
ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

1 รศ.เชษฐพงษ์ เมฆสมัพันธ์ 850,000

2 ผศ.รุง่เรอืง พลูศริิ 350,000

3 นางยพุา ปานแกว้ 200,000

รศ.ประภารัจ หอมจันทน์

4.1 ศ.อรณีุ วงศปิ์ยะสถติย์ 250,000

4.2 ศ.อรณีุ วงศปิ์ยะสถติย์ 105,000

4.3 รศ.ประภารัจ หอมจันทน์ 105,000

4.4 รศ.ประภารัจ หอมจันทน์ 100,000

รศ.จวงจนัทร ์ดวงพัตรา

5.1 ผศ.พยัตตพิล ณรงคะชวนะ 200,000

5.2 รศ.รังสฤษดิ ์กาวตี๊ะ 200,000

5.3 ผศ.รัชน ีโพธแิทน่ 200,000

5.4 รศ.วรีะศักดิ ์อดุมโชค 200,000

5.5 รศ.เรอืงไร โตกฤษณะ 200,000

5.6 รศ.สากล สถติวทิยานันท์ 200,000

รศ.สดุฤด ีประเทอืงวงศ์

งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่หรอืเพือ่ทอ้งถิน่ 
ทนุอดุหนนุวจิยัมก. ปีงบประมาณ 2550

4
(ชดุ)

5
(ชดุ)

6
(ชดุ)

โครงการวจิยัสาขาเกษตรศาสตร์

แผนงานวจิัยการพัฒนาศักยก์ารผลติทรัพยากรประมงของดอนหอยหลอด
 และการพัฒนาศักยภาพการใชป้ระโยชนท์รัพยากรน้ําแมน้ํ่าแมก่ลอง ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล

คณะประมง บางเขน

2 ปี
49-50

การเปลีย่นแปลงคณุสมบตัขิองดนิ และการหมนุเวยีนธาตอุาหารพชืใน
สวนป่าไมพ้ืน้เมอืงทีป่ลกูแบบชนดิเดยีวและปลกูแบบผสม ณ สวนป่าทอง
ผาภมู ิจังหวัดกาญจนบรุี

ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

5 ปี
49-53

การใชภ้มูสิารสนเทศเพือ่การสํารวจเสน้ทางกลว้ยไมเ้พือ่สนับสนุนการ
ผลติ การตลาด และการสง่ออกแบบครบวงจร : กรณีพืน้ทีศ่กึษาภาค
กลางและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

2 ปี
49-50

การป้องกนักําจัดแมลงศัตรฝู้ายสโีดยวธิผีสมผสาน

ภาควชิากฏีวทิยา
คณะเกษตร บางเขน

6 ปี
45-50

การศกึษาคณุภาพเสน้ใยและความคงทนของสใีนผลติภัณฑฝ้์ายสี

ภาควชิากฏีวทิยา
คณะเกษตร บางเขน

6 ปี
45-50

การปรับปรงุพันธุฝ้์ายสใีหต้า้นทานแมลงและมคีณุภาพเสน้ใยดี

ภาควชิารังสปีระยกุตแ์ละไอโซโทป
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

6 ปี
45-50

การเพิม่ชดุโครโมโซมของฝ้ายพืน้เมอืงเพือ่ประโยชนใ์นการปรับปรงุพันธุ์

ภาควชิารังสปีระยกุตแ์ละไอโซโทป
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

6 ปี
45-50

การมสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาชมุชนในพืน้ทีลุ่ม่น้ําลําพระเพลงิ

ภาควชิาภมูศิาสตร์
คณะสงัคมศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

800,000
(240,000)

การวจิัยและพัฒนาฝ้ายสเีพือ่สิง่แวดลอ้มทีด่ี

ภาควชิากฏีวทิยา
คณะเกษตร บางเขน

6 ปี
45-50

แบบจําลองเชงิพืน้ทีเ่พือ่การใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งย่ังยนืในเขตพืน้ทีก่ ึง่
แหง้แลง้ บรเิวณลุม่น้ําลําพระเพลงิ อําเภอวังน้ําเขยีว จังหวัดนครราชสมีา ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ

คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิการบรูณาการเชงิระบบเพือ่สรา้งทางเลอืกการใช ้
ทีด่นิและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนืในเขตป่าเขาภหูลวง-
วังน้ําเขยีว

ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

การศกึษารปูแบบของระบบการปลกูพชืทีเ่หมาะสมกบัปัจจัยทางเดนิและ
สภาพการจัดการการผลติของเกษตรกรในพืน้ทีอํ่าเภอวังน้ําเขยีว จังหวัด
นครราชสมีา

ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

3 ปี
49-51

การฟ้ืนฟ ูจัดการและใชป้ระโยชนพั์นธุพ์ชืทอ้งถิน่ เพือ่การใชป้ระโยชน์
ทีด่นิและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนืในลุม่น้ําลําพระเพลงิ ภาควชิาการจัดการป่าไม ้

คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

1,500,000
(300,000)

บรูณาการเชงิระบบเพือ่สรา้งทางเลอืกและแนวทางการใชท้ีด่นิและการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนืในเขตป่าภหูลวง-วังน้ําเขยีว ภาควชิาพชืไรน่า

คณะเกษตร บางเขน

6 ปี
46-51

การจําลองแบบเชงิพืน้ทีข่องขอ้มลูบรูณาการในการใชท้ีด่นิและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนื ภาควชิาวศิวกรรมป่าไม ้

คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

4,000,000
(975,000)

การผลติขา้วโพดและขา้วฟ่างเพือ่คณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มทีด่ี

ภาควชิาโรคพชื
คณะเกษตร บางเขน

34 ปี
19-52

1/10



ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
6.1 นายสมชยั ลิม่อรณุ 260,000

