.สาวติร ีลิม่ทอง
ภาควชิาจลุชวีวทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

โครงการจัดตัง้ศนูยก์ารศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพ : การศกึษาวจิัยระบบ
นเิวศระยะยาว

รศ.ยงยทุธ ไตรสรัุตน์
ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

การจําลองการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ภมูทิัศนป่์าไม ้และการกระจาย
ของชนดิพันธุ ์สถานวีจิัยสิง่แวดลอ้มสะแกราช จ.นครราชสมีา

การประยกุตแ์บบจําลองอทุกพลศาสตรใ์นการจําลองการเคลือ่นทีข่องน้ําทว่มใน
แมน้ํ่าปิงตอนบนและแมน้ํ่ายม

ความหลากหลายของเห็ดราและแอคตโินมัยซทีในพืน้ทีส่งวนชวีมณฑลสะแกราช
และความสามารถในการสรา้งเอนไซมบ์างชนดิ เชน่ คลอโรเปอออกซเิดส เปอร์
ออกซเิดส และไคตเินส

ระบบฐานขอ้มลูเพือ่สนับสนุนระบบการพยากรณ์และเตอืนภัยน้ําทว่มตามเวลาจรงิ
สําหรับลุม่น้ําปิงตอนบนและลุม่น้ํายม

การประยกุตแ์บบจําลองอทุกวทิยาเพือ่การจําลองปรมิาณน้ําทา่และปรมิาณน้ําทว่ม
สําหรับลุม่น้ําปิงตอนบนและลุม่น้ํายม

1,000,000
(313,000)

รศ.นุชนารถ ศรวีงศติานนท์
ภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน้ํา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

4 ปี
46-49

800,000
(800,000)

3 ปี
48-50

3 ปี
48-50

3 ปี
48-50

รศ.นุชนารถ ศรวีงศติานนท์
ภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน้ํา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

รศ.นุชนารถ ศรวีงศติานนท์
ภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน้ํา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

รศ.นุชนารถ ศรวีงศติานนท์
ภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน้ํา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

การศกึษาวจิัยเพือ่การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศเกษตรและการพัฒนาชมุชนชนบทอยา่ง
ย่ังยนืในพืน้ทีลุ่ม่น้ําน่าน

นายโอฬาร ตัณฑวริฬุห์
ศนูยว์จิัยระบบนเิวศเกษตร
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศ
เกษตร

6 ปี
45-50

อ.ดบีญุ เมธากลุชาติ
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

3 ปี
48-50

ระบบการพยากรณ์และเตอืนภัยน้ําทว่มตามเวลาจรงิสําหรับลุม่น้ําปิงตอนบนและ
ลุม่น้ํายม

ศักยภาพทางอทุก-อตุนุยิมวทิยาเพือ่การพัฒนาลุม่น้ําน่านอยา่งย่ังยนื รศ.วรีะศักดิ ์อดุมโชค
ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

6 ปี
45-50

การศกึษาศักยภาพการผลติและการพัฒนาระบบเกษตรทีย่ั่งยนืในพืน้ทีลุ่ม่น้ําน่าน นายโอฬาร ตัณฑวริฬุห์
ศนูยว์จิัยระบบนเิวศเกษตร
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศ
เกษตร

6 ปี
45-50

ศกึษาผลกระทบทางเศรษฐสงัคมของการบรหิารจัดการระบบนเิวศเกษตรแบบ
ย่ังยนืกบัการมสีว่นรว่มของชมุชนเขตลุม่น้ําน่าน

รศ.สมศร ีภัทรธรรม
ฝ่ายวเิคราะหโ์ครงการและหลักสตูร
การฝึกอบรม
สํานักสง่เสรมิและฝึกอบรม บางเขน

6 ปี
45-50

การฟ้ืนฟพูืน้ทีต่น้น้ําเสือ่มโทรมอยา่งย่ังยนืโดยใชป่้าไมเ้ป็นฐาน ผศ.สคาร ทจีันทกึ
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

6 ปี
45-50

งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่หรอืเพือ่ทอ้งถิน่ 
ทนุอดุหนนุวจิยัมก. ปี งบประมาณ 2549
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
3.5 1 ปี (500,000)

3.6 1 ปี (0)

3.7 1 ปี (0)

4 การวนิจิฉัยการจัดการน้ําในลุม่น้ําแมน้ํ่าทา่จนี 250,000

5.1 (90,000)

5.2 (90,000)

5.3 (763,020)

5.4 (80,000)

5.5 การพัฒนาการใชป้ระโยชนไ์มจ้ากระบบวนเกษตร (90,000)

5.6 (60,000)

6 500,000

7.1 (0)

7.2 (0)

7.3 (0)

7.4 การวจิัยและพัฒนาเครือ่งใสปุ่๋ ยเม็ดแบบแมน่ยํา 1 ปี (0)

8.1 (200,000)

5
(ชดุ)

7
(ชดุ)

8
(ชดุ)

900,000
(900,000)

ความแปรปรวนของดนิและการใสปุ่๋ ยแบบผันแปรอตัราตามระบบการเกษตรแบบ
แมน่ยํา

ผศ.อรรถศษิฐ ์วงศม์ณีโรจน์
ภาควชิาปฐพวีทิยา
คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ปี
49-51

การเกษตรแบบแมน่ยําสําหรับการผลติออ้ยในเขตการเกษตรภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย

ผศ.ชวลติ ฮงประยรู
ภาควชิาปฐพวีทิยา
คณะเกษตร กําแพงแสน

6 ปี
46-51

ระบบควบคมุเครือ่งใสปุ่๋ ยอตัโนมัตโิดยใชฐ้านขอ้มลูเชงิภมูศิาสตร์ ผศ.ธรีสทิธิ ์เกษตรเกษม
ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

การวเิคราะหท์างเศรษฐกจิของการผลติออ้ยในระบบการเกษตรแบบแมน่ยํา รศ.ศานติ เกา้เอีย้น
ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและ
ทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

6 ปี
46-51

1,500,000
(300,000)

รศ.วชิา หมั่นทําการ
ภาควชิาวศิวกรรมเกษตร
คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน

บรูณาการเชงิระบบเพือ่สรา้งทางเลอืกและแนวทางการใชท้ีด่นิและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนืในเขตป่าภหูลวง-วังน้ําเขยีว

รศ.จวงจันทร ์ดวงพัตรา
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

การจําลองแบบเชงิพืน้ทีข่องขอ้มลูบรูณาการในการใชท้ีด่นิและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนื

ผศ.พยัตตพิล ณรงคะชวนะ
ภาควชิาวศิวกรรมป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

การศกึษาตดิตามตรวจสอบสภาพแวดลอ้มและความหลากหลายทางชวีภาพทาง
ทะเลบรเิวณหมูเ่กาะแสมสาร จังหวัดชลบรุี

ผศ.สนัุนท ์ภัทรจนิดา
ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล
คณะประมง บางเขน

2 ปี
48-49

1,500,000
(326,980)

การวนิจิฉัยระบบวนเกษตรเพือ่การวางแผนการใชท้ีด่นิแบบมสีว่นรว่มในพืน้ทีลุ่ม่น้ํา ผศ.มณฑล จําเรญิพฤกษ์
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

5 ปี
45-49

รปูแบบการพัฒนาวนเกษตรในพืน้ทีลุ่ม่น้ําเพือ่การเพิม่ผลผลติและสรา้งมลูคา่เพิม่
อยา่งย่ังยนื

ผศ.มณฑล จําเรญิพฤกษ์
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

5 ปี
45-49

เทคโนโลยกีารแปรรปูผลผลติเกษตรแบบตอ่เนือ่งจากระดับครัวเรอืนถงึระดบั
พาณชิย์

ผศ.ขนษิฐา พนูผลกลุ
ภาควชิาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน

5 ปี
45-49

ประสทิธภิาพของระบบวนเกษตรรปูแบบตา่ง ๆ ตอ่การอนุรักษ์ดนิ ธาตอุาหารและ
น้ํา ในพืน้ทีลุ่ม่น้ํา

รศ.วชิา นยิม
ภาควชิาอนุรักษ์วทิยา
คณะวนศาสตร์ บางเขน

อ.จงรัก วัชรนิทรรั์ตน์
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

5 ปี
45-49

ศักยภาพทางเศรษฐกจิและการประเมนิมลูคา่ของการทําวนเกษตรในพืน้ทีลุ่ม่น้ํา ผศ.ปิต ิกนัตังกลุ
ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและ
ทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

5 ปี
45-49

ผศ.เอกสทิธิ ์โฆสติสกลุชยั
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน
คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน

3 ปี
47-49

ผศ.นคิม แหลมสกั
ภาควชิาวนผลติภัณฑ์
คณะวนศาสตร ์บางเขน

5 ปี
45-49

5 ปี
45-49

การประยกุตว์นวัฒนวธิเีพือ่การปรับปรงุโครงสรา้งป่าและสาธติระบบวนเกษตรใน
สถานวีจิัย

ความหลากชนดิและการกระจายของผึง้ป่า (Apoidea) บรเิวณพืน้ทีแ่หลง่สงวนชวี
มณฑลสะแกราช จ.นครราชสมีา

อ.วัฒนชยั ตาเสน
ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้
คณะวนศาสตร์ บางเขน

โครงสรา้งป่า องคป์ระกอบชนดิพรรณพชื และการกระจายของชนดิป่า ทีส่ถานวีจิัย
สิง่แวดลอ้มสะแกราช จ.นครราชสมีา

รศ.ดอกรัก มารอด
ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

การศกึษาความหลากชนดิของนกและสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม บรเิวณพืน้ทีแ่หลง่
สงวนชวีมณฑลสะแกราช จ.นครราชสมีา

อ.ประทปี ดว้งแค
ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้
คณะวนศาสตร์ บางเขน

2/14



ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
8.2 (200,000)

8.3 (200,000)

8.4 (200,000)

8.5 (200,000)

8.6 (200,000)

การวจิัยและพัฒนาฝ้ายสเีพือ่สิง่แวดลอ้มทีด่ี

9.1 (220,000)

9.2 (105,000)

9.3 การป้องกนักําจัดแมลงศัตรฝู้ายสโีดยวธิผีสมผสาน (105,000)

9.4 (90,000)

9.5 (90,000)

10.1 (70,000)

10
(ชดุ)

9
(ชดุ)

800,000
(190,000)

รศ.ประภารัจ หอมจันทน์
ภาควชิากฏีวทิยา
คณะเกษตร บางเขน

7 ปี
45-51

การเพิม่ชดุโครโมโซมของฝ้ายพืน้เมอืงเพือ่ประโยชนใ์นการปรับปรงุพันธุ์ ศ.อรณีุ วงศปิ์ยะสถติย์
ภาควชิารังสปีระยกุตแ์ละไอโซโทป
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

7 ปี
45-51

รศ.ประภารัจ หอมจันทน์
ภาควชิากฏีวทิยา
คณะเกษตร บางเขน

7 ปี
45-51

การศกึษาคณุภาพเสน้ใยและความคงทนของสใีนผลติภัณฑฝ้์ายสี รศ.ประภารัจ หอมจันทน์
ภาควชิากฏีวทิยา
คณะเกษตร บางเขน

7 ปี
45-51

การปรับปรงุพันธุฝ้์ายสใีหต้า้นทานแมลงและมคีณุภาพเสน้ใยดี ศ.อรณีุ วงศปิ์ยะสถติย์
ภาควชิารังสปีระยกุตแ์ละไอโซโทป
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

7 ปี
45-51

การศกึษาศักยภาพของพชืสมนุไพรพืน้บา้นเพือ่ประโยชนท์างการแพทยแ์ละ
การเกษตร

ดร.ศาลักษณ์ พรรณศริิ
ฝ่ายเครือ่งมอืวทิยาศาสตรก์ลาง 
บางเขน
สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน

3 ปี
48-50

การสง่เสรมิและเผยแพรก่ารทําผลติภัณฑจ์ากฝ้ายสใีนระดับทอ้งถิน่ รศ.ประภารัจ หอมจันทน์
ภาควชิากฏีวทิยา
คณะเกษตร บางเขน

5 ปี
45-49

400,000
(50,000)

การศกึษาฤทธิต์า้นจลุนิทรยีข์องพชืสมนุไพรพืน้บา้นเพือ่การประยกุตใ์ช ้ นางสาวมณี ตันตริุง่กจิ
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
48-50

การศกึษารปูแบบของระบบการปลกูพชืทีเ่หมาะสมกบัปัจจัยทางเดนิและสภาพการ
จัดการการผลติของเกษตรกรในพืน้ทีอํ่าเภอวังน้ําเขยีว จังหวัดนครราชสมีา