6.2 ดร.สรรเสรญิ จําปาทอง 400,000

6.3 ดร.โชคชยั เอกทัศนาวรรณ 330,000

6.4 นายธํารงศลิป โพธสิงู 110,000

6.5 การปรับปรงุพันธุข์า้วฟ่าง นายธํารงศลิป โพธสิงู 100,000

6.6 รศ.เอ็จ สโรบล 100,000

6.7 นายประชมุ จฑุาวรรธนะ 140,000

6.8 นายสรุพล เชา้ฉอ้ง 80,000

6.9 นางสาวสดใส ชา่งสลัก 80,000

6.10 นางสปุราณี งามประสทิธิ์ 80,000

6.11 ผศ.วภิา หงษ์ตระกลู 85,000

6.12 ผศ.ชศูักดิ ์จอมพกุ 220,000

6.13 รศ.กลุขณษิฐ ์ราเชนบณุยวัทน์ 70,000

6.14 นายสขุมุ โชตชิว่งมณีรัตน์ 80,000งานวจิัยและพัฒนาการจัดการดนิ  สําหรับการผลติขา้วโพดแบบเกษตร
อนิทรยี์ ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ

สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
50-52

การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดเพือ่เพิม่คณุภาพโปรตนี

ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร กําแพงแสน

5 ปี
48-52

การเพิม่มลูคา่ของขา้วโพดโดยใชก้ระบวนการวจิัยเชงิปฏบิตักิารแบบมี
สว่นรว่ม ภาควชิาอาชวีศกึษา

คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

การศกึษาวธิวีัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุข์า้วโพด เพือ่ประเมนิความ
งอกในสภาพไรแ่ละศกึษาการใชส้ารอนิทรยีค์ลกุเมล็ดพันธุใ์นการเก็บรักษา สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ

สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

5 ปี
48-52

การตรวจสอบความเป็นลกูผสมและการตรวจสอบปลอมปนของเมล็ดพันธุ์
ขา้วโพดลกูผสมเดีย่วโดยใชเ้ครือ่งหมายดเีอนเอ ภาควชิาพันธศุาสตร์

คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

4 ปี
48-51

การเพิม่ผลผลติและคณุภาพขา้วโพดรับประทานฝักสดโดยวธิเีขตกรรม 
(ขา้วโพดหวาน) ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ

สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

9 ปี
44-52

การจัดการวัชพชืแบบผสมผสานในไรข่า้วโพด

ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

5 ปี
48-52

20 ปี
33-52

การเพิม่ผลผลติขา้วโพดและขา้วฟ่างโดยการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมใน
การเพาะปลกูและบํารงุดนิใหถ้กูตอ้ง ภาควชิาพชืไรน่า

คณะเกษตร บางเขน

8 ปี
45-52

ศกึษาโรคขา้วโพดและขา้วฟ่างในประเทศไทย

ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

8 ปี
45-52

การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดหวานและขา้วโพดฝักออ่นสําหรับตลาดฝักสด
และอตุสาหกรรมแปรรปู ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ

สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

18 ปี
35-52

สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

8 ปี
45-52

การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดเทยีนและขา้วโพดขา้วเหนยีว

สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

การทดลองขา้วโพดขา้วฟ่างระดับไรก่สกิร

ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

34 ปี
19-52

การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดเพือ่การประยกุตใ์ชใ้นเชงิธรุกจิ

ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

19 ปี
34-52
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

6.15 นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ 80,000

6.16 นางสาวแสงแข นา้วานชิ 80,000

6.17 รศ.ศานติ เกา้เอีย้น 125,000

6.18 นางสําราญ ศรชีมพร 75,000

6.19 รศ.ธงชยั มาลา 130,000

6.20 รศ.สมเกยีรต ิประสานพานชิ 150,000

6.21 รศ.นรัินดร ์จันทวงศ์ 250,000

6.22 รศ.นุชนารถ ศรวีงศติานนท์

6.23 รศ.นุชนารถ ศรวีงศติานนท์ 0

6.24 รศ.นุชนารถ ศรวีงศติานนท์ 0

6.25 อ.ดบีญุ เมธากลุชาติ 0

นายโอฬาร ตัณฑวริฬุห์

7.1 นายโอฬาร ตัณฑวริฬุห์ 160,000

7.2 รศ.วรีะศักดิ ์อดุมโชค 120,000

7.3 ผศ.สคาร ทจีันทกึ 120,000

7.4 รศ.สมศร ีภัทรธรรม 100,000

7
(ชดุ)

การใชป้ระโยชนจ์ากขา้วโพดและขา้วฟ่างเป็นอาหารสตัว์

ภาควชิาสตัวบาล
คณะเกษตร บางเขน

3 ปี
50-52

อทิธพิลของกรดแอบไซซกิตอ่การแสดงออกของยนีทนแลง้และการ
สงัเคราะหส์ายดเีอ็นเอ และการถา่ยฝากยนีเพือ่การปรับปรงุพันธุข์า้วโพด 
(Zea mays L.)

ภาควชิาพฤกษศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

การทดสอบผลผลติและคณุภาพการแตกของขา้วโพดคั่ว 3 พันธุ์

สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
50-52

การศกึษาการผลติขา้วโพดหวานและขา้วโพดฝักออ่นเกษตรอนิทรยีโ์ดย
การประยกุตเ์ชือ้จลุนิทรยีท์ีเ่ป็นประโยชนแ์ละอนิทรยีวัตถชุนดิตา่ง ๆ แบบ
บรูณาการ

ภาควชิาปฐพวีทิยา
คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ปี
50-52

การจัดการแมลงศัตรขูา้วโพดหวานเพือ่คณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม

ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
50-52

การวเิคราะหค์วามคุม้คา่จากการลงทนุผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวแ์ละ
ขา้วโพด รับประทานฝักสด  
จําแนกตามวธิกีารผลติ

ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

การใชก้ากเมล็ดสบูดํ่าเป็นปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่เพิม่ผลผลติขา้วโพดหวานฝักสด

ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
50-52

ระบบฐานขอ้มลูเพือ่สนับสนุนระบบการพยากรณ์และเตอืนภัยน้ําทว่มตาม
เวลาจรงิสําหรับลุม่น้ําปิงตอนบนและลุม่น้ํายม ภาควชิาวศิวกรรมโยธา

คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

3 ปี
48-50

การประยกุตแ์บบจําลองอทุกพลศาสตรใ์นการจําลองการเคลือ่นทีข่องน้ํา
ทว่มในแมน้ํ่าปิงตอนบนและแมน้ํ่ายม ภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน้ํา

คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

3 ปี
48-50

การประยกุตแ์บบจําลองอทุกวทิยาเพือ่การจําลองปรมิาณน้ําทา่และ
ปรมิาณน้ําทว่มสําหรับลุม่น้ําปิงตอนบนและลุม่น้ํายม ภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน้ํา

คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

3 ปี
48-50

ศกึษาผลกระทบทางเศรษฐสงัคมของการบรหิารจัดการระบบนเิวศเกษตร
แบบย่ังยนืกบัการมสีว่นรว่มของชมุชนเขตลุม่น้ําน่าน ฝ่ายวเิคราะหโ์ครงการและหลักสตูรการ

ฝึกอบรม
สํานักสง่เสรมิและฝึกอบรม บางเขน

6 ปี
45-50

800,000
(800,000)

ระบบการพยากรณ์และเตอืนภัยน้ําทว่มตามเวลาจรงิสําหรับลุม่น้ําปิง
ตอนบนและลุม่น้ํายม ภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน้ํา

คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

3 ปี
48-50

ศักยภาพทางอทุก-อตุนุยิมวทิยาเพือ่การพัฒนาลุม่น้ําน่านอยา่งย่ังยนื

ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

6 ปี
45-50

การฟ้ืนฟพูืน้ทีต่น้น้ําเสือ่มโทรมอยา่งย่ังยนืโดยใชป่้าไมเ้ป็นฐาน

ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

6 ปี
45-50

900,000
(400,000)

การศกึษาวจิัยเพือ่การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศเกษตรและการพัฒนาชมุชนชนบท
อยา่งย่ังยนืในพืน้ทีลุ่ม่น้ําน่าน ศนูยว์จิัยระบบนเิวศเกษตร

สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

6 ปี
45-50

การศกึษาศักยภาพการผลติและการพัฒนาระบบเกษตรทีย่ั่งยนืในพืน้ทีลุ่ม่
น้ําน่าน ศนูยว์จิัยระบบนเิวศเกษตร

สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

6 ปี
45-50
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8 ผศ.ศกร คณุวฒุฤิทธริณ 1 ปี 400,000

9 รศ.จารมุาศ เมฆสมัพันธ์ 850,000

10 อ.จติราภรณ์ ฟักโสภา 1 ปี 150,000

11 ผศ.ธรีะพงศ ์ดว้งดี 1 ปี 250,000

12 ผศ.สนัุนท ์ภัทรจนิดา 1 ปี 200,000

13 รศ.ยงยทุธ ไตรสรัุตน์ 1 ปี 500,000

14 ผศ.วัชรยิา ภรูวีโิรจนก์ลุ 1 ปี 270,000

15 ดร.มะลวิัลย ์หฤทัยธนาสนัติ(์ธนะสมบตั)ิ 300,000

16 อ.ฐติยิา แซปั่ง 1 ปี 300,000

17 อ.จรินันท ์ปิยะพงษ์กลุ (ธรีะกลุพศิทุธิ)์ 1 ปี 200,000

18 ผศ.พพัิฒน ์อรณุวภิาส 1 ปี 150,000

19 ผศ.สรุยัิน ธัญกจิจานุกจิ 1 ปี

19.1 นายอศริวัฒน ์ปรชีา 1 ปี 0

19.2 ผศ.สรุยัิน ธัญกจิจานุกจิ 1 ปี 0

19.3 อ.เกรกิ วงศส์อนธรรม 1 ปี 0

19.4 นายนติพัิฒน ์พลอยประดับ 1 ปี 0

19.5 ผศ.มณฑล อนงคพ์รยศกลุ 1 ปี 0

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

การสํารวจสภาวะแวดลอ้มทางทะเลในบรเิวณอา่วไทยตอนบน

ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล
คณะประมง บางเขน

การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งคณุภาพน้ําทะเลและแพลงกต์อนบรเิวณ
อา่วไทยตอนบน ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล

คณะประมง บางเขน

การสํารวจทรัพยากรสตัวน้ํ์าโดยเครือ่งมอือวนลากบรเิวณอา่วไทยตอนบน

สถานวีจิัยประมงศรรีาชา
คณะประมง บางเขน

การปนเป้ือนของปิโตรเลยีมไฮโดรคารบ์อนบรเิวณอา่วไทยตอนบน

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม
คณะทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ศรรีาชา

กระแสน้ําขึน้น้ําลงบรเิวณอา่วไทยตอนบน

ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล
คณะประมง บางเขน

การศกึษาการแพรก่ระจายของชนดิและปรมิาณสตัวห์นา้ดนิขนาดใหญ่
บรเิวณอา่วไทยตอนบน สถานวีจิัยประมงศรรีาชา

คณะประมง บางเขน

3 ปี
50-52

การศกึษาหาปัจจัยเสีย่งตอ่การเกดิสารพษิจากเชือ้ราในอาหารโคนมใน
เขตภาคตะวันตก ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนีคิสตัวใ์หญแ่ละ

สตัวป่์า
คณะสตัวแพทยศาสตร ์กําแพงแสน

คณุภาพชวีติของชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและคณุภาพน้ําของ
คลองเจดยีบ์ชูา จังหวัดนครปฐม สายวชิาวทิยาศาสตร์

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
กําแพงแสน

การศกึษาเปรยีบเทยีบศักยภาพการสะสมธาตคุารบ์อนในมวลชวีภาพ
เหนอืพืน้ดนิของป่าปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ สายวชิาวทิยาศาสตร์

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
กําแพงแสน

การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพืน้ทีส่งูเพือ่อนุรักษ์ดนิและน้ํา ในพืน้ที่
โครงการภฟู้าพัฒนาฯ อ.บอ่เกลอื จ.น่าน : กรณีปลกูปอสาควบกบัชาอู่
หลง และถั่วแดงญีปุ่่ น

สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

องคป์ระกอบชนดิและการแพรก่ระจายของแพลงกต์อนสตัวก์ลุม่โคพี
พอดบรเิวณหมูเ่กาะแสมสาร จังหวัดชลบรุี ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล

คณะประมง บางเขน

การจําลองผลกระทบการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและสภาพ
ภมูอิากาศตอ่การกระจายของชนดิพชืและสตัวใ์นภาคเหนอื ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้

คณะวนศาสตร ์บางเขน

ความหลากชนดิและการแพรก่ระจายของปรสติ และจลุนิทรยีจ์ากปลา
ทะเลในจังหวัดชลบรุี ภาควชิาสตัววทิยา

คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

แผนงานวจิัยศักยก์ารผลติและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ําเพือ่พัฒนา
เขตการใชป้ระโยชนใ์นบรเิวณลุม่น้ําทา่จนี ภาควชิาชวีวทิยาประมง

คณะประมง บางเขน

3 ปี
50-52

ศกึษาการเคลือ่นทีข่องตะกอนชายฝ่ังบรเิวณหาดประพาส จังหวัดระนอง 
โดยใชแ้บบจําลองเชงิคณติศาสตร์ ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล

คณะประมง บางเขน

องคป์ระกอบและการแพรก่ระจายของปลาวัยออ่นในเขตพืน้ทีซ่ ึง่ไดรั้บ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ธรณีพบิตัภิัย บรเิวณป่าชายเลนคลองกําพวน 
จังหวัดระนอง

ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล
คณะประมง บางเขน

การจําแนกลักษณะของปัจจัยทางพันธกุรรม สิง่แวดลอ้ม และ
เศรษฐศาสตรท์ีม่อีทิธพิลตอ่ผลกําไรของเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย

ภาควชิาสตัวบาล
คณะเกษตร บางเขน
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19.6 อ.สนัุนท ์กจิจารวุรรณกลุ 1 ปี 0

19.7 นายอลงกต อนิทรชาติ 1 ปี 0

นายอลงกต อนิทรชาติ 1 ปี

20.1 นายอรรถวฒุ ิกนัทะวงศ์ 1 ปี 0

20.2 นายอลงกต อนิทรชาติ 1 ปี 0

20.3 อ.เมธ ีจันทโรปกรณ์ 1 ปี 0

20.4 อ.จงรัก วัชรนิทรรั์ตน์

20.5 อ.ประทปี ดว้งแค 699,000

20.6 ผศ.นคิม แหลมสกั 120,000

20.7 นายณัฐวัฒน ์คลังทรัพย์ 330,000

20.8 ผศ.มณฑล จําเรญิพฤกษ์ 120,000

ผศ.มณฑล จําเรญิพฤกษ์

21.1 ผศ.สคาร ทจีันทกึ 240,000

21.2 ผศ.ลดาวัลย ์พวงจติร 387,500

21.3 ผศ.รุง่เรอืง พลูศริิ 270,000

21.4 อ.จงรัก วัชรนิทรรั์ตน์ 240,000

21.5 นายณัฐวัฒน ์คลังทรัพย์

21.6 นางมณฑา วงศม์ณีโรจน์ 180,000

21
(ชดุ)

20
(ชดุ)

1,600,000
(462,500)

การวจิัยเทคโนโลยวีนวัฒนเ์พือ่การผลติไมแ้ปรรปู

ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

การคัดเลอืกและปรับปรงุพันธุไ์มย้คูาลปิตัสเพือ่ผลติไมแ้ปรรปู

ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

การประเมนิผลผลติไมเ้ศรษฐกจิในระดับทอ้งถิน่

ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

การตัดขยายระยะเพือ่ปรับปรงุผลผลติและคณุภาพไมส้วนป่า

ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

ความสมดลุของธาตอุาหารในระบบการปลกูไมเ้ศรษฐกจิเพือ่อตุสาหกรรม

ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

การผลติตน้กลา้พชืสกลุเรว่โดยการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
50-52

600,000
(90,000)

การพัฒนาศักยภาพพชืสมนุไพรสกลุเรว่จากการผลติในระดับชมุชนสูเ่ชงิ
พาณชิย์ สถานวีจิัยวนเกษตรตราด

สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

ผลของการขนถา่ยแป้งมนัสําปะหลังตอ่คณุภาพน้ําทะเลในอา่วศรรีาชา
และเกาะสชีงั จังหวัดชลบรุี สถานวีจิัยประมงศรรีาชา

คณะประมง บางเขน

500,000
(500,000)

การศกึษาผลกระทบของการขนถา่ยแป้งมันสําปะหลังจากเรอืขนถา่ย
สนิคา้ตอ่สิง่แวดลอ้มบรเิวณพืน้ทีอ่า่วศรรีาชาและเกาะสชีงั จังหวัดชลบรุี สถานวีจิัยประมงศรรีาชา