รศ.รังสฤษดิ ์กาวตี๊ะ
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

3 ปี
49-51

3 ปี
49-51

แบบจําลองเชงิพืน้ทีเ่พือ่การใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งย่ังยนืในเขตพืน้ทีก่ ึง่แหง้แลง้ 
บรเิวณลุม่น้ําลําพระเพลงิ อําเภอวังน้ําเขยีว จังหวัดนครราชสมีา

รศ.วรีะศักดิ ์อดุมโชค
ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

การฟ้ืนฟ ูจัดการและใชป้ระโยชนพั์นธุพ์ชืทอ้งถิน่ เพือ่การใชป้ระโยชนท์ีด่นิและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนืในลุม่น้ําลําพระเพลงิ

ผศ.รัชน ีโพธแิทน่
ภาควชิาการจัดการป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

การมสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาชมุชนในพืน้ทีลุ่ม่น้ําลําพระเพลงิ รศ.สากล สถติวทิยานันท์
ภาควชิาภมูศิาสตร์
คณะสงัคมศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิการบรูณาการเชงิระบบเพือ่สรา้งทางเลอืกการใชท้ีด่นิและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนืในเขตป่าเขาภหูลวง-วังน้ําเขยีว

รศ.เรอืงไร โตกฤษณะ
ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและ
ทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน
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10.2 (100,000)

10.3 (110,000)

10.4 (70,000)

11.1 (211,000)

11.2 (106,000)

11.3 (54,000)

11.4 การพัฒนาบรรจภุัณฑพ์ลับสดและพลับแหง้ (127,000)

11.5 (130,000)

12.1 โครงการทดลองขา้วโพดขา้วฟ่างระดับไรก่สกิร (260,000)

12.2 การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดเพือ่การประยกุตใ์ชใ้นเชงิธรุกจิ (351,000)

11
(ชดุ)

12
(ชดุ)

34 ปี
19-52

นายสมชยั ลิม่อรณุ
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

3,000,000
(624,000)

การเพิม่ศักยภาพการผลติและการใชป้ระโยชนจ์ากขา้วโพดและขา้วฟ่าง รศ.สดุฤด ีประเทอืงวงศ์
ภาควชิาโรคพชื
คณะเกษตร บางเขน

ดร.สรรเสรญิ จําปาทอง
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

17 ปี
34-50

การทดสอบสายพันธุพ์ลับในพืน้ทีท่ีม่คีวามสงูระดับตา่ง ๆ กนัของจังหวัดเพชรบรูณ์ นายโอฬาร ตัณฑวริฬุห์
ศนูยว์จิัยระบบนเิวศเกษตร
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศ
เกษตร

4 ปี
46-49

การวจิัยเพือ่พัฒนาการปลกูพลับอยา่งเป็นการคา้ในพืน้ทีส่งูของจังหวัดเพชรบรูณ์ นายโอฬาร ตัณฑวริฬุห์
ศนูยว์จิัยระบบนเิวศเกษตร
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศ
เกษตร

รศ.เสาวณี สาธรวริยิะพงศ์
ภาควชิาพฤกษศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

4 ปี
46-49

800,000
(172,000)

33 ปี
19-51

นางวรีะศร ีเมฆตรง
ศนูยว์จิัยระบบนเิวศเกษตร
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศ
เกษตร

3 ปี
47-49

ผลของการชว่ยผสมเกสรทีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงคณุภาพและผลผลติของพลับที่
ปลกูเป็นการคา้บางพันธุ์

นายวรวทิย ์ยีส่วัสดิ์
สถานวีจิัยดอยปยุ
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศ
เกษตร

3 ปี
47-49

4 ปี
46-49

การเปรยีบเทยีบตน้ตอพลับทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่กบัตน้ตอทีใ่ชเ้ป็นการคา้

การศกึษาศักยภาพในการผลติพชืสมนุไพรป้องกนักําจัดศัตรพูชืดว้ยเทคนคิการ
เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ : เนระพสูไีทย และ ปาหมี

นางสาวรมณีย ์เจรญิทรัพย์
ฝ่ายเครือ่งมอืวทิยาศาสตรก์ลาง 
บางเขน
สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน

3 ปี
48-50

ศักยภาพของ Tacca chantrieri, Linostroma pauciflorum และ Elettariopsis 
curtisii ในการตอ่ตา้นเชือ้สาเหตโุรคพชื

ผศ.ชลดิา เล็กสมบรูณ์
ภาควชิาโรคพชื
คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ปี
48-50

การศกึษาศักยภาพของปาหม ีเนระพสูไีทย และปดุสงิห ์พชืสมนุไพรพืน้บา้นใน
การควบคมุแมลง

รศ.วบิลูย ์จงรัตนเมธกีลุ
ภาควชิากฏีวทิยา
คณะเกษตร บางเขน

3 ปี
48-50

การถา่ยทอดเทคโนโลยเีรือ่ง "การวจิัยเพือ่พัฒนากาปลกูพลับอยา่งเป็นการคา้ใน
พืน้ทีส่งูของจังหวัดเพชรบรูณ์

นายวสิฐิ กจิสมพร
สถานวีจิัยดอยปยุ
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศ
เกษตร

2 ปี
48-49
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12.3 (150,000)

12.4 (270,000)

12.5 การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดเทยีนและขา้วโพดขา้วเหนยีว (90,000)

12.6 การปรับปรงุพันธุข์า้วฟ่าง (80,000)

12.7 (72,000)

12.8 (63,000)

12.9 (125,000)

12.10 (60,000)

12.11 (63,000)

12.13 (100,000)

12.14 (60,000)

การเปลีย่นแปลงทางสญัฐานวทิยา สรรีวทิยา ชวีเคม ีและการศกึษายนีทนแลง้ใน
ขา้วโพด (Zea mays L.)

รศ.นรัินดร ์จันทวงศ์
ภาควชิาพฤกษศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

6 ปี
45-50

การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดหวานและขา้วโพดฝักออ่นสําหรับตลาดฝักสดและ
อตุสาหกรรมแปรรปู

ดร.โชคชยั เอกทัศนาวรรณ
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

16 ปี
35-50

การเพิม่ผลผลติขา้วโพดและขา้วฟ่างโดยการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการ
เพาะปลกูและบํารงุดนิใหถ้กูตอ้ง

รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

6 ปี
45-50

นางสรุณี ทองเหลอืง
สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

18 ปี
33-50

นายธํารงศลิป โพธสิงู
สถานวีจิยัพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

6 ปี
45-50

การวเิคราะหต์น้ทนุและผลตอบแทนของการผลติขา้วโพดจําแนกตามวธิกีารผลติ รศ.ศานติ เกา้เอีย้น
ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและ
ทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

5 ปี
45-49

การเพิม่ผลผลติและคณุภาพขา้วโพดรับประทานฝักสดโดยวธิเีขตกรรม (ขา้วโพด
หวาน)

นายสรุพล เชา้ฉอ้ง
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

7 ปี
44-50

การพัฒนาระบบการจัดการดนิสําหรับการเพาะปลกูขา้วโพดอยา่งย่ังยนื โดยลดการ
ไถพรวน

นายสขุมุ โชตชิว่งมณีรัตน์
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

5 ปี
46-50

การปลกูไมยราบไรห้นามแซมขา้วโพดหวานเพือ่เพิม่ผลผลติฝักสด นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

5 ปี
46-50

การจัดการแมลงศัตรขูา้วโพดหวานเพือ่ลดการใชส้ารเคมแีละอนุรักษ์ธรรมชาติ นางสาวแสงแข นา้วานชิ
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

4 ปี
47-50

การใชปุ้๋ ยเคม ีปุ๋ ยชวีภาพ และปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่เพิม่ผลผลติขา้วโพดและรักษาสมบตัิ
ตา่ง ๆ ของดนิ

รศ.ธงชยั มาลา
ภาควชิาปฐพวีทิยา
คณะเกษตร กําแพงแสน

5 ปี
46-50
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12.15 (55,000)

12.16 (34,600)

12.17 การจัดการวัชพชืแบบผสมผสานในไรข่า้วโพด (55,000)

12.18 (50,000)

12.19 (60,000)

12.20 การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดเพือ่เพิม่คณุภาพโปรตนี (174,400)

12.21 1 ปี (50,000)

12.22 (45,000)

12.23 การจัดการโรคของขา้วโพดและขา้วฟ่างในประเทศไทย (108,000)

การใชส้มนุไพรควบคมุโรคผักและผลไม ้

13.1 (369,156)

13.2 การใชพ้ชืสมนุไพรเพือ่การควบคมุโรคแอนแทรกโนสพรกิ (135,000)

13.3 รศ.ศศธิร วฒุวิณชิย์
ภาควชิาโรคพชื
คณะเกษตร กําแพงแสน

(135,000)

13
(ชดุ)

ผศ.ชลดิา เล็กสมบรูณ์
ภาควชิาโรคพชื
คณะเกษตร กําแพงแสน

รศ.ณรงค ์สงิหบ์รุะอดุม
ภาควชิาโรคพชื
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
48-51

4 ปี
48-51

3 ปี
48-50

อตัราปลกูทีเ่หมาะสมสําหรับขา้วโพดคั่วในจังหวัดนครราชสมีา สระบรุ ีและลพบรุี นางสําราญ ศรชีมพร
สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
47-49

การศกึษาลักษณะตา่ง ๆ และการรักษาสายพันธุแ์ทเ้พือ่การผลติเมล็ดพันธุข์า้วโพด ดร.ประพนธ ์บญุรําพรรณ
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

4 ปี
47-50

การตรวจสอบการปลอมปนของเมล็ดพันธุข์า้วโพดลกูผสมเดีย่วโดยใช ้
เครือ่งหมายดเีอนเอ

ผศ.วภิา หงษ์ตระกลู
ภาควชิาพันธศุาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

4 ปี
48-51

นางสาวสดใส ชา่งสลัก
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
48-50

การศกึษาปัจจัยการผลติเมล็ดพันธุข์า้วโพดลกูผสมเดีย่วทีต่น้พอ่และแมอ่อกดอก
ไมพ่รอ้มกนัเพือ่ประสทิธภิาพในการผสมเกสรใหไ้ดผ้ลผลติและคณุภาพสงูและ
ศกึษาวธิวีัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุข์า้วโพดเพือ่ประเมนิความงอกในสภาพไร่

นางสปุราณี งามประสทิธิ์
สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

การเพิม่มลูคา่ของขา้วโพดโดยใชก้ระบวนการวจิัยเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม รศ.กลุขณษิฐ ์ราเชนบณุยวัทน์
ภาควชิาอาชวีศกึษา
คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

ผศ.ชศูักดิ ์จอมพกุ
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ปี
48-50

ผลของขนาดอนุภาคขา้วโพดตอ่ลักษณะการบดประสทิธภิาพกาผลติไข ่
สมรรถภาพการผลติและพฤตกิรรมการกนิของไกไ่ข่

ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
ภาควชิาพัฒนาผลติภัณฑ์
คณะอตุสาหกรรมเกษตร บางเขน

นายประชมุ จฑุาวรรธนะ
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

2 ปี
49-50

การควบคมุโรคแคงเกอรข์องพชืตระกลูสม้โดยใชส้ารสกดัขยาบจากผลสมอไทย 
สมอพเิภก และเปลอืกผลทับทมิ

4 ปี
48-51

700,000
(60,844)

การพัฒนาผลติภัณฑส์ารสกดัจากพชืเพือ่ใชค้วบคมุโรคแอนทรกโนสมะมว่ง รศ.ณรงค ์สงิหบ์รุะอดุม
ภาควชิาโรคพชื
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
48-51
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
14 1 ปี 300,000

15 760,000

16 1 ปี 300,000

4 ปี
49-52

การใช ้Bacillus spp. เพือ่ยับยัง้เชือ้แบคทเีรยีกอ่โรคในกุง้กลุาดํา ผศ.วัชรยิา ภรูวีโิรจนก์ลุ
ภาควชิาสตัววทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

การประเมนิสภาวะความแหง้แลง้และการตรวจตดิตามสภาพลุม่น้ําชดีว้ยเทคนคิ
การสํารวจระยะไกลและขอ้มลูสํารวจภาคพืน้ดนิ

ผศ.กาญจนเ์ขจร ชชูพี
ภาควชิาการจัดการป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

การพัฒนาวธิกีารตรวจสอบทีแ่มน่ยําและรวดเร็วสําหรับโรคทรสิเตซาและโรคกรี
นนิง่ของพชืตระกลูสม้ในประเทศไทย

รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุ์วัฒน์
ภาควชิาโรคพชื
คณะเกษตร บางเขน
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