คณะประมง บางเขน

ผลกระทบของการขนถา่ยแป้งมันสําปะหลังตอ่คณุภาพอากาศในอา่วศรี
ราชาและเกาะสชีงั จังหวัดชลบรุี สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

คณะทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ศรรีาชา

ผลกระทบของการขนถา่ยแป้งมันสําปะหลังตอ่คณุภาพดนิตะกอนในอา่ว
ศรรีาชาและเกาะสชีงั จังหวัดชลบรุี สถานวีจิัยประมงศรรีาชา

คณะประมง บางเขน

การวจิัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในระดับสถานเีพือ่การสาธติแบบครบ
วงจร ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้

คณะวนศาสตร ์บางเขน

5 ปี
50-54

1,800,000
(531,000)

การจัดการลุม่น้ําแบบย่ังยนืโดยใชร้ะบบวนเกษตรเป็นฐาน

ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

5 ปี
50-54

สถานวีจิัยวนเกษตรตราด
สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

5 ปี
50-54

การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่การเพิม่มลูคา่ผลผลติวนเกษตรในพืน้ทีลุ่ม่น้ํา

ภาควชิาวนผลติภณัฑ์
คณะวนศาสตร ์บางเขน

5 ปี
50-54

รปูแบบการสง่เสรมิวนเกษตรเพือ่การจัดการลุม่น้ําแบบมสีว่นรว่ม

ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

5 ปี
50-54

การพัฒนาระบบวนเกษตรในพืน้ทีช่มุชนแบบมสีว่นรว่ม

การศกึษาคณุภาพดนิตะกอนบรเิวณอา่ยไทยตอนบน

สถานวีจิัยประมงศรรีาชา
คณะประมง บางเขน

การปนเป้ือนของโลหะหนักบรเิวณอา่วไทยตอนบน

สาขาวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานและพลศกึษา
คณะทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ศรรีาชา
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21.7 นายณัฐวัฒน ์คลังทรัพย์ 150,000

21.8 การพัฒนาผลติภัณฑจ์ากพชืสกลุเรว่ ดร.สรัุตนว์ด ีจวิะจนิดา 180,000

อ.ปิยมาศ ผองแกว้

22.1 อ.ปิยมาศ ผองแกว้ 0

22.2 อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท์ 1 ปี 0

22.3 อ.สทิธชิยั ฮะทะโชติ 1 ปี 0

22.4 ดร.ภาณี ทองพํานัก

22.5 รศ.ยิง่ยง ไพสขุศานตวิัฒนา 135,000

22.6 นางนวลวรรณ ฟ้ารุง่สาง 135,000

22.7 รศ.สนธชิยั จันทรเ์ปรม 135,000

22.8 ดร.ภาณี ทองพํานัก 180,000

 โครงการวจิยัสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

23 อ.ประทปี ดว้งแค 1 ปี 250,000
ภาควชิาชวีวทิยา
คณะวนศาสตร์

24 อ.วเิชยีร ยงมานติชยั 300,000

25 รศ.จรุยีรั์ตน ์ลสีมทิธิ์ 1 ปี 250,000

26 รศ.พาสนิ ีสนุากร 1 ปี 200,000

22
(ชดุ)

การคัดแยกและศกึษาคณุลักษณะของ  Plant Growth-Promoting 
Bacteria (PGPR)  จากพชืตระกลูถั่วบรเิวณจังหวัดนครปฐมและภมูภิาค
ใกลเ้คยีง

สายวชิาวทิยาศาสตร์
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
กําแพงแสน

ผนังสเีขยีวสําหรับสภาพอากาศเขตรอ้นชืน้

สาขาวชิาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์บางเขน

การประเมนิคณุภาพน้ําและปรมิาณสารพษิในน้ําของแมน้ํ่าโขง

ภาควชิาจลุชวีวทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

700,000
(115,000)

การอนุรักษ์พชืสมนุไพรและการใชป้ระโยชน ์เพือ่การเกษตรแบบย่ังยนื 
เพือ่สนองพระราชดําร ิโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชื อนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ  สยามบรมราชกมุารี

ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
50-52

การสํารวจและตดิตามการเปลีย่นแปลงความหลากหลายดา้นสตัวป่์า
บรเิวณวัดสนัุนทวนาราม จังหวัดกาญจนบรุี

ศักยภาพของสมนุไพรวงศข์งิในการตอ่ตา้นราสาเหตโุรคพชื : วา่นชกั
มดลกู ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง

สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
50-52

อนุกรมวธิาน การอนุรักษ์ ทรัพยากรพันธุพ์ชืวงศข์งิในเขต พืน้ทีโ่ครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพชื อพ. สธ. จ. กาญจนบรุ ีและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ภาควชิาพชืสวน

คณะเกษตร บางเขน

3 ปี
50-52

การใชด้เีอ็นเอกํากบัพันธกุรรมวา่นชกัมดลกูทีม่ศีักยภาพดา้นการเกษตร

ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
50-52

การปรับปรงุพันธุว์า่นชกัมดลกู เพือ่เพิม่ศักยภาพการผลติสารทตุยิภมูิ
สําหรับใชใ้นทางการเกษตรโดยการเพิม่ชดุโครโมโซมและการกอ่กลาย
พันธุ์

ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ปี
50-52

สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรชวีภาพ
คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรม
เกษตร สกลนคร

ความหลากหลายทางพันธกุรรมของประชากรปลาเนือ้ออ่นในพืน้ทีชุ่ม่น้ํา
หนองหารและลุม่น้ํากํา่ จังหวัดสกลนคร สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรชวีภาพ

คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรม
เกษตร สกลนคร

2 ปี
50-51

600,000
(600,000)

ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทางชวีภาพของ
ประชากรปลาเนือ้ออ่นและปลาหนังบางชนดิของพืน้ทีชุ่ม่น้ําหนองหาร สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรชวีภาพ

คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรม
เกษตร สกลนคร

2 ปี
50-51

การศกึษาการแพรก่ระจายของประชาคมปลาและพลวัตประชากรปลากลุม่
ปลาหนัง (Catfish) ในพืน้ทีห่นองหาร  และลําน้ํากํา่  จังหวัดสกลนคร สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรชวีภาพ

คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรม
เกษตร สกลนคร

ลักษณะทางอทุกวทิยาและคณุสมบตัทิางนเิวศวทิยาแหลง่น้ําจดืบาง
ประการ ของหนองหาร

ฝ่ายปฏบิตักิารวจิยัและเรอืนปลกูพชืทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
50-52

การพัฒนาเทคโนโลยกีารปลกูเรว่เพือ่การผลติอยา่งย่ังยนื

สถานวีจิัยวนเกษตรตราด
สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52
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13,210,000

รศ.อบเชย วงศท์อง

27.1 รศ.อบเชย วงศท์อง 260,000

27.2 ผศ.ขจจีรัส ภริมยธ์รรมศริิ 200,000

27.3 ผศ.ปัทมาวด ีเลห่ม์งคล 200,000

นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กติตธิรรมกลู)

28.1 ผศ.สคาร ทจีันทกึ 0

28.2 ผศ.สคาร ทจีันทกึ 0

28.3 รศ.เสาวคนธ ์สดุสวาสดิ์ 0

28.4 ดร.โชคชยั เอกทัศนาวรรณ 0

28.5 นางพชรดา ฉายศรี 0

28.6 นายสกล ฉายศรี 0

28.7 นางพชรดา ฉายศรี 0

28.8 อ.ธานนิทร ์คงศลิา 0

28.9 รศ.กมลชยั ตรงวานชินาม 1 ปี 0

28.10 รศ.เรวัต เลศิฤทัยโยธนิ 0

28.11 รศ.เรวัต เลศิฤทัยโยธนิ 0

28.12 อ.วรีะเกษตร สวนผกา 0

28
(ชดุ)

27
(ชดุ)

800,000
(140,000)

ศักยภาพภมูปัิญญาไทยดา้นอาหารสิง่ทอ และการละเลน่ด็ก

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
47-50

ศักยภาพภมูปัิญญาไทยดา้นสิง่ทอพืน้บา้น

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
47-50

ศักยภาพภมูปัิญญาไทยดา้นอาหารพืน้บา้น

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
47-50

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

โครงการวจิัยเพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มในเขตภาค
กลางตอนบนของประเทศไทย ฝ่ายฝึกอบรม

สํานักสง่เสรมิและฝึกอบรม บางเขน

10 ปี
42-51

ศักยภาพภมูปัิญญาไทยดา้นการละเลน่พืน้บา้นของเด็ก

ภาควชิาการศกึษา
คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

4 ปี
47-50

โครงการศกึษาพรรณไมย้นืตน้ทีเ่หมาะสมกบัการฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มสภาพ
เพือ่พัฒนาเป็นป่าชมุชน ภาควชิาวนวัฒนวทิยา

คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
48-50

โครงการศกึษาทางนเิวศวทิยาของทรัพยากรป่าไมใ้นพืน้ทีโ่ครงการจัดตัง้
วทิยาเขตลพบรุ ีจ.ลพบรุี ภาควชิาวนวัฒนวทิยา

คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
48-50

การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดเลีย้งสตัวล์กูผสมเดีย่วใหท้นแลง้

ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
49-51

การสํารวจและพัฒนาศักยภาพภมูปัิญญาชาวบา้นผสมผสานภมูปัิญญา
สากลตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกจิพอเพยีงและทฤษฎใีหม ่: กรณีศกึษา
จังหวัดลพบรุี

ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
คณะสงัคมศาสตร ์บางเขน

2 ปี
49-50

การปรับปรงุพันธุถ์ั่วเขยีวใหเ้หมาะสมกบัระบบปลกูพชืในเขตภาคกลาง
ตอนบน สถานวีจิัยลพบรุี

สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
49-51

โครงการศกึษาและวจิัยตน้แบบการเพาะเลีย้งหมปู่าเพือ่พัฒนาเป็นอาชพี
ของเกษตรกร

3 ปี
49-51

การทดสอบและคัดเลอืกพันธุอ์อ้ยในสภาพพืน้ทีภ่าคกลางตอนบน

สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
49-51

สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

การทดสอบพันธุอ์อ้ยทีม่ศีักยภาพในเขตภาคกลางตอนบน ชดุลกูผสมปี 
2001 ภาควชิาพชืไรน่า

คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ปี
50-51

เภสชัจลนศาสตรแ์ละอตัราการดดูซมึของยาเอนโรฟล็อกซาซนิ เมือ่ให ้
โดยวธิกีารตา่ง ๆ ในหมปู่าทีเ่ลีย้งในเขตจังหวัดลพบรุี ภาควชิาเภสชัวทิยา

คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน

2 ปี
49-50

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลในจังหวัดลพบรุี

ภาควชิาสง่เสรมิและนเิทศศาสตรเ์กษตร
คณะเกษตร บางเขน

การทดสอบพันธุอ์อ้ยทีม่ศีักยภาพในเขตภาคกลางตอนบนชดุลกูผสม ปี 
2000 ภาควชิาพชืไรน่า

คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ปี
50-51

4 ปี
47-50

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรส์นิคา้โอทอป (OTOP)

โครงการวจิยัสาขาสงัคมและพฤตกิรรมศาสตร์

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
28.13 อ.วรีะเกษตร สวนผกา 0

28.14 อ.ธานนิทร ์คงศลิา 0

28.15 นายสกล ฉายศรี 0

29 รศ.สาวติร ีรังสภิัทร์ 1 ปี 160,000

30 อ.ดษุฎ ีเจรญิสขุ 1 ปี 300,000

31 ดร.วรรณด ีสทุธนิรากร 1 ปี 330,000

32 อ.จรุวีรรณ จันพลา 1 ปี 160,000

33 อ.กนัยารัตน ์สขุะวัธนกลุ 1 ปี 200,000

34 รศ.ศภุพร ไทยภักดี 1 ปี 150,000

35 รศ.เอมอร องัสรัุตน์ 770,000

36 อ.เกษมสนัต ์สกลุรัตน์ 1 ปี 100,000

37 รศ.นติยศ์ร ีแสงเดอืน 1,000,000

38 ดร.สรัุตนว์ด ีจวิะจนิดา

38.1 ดร.สรัุตนว์ด ีจวิะจนิดา 180,000

38.2 นายอดุม แกว้สวุรรณ์ 100,000

1,600,000
(410,000)

การถา่ยทอดเทคโนโลยจีากการพัฒนางานวจิัยสูภ่าคการเกษตรในเขต
พืน้ทีภ่าคตะวันตกของประเทศไทย ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง

สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

4 ปี
48-51

4 ปี
48-51

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารปลกูและดแูลรักษาไมด้อกหอมเพือ่การ
ขยายพันธุแ์ละการใชป้ระโยชน์ ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง

สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

4 ปี
48-51

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูและการควบคมุคณุภาพผลติภัณฑ์
จากสมนุไพร ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง

สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

ภาควชิาสง่เสรมิและนเิทศศาสตรเ์กษตร
คณะเกษตร กําแพงแสน

5 ปี
46-50

การสรา้งเครอืขา่ยการผลติเมล็ดพันธุข์า้วชมุชนจรเขส้ามพัน อําเภออูท่อง
 จังหวัดสพุรรณบรุี ภาควชิาสง่เสรมิและนเิทศศาสตรเ์กษตร

คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ปี
50-51

การพัฒนาศักยภาพของครัวเรอืนเกษตรในจังหวัดนครปฐมแบบคูข่นาน : 
แนวคดิเศรษฐกจิแบบพอเพยีงและการเพิม่ขดีความสามารถทางการ
แขง่ขนัของระบบธรุกจิการเกษตร

สายวชิาศลิปศาสตร์
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
กําแพงแสน

โครงการวจิัยและถา่ยทอดงานวจิัยสูเ่กษตรกรในเขตอสีานตอนบน

ภาควชิาพันธศุาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

ปัจจัยในการเลอืกสถาบนัอดุมศกึษาของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอน
ปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน สาขาวชิาบรหิารธรุกจิ (กลุม่วชิาการตลาด)

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจัดการ 
สกลนคร

การศกึษากระบวนการผลติ ตน้ทนุและผลตอบแทนการผลติขา้วอนิทรยีใ์น
เขตพืน้ทีภ่าคกลาง

โครงการวจิัยเพือ่พัฒนาศักยภาพและการสรา้งเครอืขา่ย อ.บ.ต.ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบมสีว่นรว่ม ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา

คณะสงัคมศาสตร ์บางเขน

2 ปี
50-51

บทบาทขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลในจังหวัดลพบรุตีอ่งานสง่เสรมิ
การเกษตร ภาควชิาสง่เสรมิและนเิทศศาสตรเ์กษตร

คณะเกษตร บางเขน

2 ปี
50-51

ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

2 ปี
49-50

หลักคดิและการปฏบิตัเิพือ่แกไ้ขปัญหาหนีส้นิของภมูปัิญญาเกษตรกรไทย
 ในภาคตะวันตก ภาควชิาสง่เสรมิและนเิทศศาสตรเ์กษตร

คณะเกษตร บางเขน

การประเมนิผลผลติมันสําปะหลังในจังหวัดลพบรุี

สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการพัฒนาชมุชนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง
ในเขตพืน้ทีส่ถานวีจิัยของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายการตลาด

สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร

การพัฒนารปูแบบและแนวทางของวทิยชุมุชน โดยกระบวนการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในชมุชน ภาควชิาสง่เสรมิและนเิทศศาสตรเ์กษตร

คณะเกษตร กําแพงแสน

ฐานขอ้มลูเพือ่กสนับสนุนการตัดสนิใจเพือ่แกไ้ขปัญหาภัยแลง้ จังหวัด
ลพบรุี
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
38.3 นางสาวมณี ตันตริุง่กจิ 180,000

38.4 ดร.ภาณี ทองพํานัก 180,000

38.5 นายวฒุชิยั ทองดอนแอ 100,000

38.6 ดร.รุง่นภา กอ่ประดษิฐส์กลุ 150,000

38.7 นางกณษิฐา สงัคะหะ 1 ปี 150,000

38.8 นายเจรญิ ขนุพรม 1 ปี 150,000

39 นายสดุประสงค ์สวุรรณเลศิ 1 ปี 400,000

40 นายสมชยั ลิม่อรณุ 1 ปี 150,000

41 นายสเุมศ ทับเงนิ 1 ปี 150,000

นายประภาส ชา่งเหล็ก

42.1 นายประภาส ชา่งเหล็ก 1 ปี 0

42.2 นายเวช เตจ๋๊ะ 0

42.3 นายสรุพล เชา้ฉอ้ง 0

โครงการเยาวชนชาวไทยภเูขา (เผ่ามง้)หัวใจเกษตร

สถานวีจิัยเพชรบรูณ์
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

3 ปี
50-52

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติตน้ไหลและพัฒนาอาชพีการปลกู
สตรอเบอรีบ่นพืน้ทีส่งูของจังหวัดเพชรบรูณ์ สถานวีจิัยดอยปยุ

สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

400,000
(400,000)

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติและพัฒนาอาชพีใหก้บัเกษตรกรบน
พืน้ทีส่งูของจังหวัดเพชรบรูณ์ และในบางพืน้ทีข่องสถานวีจิัย สถานวีจิัยเพชรบรูณ์

สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

3 ปี
50-52

3 ปี
50-52

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการผลติขา้วโพดหวานฝักสด
ใหไ้ดผ้ลผลติและคณุภาพสงู ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ

สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

สถานวีจิัยเขาหนิซอ้น
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

การเพิม่ศักยภาพการผลติมันสําปะหลังทีย่ั่งยนืโดยใชพั้นธุด์แีละถา่ยทอด
เทคโนโลยใีนเขตจังหวัดฉะเชงิเทรา จังหวัดปราจนีบรุแีละจังหวัดสระแกว้ ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ

สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติและการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร
เพือ่สรา้งอาชพีและเพิม่รายไดใ้หเ้กษตรกรในจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์และ
จังหวัดชมุพร

สถานวีจิัยสทิธพิรกฤดากร
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

การเพิม่ศักยภาพการผลตินอ้ยหน่าโดยใชพั้นธุด์แีละการถา่ยทอด
งานวจิัยสูเ่กษตรกรผูป้ลกูนอ้ยหน่าในเขตจังหวัดปราจนีบรุ ีและจังหวัด
สระแกว้

ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
48-50

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติและควบคมุคณุภาพเมล็ดพันธุใ์นระบบ
เกษตรย่ังยนื เกษตรดทีีเ่หมาะสม และเกษตรอนิทรยี์ ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง

สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
48-50

เทคนคิดา้นชวีโมเลกลุเพือ่การศกึษาและวจิยัความหลากหลายของ
จลุนิทรยี์

การถา่ยทอดเทคโนโลยรีะบบการตรวจสอบการปนเป้ือนคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มและผลผลติเกษตร ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง

สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

2 ปี
50-51

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติหน่อไมฝ้ร่ังเกษตรอนิทรยีเ์พือ่การสง่ออก

ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
48-50

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารจัดการหลังการเก็บเกีย่วผลติผลพชืสวนเพือ่
ควบคมุคณุภาพ ศนูยเ์ทคโนโลยหีลังการเก็บเกีย่ว

สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

การวนิจิฉัยโรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้ราในดนิและการควบคมุโดยชวีวธิี

ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชืทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

42
(ชดุ)
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
42.4 นายประภาส ชา่งเหล็ก 1 ปี 0

นายสกล ฉายศรี

43.1 นายสชุาต ิสงวนพันธุ์ 1 ปี 0

43.2 นายสกล ฉายศรี 0

43.3 นางพชรดา ฉายศรี 1 ปี 0

43.4 นายสกล ฉายศรี 1 ปี 0

43.5 นายประภาส ชา่งเหล็ก 1 ปี 0

43.6 โครงการเยาวชนไทยหัวใจเกษตร นายสกล ฉายศรี 0

43.7 รศ.เรวัต เลศิฤทัยโยธนิ 1 ปี 0

44 รศ.ประภารัจ หอมจันทน์ 500,000

45 ผศ.รองลาภ สขุมาสรวง 1 ปี 447,760

46 อ.เอือ้ สริจินิดา 1 ปี 150,000

47 อ.ฐติยิา แซปั่ง 1 ปี 250,000การตดิตามตรวจสอบคณุภาพน้ําทางกายภาพ เคม ีจลุนิทรยี ์และชวีภาพ
ของแหลง่น้ําในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

สายวชิาวทิยาศาสตร์
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
กําแพงแสน

การผสมผสานวธิกีารควบคมุแมลงศัตรใูนการพัฒนาผลผลติและ
ผลติภัณฑฝ้์ายสใีนระดับทอ้งถิน่เพือ่เศรษฐกจิพอเพยีง ภาควชิากฏีวทิยา

คณะเกษตร บางเขน

การวางแผนการพัฒนาระบบการเกษตรอยา่งย่ังยนืในพืน้ทีลุ่ม่น้ําแมส่า
จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งไกพ่ืน้เมอืงแบบย่ังยนื

ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารลดตน้ทนุสําหรับการเลีย้งโคขนุ

การศกึษาสตัวท์ีอ่าศัยอยูต่ามธรรมชาตใินวังสระปทมุ

ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
50-52

สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

ภาควชิาสตัวบาล
คณะเกษตร กําแพงแสน

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารปลกูมันสําปะหลังพันธุใ์หม ่(หว้ยบง 60)
 เพือ่สง่เสรมิการผลติมันเสน้สะอาดเป็นวัตถดุบิในอตุสาหกรรมเอทานอล สถานวีจิัยเพชรบรูณ์

สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

โครงการฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมปู่าเพือ่การอนุรักษ์

สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

800,000
(800,000)

การถา่ยทอดเทคโนโลยแีละแปรรปูผลผลติทางการเกษตรเพือ่เพิม่รายได ้
ใหเ้กษตรกรในจังหวัดลพบรุี สถานวีจิัยลพบรุี

สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
50-52

3 ปี
50-52

โครงการฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารทํามันเสน้สะอาดสําหรับ
ผลติอาหารสตัว์ สถานวีจิัยเพชรบรูณ์

สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

3 ปี
50-52

โครงการฝึกอบรมและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติขา้วโพดหวานอยา่งมี
ระบบ

โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ผลผลติและคณุภาพออ้ย

ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร กําแพงแสน

43
(ชดุ)
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