17 1 ปี 250,000

18 280,000

17.1 การพัฒนาระบบคลองอตัโนมัติ (413,500)

17.2 การวจิัยและพัฒนาการใหน้ํ้าชลประทานแบบประหยัดน้ํา (126,000)

17.3 การศกึษาสมรรถนะของโครงการชลประทานระบบทอ่ (150,000)

17.4 (55,000)

17.5 (133,500)

18 1 ปี 200,000

19 150,000

20 1,500,000

21 1 ปี 200,000

22 500,000

17
(ชดุ)

ระบบการดําเนนิงาน เทคโนโลยกีารผลติ และการวเิคราะหท์างการเงนิของกจิการ
สถานเพาะชําไมผ้ล ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รศ.กวศิร ์วานชิกลุ
ภาควชิาพชืสวน
คณะเกษตร กําแพงแสน

นเิวศวทิยาของตั๊กแตนกิง่ไมแ้ละดว้งกระดิง่ทองเพือ่ประโยชนท์างการแพทยแ์ผน
ไทย

รศ.สมชาย ธนสนิชยกลุ
ภาควชิากฏีวทิยา
คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ปี
49-50

แผนงานวจิัยการพัฒนาศักยก์ารผลติทรัพยากรประมงของดอนหอยหลอด และ
การพัฒนาศักยภาพการใชป้ระโยชนท์รัพยากรน้ําแมน้ํ่าแมก่ลอง

รศ.เชษฐพงษ์ เมฆสมัพันธ์
ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล
คณะประมง บางเขน

2 ปี
49-50

1,000,000
(122,000)

การศกึษาความหลากหลายทรัพยากรพชืและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของชมุชนพืน้เมอืง
ในเขตจังหวัดสกลนคร

อ.หทัยรัตน ์โชคทวพีาณชิย์
สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรชวีภาพ
คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละ
อตุสาหกรรมเกษตร สกลนคร

ระบบวนเกษตรบนพืน้ทีส่งูเพือ่อนุรักษ์ดนิและน้ํา เพิม่ผลผลติและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่
เกษตรกรในโครงการภฟู้าพัฒนา อ.บอ่เกลอื จ.น่าน : กรณีปลกูปอสาควบกบัชาอู่
หลง

ดร.มะลวิัลย ์หฤทัยธนาสนัติ(์ธนะ
สมบตั)ิ
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผล
ทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

2 ปี
49-50

รศ.วราวธุ วฒุวิณชิย์
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน
คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน

3 ปี
49-51

แผนงานวจิัยและพัฒนาเพือ่เพิม่ศักยภาพการชลประทานของประเทศไทย รศ.วราวธุ วฒุวิณชิย์
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน
คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน

3 ปี
49-51

การศกึษาการปลกูสรา้งสวนป่าไมก้ฤษณาและการเปรยีบเทยีบผลของการชกันําให ้
เกดิสารกฤษณาโดยวธิกีารตา่ง ๆ ของเกษตรกร

ผศ.อทุัยวรรณ แสงวณชิ
ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

การพัฒนาการเลีย้งหอยมกุน้ําจดื Chamberlainia hainesiana ระดับกึง่
อตุสาหกรรม

รศ.อทุัยวรรณ โกวทิวที
ภาควชิาสตัววทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

2 ปี
49-50

การวเิคราะหแ์ละการพัฒนาระบบบรหิารจัดการน้ําในเขตแนวป้องกนัน้ําเค็ม รศ.บญัชา ขวัญยนื
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน
คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน

2 ปี
49-50

การพัฒนาเกณฑก์ารออกแบบสระน้ําเพือ่การอปุโภค บรโิภคและการเกษตรกรรม ผศ.พงศธร โสภาพันธุ์
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน
คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน

2 ปี
49-50

รศ.บญัชา ขวัญยนื
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน
คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน

2 ปี
49-50

รศ.สนัต ิทองพํานัก
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน
คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน

2 ปี
49-50
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

23 1 ปี 90,000

24 350,000

25 1 ปี 300,000

1 ปี

26.1 การเปลีย่นแปลงประชากรสตัวน้ํ์าบรเิวณอา่วไทยตอนบน 1 ปี (0)

26.2 การตรวจวัดคณุภาพน้ําทะเลชายฝ่ังอา่วไทยตอนบน 1 ปี (0)

26.3 การศกึษาคณุภาพดนิตะกอนบรเิวณอา่วไทยตอนบน 1 ปี (0)

26.4 1 ปี (0)

26.5 1 ปี (0)

26.6 1 ปี (0)

26.7 1 ปี (0)

26.8 กระแสน้ําขึน้น้ําลงบรเิวณอา่วไทยตอนบน 1 ปี (0)

27 500,000

28 1 ปี 600,000

26
(ชดุ)

2 ปี
49-50

โครงการวจิยัสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจํานวน 126 โครงการ

ผลของการเป็นแหลง่รังโรคเลปโตสไปโรซสีในโคนมตอ่คณุภาพสขุภาพโคนม
และอบุตักิารณ์การเป็นโรคในคนในเขตพืน้ทีเ่ลีย้งโคนม

นางนุช โชตชิว่ง
ภาควชิาสรรีวทิยา
คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน

การใชภ้มูสิารสนเทศเพือ่การสํารวจเสน้ทางกลว้ยไมเ้พือ่สนับสนุนการผลติ 
การตลาด และการสง่ออกแบบครบวงจร : กรณีพืน้ทีศ่กึษาภาคกลางและพืน้ที่
ใกลเ้คยีง

นางยพุา ปานแกว้
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยแีละ
เทคโนโลยชีวีภาพ
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผล
ทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

ผศ.สรุยัิน ธัญกจิจานุกจิ
ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล
คณะประมง บางเขน

900,000
(900,000)

นายอศริวัฒน ์ปรชีา
สถานวีจิยัประมงศรรีาชา
คณะประมง บางเขน

การศกึษาทรัพยากรชวีภาพและผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้มบางประการทีม่ตีอ่
ทรัพยากรชวีภาพในบรเิวณอา่วไทยตอนบน

ผศ.สรุยัิน ธัญกจิจานุกจิ
ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล
คณะประมง บางเขน

การปนเป้ือนของปิโตรเลยีมไฮโดรคารบ์อนในน้ําและตะกอนดนิบรเิวณชายฝ่ัง
ทะเลของอา่วไทยตอนบน

นายเฉลมิชยั อยูสํ่าราญ
สถานวีจิัยประมงศรรีาชา
คณะประมง บางเขน

ผศ.มณฑล อนงคพ์รยศกลุ
ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล
คณะประมง บางเขน

การปนเป้ือนของโลหะหนักในน้ําและตะกอนดนิบรเิวณชายฝ่ังทะเลของอา่วไทย
ตอนบน

อ.เมธ ีจันทโรปกรณ์
สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม
คณะทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ศรี
ราชา

การศกึษาการแพรก่ระจายของชนดิและปรมิาณสตัวห์นา้ดนิบรเิวณอา่วไทยตอนบน นายนติพัิฒน ์พลอยประดับ
สถานวีจิัยประมงศรรีาชา
คณะประมง บางเขน

การศกึษาความหลากหลายของแพลงกต์อนบรเิวณชายฝ่ังทะเลอา่วไทยตอนบน นายลขิติ ชชูติ
สถานวีจิัยประมงคลองวาฬ
คณะประมง บางเขน

นายอลงกต อนิทรชาติ
สถานวีจิัยประมงศรรีาชา
คณะประมง บางเขน

การศกึษาแหลง่ทรัพยากรน้ําบาดาลดว้ยเทคนคิทางธรณีฟิสกิส ์บรเิวณวทิยาเขต
ศรรีาชา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดเีซลล ์สวนบรุี
ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

ผลกระทบของการเลีย้งหอยแมลงภูแ่บบแพเชอืกตอ่คณุภาพตะกอนดนิบรเิวณอา่ว
ศรรีาชา จังหวัดชลบรุี

นายอลงกต อนิทรชาติ
สถานวีจิัยประมงศรรีาชา
คณะประมง บางเขน

การเปลีย่นแปลงคณุสมบตัขิองดนิ และการหมนุเวยีนธาตอุาหารพชืในสวนป่าไม ้
พืน้เมอืงทีป่ลกูแบบชนดิเดยีวและปลกูแบบผสม ณ สวนป่าทองผาภมู ิจังหวัด
กาญจนบรุี

ผศ.รุง่เรอืง พลูศริิ
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

5 ปี
49-53
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16,150,000

ศักยภาพภมูปัิญญาไทยดา้นอาหารสิง่ทอ และการละเลน่ด็ก

29.1 ศักยภาพภมูปัิญญาไทยดา้นอาหารพืน้บา้น (300,000)

29.2 ศักยภาพภมูปัิญญาไทยดา้นสิง่ทอพืน้เมอืง (320,000)

29.3 ศักยภาพภมูปัิญญาไทยดา้นการละเลน่พืน้บา้นของเด็ก (220,000)

30.1 (0)

30.2 การศกึษาพชืสมนุไพรทีใ่ชก้บัปศสุตัวใ์นเขตจังหวัดลพบรุี (0)

30.3 การปรับปรงุพันธุไ์กพ่ืน้เมอืงมลูคา่เพิม่ (ไกก่ฬีา) ระยะที ่1 (0)

30.4 (0)

30.5 (0)

30.6 การสํารวจทรัพยากรพรรณพชืในเขตจังหวัดลพบรุี (0)

30.7 (0)

30.8 (0)

30.9 (0)

30.10 (0)

29
(ชดุ)

30
(ชดุ)

โครงการวจิยัสาขาสงัคมและพฤตกิรรมศาสตร ์

ผศ.ปัทมาวด ีเลห่ม์งคล
ภาควชิาการศกึษา
คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

4 ปี
47-50

รศ.อบเชย วงศท์อง
ภาควชิาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
47-50

ผศ.ขจจีรัส ภริมยธ์รรมศริิ
ภาควชิาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
47-50

1,000,000
(160,000)

3 ปี
47-49

3 ปี
47-49

รศ.อบเชย วงศท์อง
ภาควชิาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
47-50

3 ปี
47-49

การจัดการสว้มน้ําในโรงเรอืนเลีย้งสกุรเพือ่การผลติกา๊ซชวีภาพ รศ.สมชยั จันทรส์วา่ง
ภาควชิาสตัวบาล
คณะเกษตร บางเขน

2 ปี
48-49

โครงการศกึษาทางนเิวศวทิยาของทรัพยากรป่าไมใ้นพืน้ทีโ่ครงการจัดตัง้วทิยา
เขตลพบรุ ีจ.ลพบรุี

ผศ.สคาร ทจีันทกึ
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
48-50

ลักษณะรปูรา่ง และปฏกิริยิาเคมภีายในเซลลข์องเซลลเ์ม็ดเลอืดของสตัวป่์าใน
สวนสตัว์

รศ.เฉลยีว ศาลากจิ
ภาควชิาพยาธวิทิยา
คณะสตัวแพทยศาสตร ์กําแพงแสน

รศ.ยิง่ยง ไพสขุศานตวิัฒนา
ภาควชิาพชืสวน
คณะเกษตร บางเขน

การศกึษาความตระหนักเรือ่งปัญหายาเสพตดิของนักเรยีนระดับมธัยมศกึษาตอน
ปลายในจังหวัดลพบรุี

อ.ธานนิทร ์คงศลิา
ภาควชิาสง่เสรมิและนเิทศศาสตร์
เกษตร
คณะเกษตร บางเขน

การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบกลยทุธก์ารตลาดและการเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิของ
สมนุไพรไทยของโรงพยาบาลศนูยเ์จา้พระยาอภัยภเูบศและของผูป้ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในจังหวัดลพบรุี

อ.ดาวรุง่ จุง่สกลุ
สํานักงานโครงการจัดตัง้วทิยาเขต
ลพบรุี
โครงการจัดตัง้วทิยาเขตลพบรุี

3 ปี
47-49

การสือ่สารเพือ่การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศเพือ่การนําไปสูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยนื ผศ.พรทพิย ์เย็นจะบก
ภาควชิาศลิปนเิทศ
คณะมนุษยศาสตร ์บางเขน

3 ปี
47-49

นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กติติ
ธรรมกลู)
สํานักสง่เสรมิและฝึกอบรม บางเขน

10 ปี
42-51

รศ.กมลชยั ตรงวานชินาม
ภาควชิาเภสชัวทิยา
คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน

3 ปี
47-49

นายสกล ฉายศรี
สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
47-49

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

การทดสอบพันธุอ์อ้ยทีม่ศีักยภาพในเขตภาคกลางตอนบนชดุลกูผสม ปี 2000 รศ.เรวัต เลศิฤทัยโยธนิ
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ปี
47-49

โครงการวจิัยเพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มในเขตภาคกลางตอนบน
ของประเทศไทย

10/14
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30.11 (0)

30.12 (0)

30.13 การศกึษาและพัฒนาวสิาหกจิชมุชนอยา่งย่ังยนื (0)

30.14 (0)

30.15 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรส์นิคา้โอทอป (OTOP) 1 ปี (0)

30.16 1 ปี (0)

30.17 การวจิัยและพัฒนาพันธุไ์กพ่ืน้เมอืง (0)

30.18 โครงการวจิัยและพัฒนาการผลติแพะของจังหวัดลพบรุี (0)

30.19 การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดเลีย้งสตัวล์กูผสมเดีย่วใหท้นแลง้ (0)

30.20 (0)

30.21 (0)

30.22 (0)

30.23 1 ปี (0)

31 800,000

32 1 ปี 200,000การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากงานวจิัยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ดร.วรรณด ีสทุธนิรากร
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติภัณฑ์
อาหาร

โครงการศกึษาและวจิัยตน้แบบการเพาะเลีย้งหมปู่าเพือ่พัฒนาเป็นอาชพีของ
เกษตรกร

นางพชรดา ฉายศรี
สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
49-51

3 ปี
47-49

ประสทิธผิลของบอระเพ็ด และน้ําหมักชวีภาพตอ่การเจรญิเตบิโตของหมปู่าในเขต
จังหวัดลพบรุี

รศ.กมลชยั ตรงวานชินาม
ภาควชิาเภสชัวทิยา
คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน

ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนาความเขม้แข็งของธรุกจิชมุชนจรเขส้ามพัน อําเภออูท่อง
 จังหวัดสพุรรณบรุี

รศ.เอมอร องัสรัุตน์
ภาควชิาสง่เสรมิและนเิทศศาสตร์
เกษตร
คณะเกษตร กําแพงแสน

การปรับปรงุพันธุถ์ั่วเขยีวใหเ้หมาะสมกบัระบบปลกูพชืในเขตภาคกลางตอนบน นางพชรดา ฉายศรี
สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
49-51

การทดสอบและคัดเลอืกพันธุอ์อ้ยในสภาพพืน้ทีภ่าคกลางตอนบน นายสกล ฉายศรี
สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
49-51

3 ปี
49-51

อ.วนดิา สบืสายพรหม (จลูเมตต)์
ภาควชิาสตัวบาล
คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ปี
49-51

ดร.โชคชยั เอกทัศนาวรรณ
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
49-51

อ.วรีะเกษตร สวนผกา
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

ฐานขอ้มลูเพือ่กสนับสนุนการตัดสนิใจเพือ่แกไ้ขปัญหาภัยแลง้ จังหวัดลพบรุี อ.วรีะเกษตร สวนผกา
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

นายสกล ฉายศรี
สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

ผศ.รังสรรค ์ปิตปัิญญา
ภาควชิาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

2 ปี
48-49

การสํารวจและพัฒนาศักยภาพภมูปัิญญาชาวบา้นผสมผสานภมูปัิญญาสากลตาม
แนวพระราชดํารเิศรษฐกจิพอเพยีงและทฤษฎใีหม ่: กรณีศกึษาจังหวัดลพบรุี

รศ.เสาวคนธ ์สดุสวาสดิ์
ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
คณะสงัคมศาสตร ์บางเขน

2 ปี
49-50

โครงการศกึษาพรรณไมย้นืตน้ทีเ่หมาะสมกบัการฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มสภาพเพือ่พัฒนา
เป็นป่าชมุชน

ผศ.สคาร ทจีันทกึ
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
48-50

การทําแผ่นประกอบจากวัสดเุหลอืทางการเกษตรเพือ่ทดแทนไม ้ รศ.ทรงกลด จารสุมบตัิ
ภาควชิาวนผลติภัณฑ์
คณะวนศาสตร ์บางเขน

2 ปี
48-49
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33 1 ปี 250,000

34 900,000

35 1 ปี 1,000,000

36 1 ปี 420,000

37 1 ปี 300,000

38 650,000

22,250,400

39 600,000

40 1,200,000

41.1 (180,000)

41.2 (150,000)

41

การพัฒนาเครอืขา่ยความรว่มมอื มหาวทิยาลัย-โรงเรยีน เพือ่จัดการเรยีนรูด้า้น
เกษตรและสิง่แวดลอ้มศกึษา

รศ.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกลู
ภาควชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชมุชน
คณะศกึษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
กําแพงแสน

รศ.เชีย่วชาญ อาศวุัฒนกลู
ภาควชิารัฐศาสตรแ์ละรัฐประศาสน
ศาสตร์
คณะสงัคมศาสตร ์บางเขน

การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจัดการของเสยีจากฟารม์สกุรภายใตก้ารมสีว่น
รว่มของชมุชนในพืน้ที ่ต.สามกระบอืเผอืก อ.เมอืง จ.นครปฐม

อ.กมัปนาท วจิติรศรกีมล
ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและ
ทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

ภมูปัิญญาไทยสูก่ารพัฒนาอาชพีแบบมสีว่นรว่มของครอบครัว-ชมุชน : โครงการ
ตน้แบบบา้นหนองหอย ตําบลเชยีงเครอื จังหวัดสกลนคร

รศ.กลุขณษิฐ ์ราเชนบณุยวัทน์
ภาควชิาอาชวีศกึษา
คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

โครงการวจิยัและถา่ยทอดงานวจิยัสูป่ระชาชน 

4 ปี
49-52

ภมูปัิญญาวัฒนธรรมการเกษตรไทย ในสมัยกอ่นประวัตศิาสตร์ อ.อรไท ผลดี
ภาควชิาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร ์บางเขน

การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิการผลติและการตลาดผัก ภายใตร้ะบบ GAP ในภาค
ตะวันตกของไทย

อ.วล ีสงสวุงค์
สายวชิาศลิปศาสตร์
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
กําแพงแสน

รปูแบบการบรหิารจัดการทีด่ ี(Good Governance) ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ : ศกึษาเฉพาะกรณีการบรหิารงานบคุคลขององคก์รบรหิารสว่นตําบล ภาค
กลาง ประเทศไทย

โครงการถา่ยทอดงานวจิัยเรือ่งการผลติโคเนือ้พันธุกํ์าแพงแสนสูป่ระชาชน นายปรชีา อนินุรักษ์
ศนูยว์จิัยและพัฒนาการผลติกระบอื
และโค
สถาบนัสวุรรณวาจกกสกิจิเพือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาปศสุตัวแ์ละ
ผลติภัณฑส์ตัว ์กําแพงแสน

5 ปี
45-49

โครงการวจิัยและถา่ยทอดงานวจิัยสูเ่กษตรกรในเขตอสีานตอนบน รศ.นติยศ์ร ีแสงเดอืน
ภาควชิาพันธศุาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

5 ปี
46-50

2,100,0004 ปี

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูและการควบคมุคณุภาพผลติภัณฑจ์ากสมนุไพร ดร.สรัุตนว์ด ีจวิะจนิดา
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
48-50

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มทางการเกษตรและ
ระบบการตรวจสอบสารเคมทีางการเกษตร

ดร.รุง่นภา กอ่ประดษิฐส์กลุ
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

2 ปี
48-49

การถา่ยทอดเทคโนโลยจีากการพัฒนางานวจิัยสูภ่าคการเกษตรในเขตพืน้ทีภ่าค
ป ไ

ดร.สรัุตนว์ด ีจวิะจนิดา
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

12/14



ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
41.3 การขยายผลงานวจิัยการผลติตน้พันธุอ์อ้ยปลอดโรคสูช่มุชน (150,000)

41.4 (150,000)

41.5 (150,000)

41.6 (150,000)

41.7 (100,000)

41.8 (180,000)

41.9 (180,000)

41.10 (150,000)

41.11 (120,000)

41.12 (100,000)การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติหน่อไมฝ้ร่ังเกษตรอนิทรยีเ์พือ่การสง่ออก นายวฒุชิยั ทองดอนแอ
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
48-50

การถา่ยทอดเทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่วเพือ่ลดความเสยีหายและยดือายกุารเก็บ
รักษาผัก ผลไม ้และดอกไมส้ดเพือ่การสง่ออก

ดร.อภติา บญุศริิ
ศนูยเ์ทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

2 ปี
48-49

การประยกุตใ์ชเ้ซลลเ์พาะเลีย้งของแมลงเพือ่งานวจิัยดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ ดร.สดุาวรรณ เชยชมศรี
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

2 ปี
48-49

เทคนคิดา้นชวีโมเลกลุเพือ่การศกึษาและวจิัยความหลากหลายของจลุนิทรยี์ นางสาวมณี ตันตริุง่กจิ
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
48-50

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติและควบคมุคณุภาพเมล็ดพันธุใ์นระบบเกษตร
ย่ังยนื เกษตรดทีีเ่หมาะสม และเกษตรอนิทรยี์

ดร.ภาณี ทองพํานัก
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
48-50

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารลดอตัราเสีย่งตอ่การเกดิโรคพชืโดยใชว้ธิทีางชวีวธิี
รว่มกบัการพัฒนาดนิ

นางกณษิฐา สงัคะหะ
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

2 ปี
48-49

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารปลกูและดแูลรักษาไมด้อกหอมเพือ่การขยายพันธุแ์ละ
การใชป้ระโยชนท์างการคา้

นายอดุม แกว้สวุรรณ์
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิยัและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
48-50

2 ปี
48-49

การถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ศักยภาพการผลติกลว้ยไมข้องไทยโดยอาศัย
เทคโนโลยชีวีภาพ

ดร.ศริวิรรณ บรุคํีา
ฝ่ายเครือ่งมอืวทิยาศาสตรก์ลาง 
บางเขน
สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน

2 ปี
48-49

การถา่ยทอดเทคโนโลยรีะบบการปลกูตน้กลา้หน่อไมฝ้ร่ังจากการเพาะเลีย้ง
เนือ้เยือ่ในเชงิพาณชิย์

นางมณฑา วงศม์ณีโรจน์
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

2 ปี
48-49

ดร.รงรอง หอมหวล
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

41.13 (100,000)

1 ปี

42.1 โครงการฝึกอบรมการเพิม่ผลผลติและคณุภาพของออ้ย 1 ปี (0)

42.2 โครงการฝึกอบรมการเลีย้งไกพ่ืน้เมอืงมลูคา่เพิม่ (ไกก่ฬีา) 1 ปี (0)

42.3 1 ปี (0)

42.4 1 ปี (0)

42.5 1 ปี (0)

42.6 โครงการเยาวชนหัวใจเกษตร 1 ปี (0)

43 การผสมผสานเทคโนโลยเีพือ่เสรมิสรา้งพลังองคก์รชมุชน 600,000

44 1 ปี 250,000

28,000,000

45 150,000

42
(ชดุ)

นายบรรล ุชมไชย
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

700,000
(700,000)

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารทําสไลดถ์าวรของเนือ้เยือ่พชืสําหรับสือ่การเรยีนการ
สอน

นางเฟ่ืองฟ้า จันทนยิม
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

2 ปี
48-49

นายสกล ฉายศรี
สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

นายสกล ฉายศรี
สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

นายสกล ฉายศรี
สถานวีจิยัลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

โครงการฝึกบอรมและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูผลติภัณฑจ์ากหมปู่า

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติและการแปรรปูผลผลติเกษตรของสถานวีจิัยลพบรุี

โครงการฝึกอบรมการทําอาหารหมักและแรธ่าตกุอ้นสําหรับโคขนุ

ผศ.ทพิยว์ัลย ์สรุนิยา
ภาควชิาจติวทิยา
คณะสงัคมศาสตร ์บางเขน

นายสกล ฉายศรี
สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

โครงการฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูผลติภัณฑจ์ากขา้วโพด นางพชรดา ฉายศรี
สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

2 ปี
48-49

โครงการวจิยัเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

การตดิตามผลการใชห้น่วยบรูณาการของโรงเรยีนทีอ่ยูใ่กลใ้นบรเิวณสถานวีจิัย
ทรัพยากรชายฝ่ังระนอง

รศ.บญุเรยีง ขจรศลิป์
ภาควชิาการศกึษา
คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

ผศ.บญุมา ป้านประดษิฐ์
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน
คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน

3 ปี
48-50

นางพชรดา ฉายศรี
สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การ
คน้ควา้และพัฒนาพชืศาสตร์

โปรแกรมการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัสถาบนัครอบครัวไทย
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