
ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ

โครงการวจิยัสาขาเกษตรศาสตร ์

1.1 การทดลองขา้วโพดขา้วฟ่างระดับไรก่สกิร (260,000)

1.2 การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดเพือ่การประยกุตใ์ชใ้นเชงิธรุกจิ (350,000)

1.3 (315,000)

1.4 การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดเทยีนและขา้วโพดขา้วเหนยีว (110,000)

1.5 การปรับปรงุพันธุข์า้วฟ่าง (100,000)

1.6 (100,000)

1.7 ศกึษาโรคขา้วโพดและขา้วฟ่างในประเทศไทย (150,000)

1.8 (85,000)

1.9 การจัดการวัชพชืแบบผสมผสานในไรข่า้วโพด (85,000)

1.10 (90,000)

1.11 การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดเพือ่เพิม่คณุภาพโปรตนี (220,000)

1.12 (70,000)การเพิม่มลูคา่ของขา้วโพดโดยใชก้ระบวนการวจิัยเชงิปฏบิตักิาร
แบบมสีว่นรว่ม

รศ.กลุขณษิฐ ์ราเชนบณุยวัทน์
ภาควชิาอาชวีศกึษา
คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

การตรวจสอบความเป็นลกูผสมและการตรวจสอบปลอมปนของ
เมล็ดพันธุข์า้วโพดลกูผสมเดีย่วโดยใชเ้ครือ่งหมายดเีอนเอ

รศ.นติยศ์ร ีแสงเดอืน
ภาควชิาพันธศุาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

4 ปี
48-51

ผศ.ชศูักดิ ์จอมพกุ
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร กําแพงแสน

5 ปี
48-52

การเพิม่ผลผลติและคณุภาพขา้วโพดรับประทานฝักสดโดยวธิเีขต
กรรม (ขา้วโพดหวาน)

นายสรุพล เชา้ฉอ้ง
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

9 ปี
44-52

นางสาวสดใส ชา่งสลัก
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

5 ปี
48-52

การเพิม่ผลผลติขา้วโพดและขา้วฟ่างโดยการใชเ้ทคโนโลยทีี่
เหมาะสมในการเพาะปลกูและบํารงุดนิใหถ้กูตอ้ง

รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

8 ปี
45-52

นายประชมุ จฑุาวรรธนะ
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

8 ปี
45-52

นายธํารงศลิป โพธสิงู
สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

20 ปี
33-52

นายธํารงศลิป โพธสิงู
สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

8 ปี
45-52

รศ.สดุฤด ีประเทอืงวงศ์
ภาควชิาโรคพชื
คณะเกษตร บางเขน

34 ปี
19-52

ดร.สรรเสรญิ จําปาทอง
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

19 ปี
34-52

การปรับปรงุพันธุข์า้วโพดหวานและขา้วโพดฝักออ่นสําหรับตลาด
ฝักสดและอตุสาหกรรมแปรรปู

ดร.โชคชยั เอกทัศนาวรรณ
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

18 ปี
35-52

4,000,000
(995,000)

นายสมชยั ลิม่อรณุ
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

34 ปี
19-52

การผลติขา้วโพดและขา้วฟ่างเพือ่คณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มทีด่ี

งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่หรอืเพือ่ทอ้งถิน่ 
ทนุอดุหนนุวจิยัมก. ปีงบประมาณ 2551

1
(ชดุ)
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
1.13 (85,000)

1.14 (80,000)

1.15 (85,000)

1.16 (125,000)

1.17 การใชป้ระโยชนจ์ากขา้วโพดและขา้วฟ่างเป็นอาหารสตัว์ (150,000)

1.18 (250,000)

1.19 (80,000)

1.20 1 ปี (140,000)

1.21 1 ปี (75,000)

2.1 (128,000)

2.2 (128,000)

2.3 (128,000)

2.4 (128,000)

2.5 (128,000)

2.6 (128,000)

งานวจิัยในศักยภาพการบรูณาการขา้วโพดหวานโดยไมไ่ถพรวนใน
ดนิบางชดุของประเทศไทย

รศ.ธงชยั มาลา
ภาควชิาปฐพวีทิยา
คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ปี
51-52

รศ.สมเกยีรต ิประสานพานชิ
ภาควชิาสตัวบาล
คณะเกษตร บางเขน

3 ปี
50-52

การเปรยีบเทยีบคณุภาพการแตกของขา้วโพดคั่วโดยใชเ้ตาอบ
ไมโครเวฟและเครือ่งคั่วไฟฟ้า

นางสําราญ ศรชีมพร
สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

การศกึษาวธิวีัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุข์า้วโพดเพือ่ประเมนิ
ความงอกในสภาพไร ่และการศกึษาการใชส้ารอนิทรยีค์ลกุเมล็ด
พันธุใ์นการเก็บรักษา

นางสปุราณี งามประสทิธิ์
สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

อทิธพิลของกรดแอบไซซกิตอ่การแสดงออกของยนีทนแลง้และ
การสงัเคราะหส์ายดเีอ็นเอและการถา่ยฝากยนีเพือ่การปรับปรงุพันธุ์
ขา้วโพด (Zea mays L.)

รศ.นรัินดร ์จันทวงศ์
ภาควชิาพฤกษศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

การวเิคราะหค์วามคุม้คา่จากการลงทนุผลติขา้วโพดเลีย้งสตัวแ์ละ
ขา้วโพดรับประทานฝักสด จําแนกตามวธิกีารผลติ

รศ.ศานติ เกา้เอีย้น
ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและ
ทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

การใชก้ากเมล็ดสบูดํ่าเป็นปุ๋ ยอนิทรยีเ์พือ่เพิม่ผลผลติขา้วโพด
หวานฝักสด

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
50-52

การจัดการแมลงศัตรขูา้วโพดหวานเพือ่คณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม นางสาวแสงแข นา้วานชิ
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
50-52

งานวจิัยและพัฒนาการจัดการดนิ  สําหรับการผลติขา้วโพดแบบ
เกษตรอนิทรยี์

นายสขุมุ โชตชิว่งมณีรัตน์
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
50-52

การมสีว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาชมุชนในพืน้ทีลุ่ม่น้ําลํา
พระเพลงิ

รศ.สากล สถติวทิยานันท์
ภาควชิาภมูศิาสตร์
คณะสงัคมศาสตร ์บางเขน

2 ปี
50-51

แบบจําลองเชงิพืน้ทีเ่พือ่การใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งย่ังยนืในเขต
พืน้ทีก่ ึง่แหง้แลง้ บรเิวณลุม่น้ําลําพระเพลงิ อําเภอวังน้ําเขยีว 
จังหวัดนครราชสมีา

รศ.วรีะศักดิ ์อดุมโชค
ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิการบรูณาการเชงิระบบเพือ่สรา้งทางเลอืก
การใชท้ีด่นิและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนืในเขตป่า
เขาภหูลวง-วังน้ําเขยีว

รศ.เรอืงไร โตกฤษณะ
ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและ
ทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

การศกึษารปูแบบของระบบการปลกูพชืทีเ่หมาะสมกบัปัจจัย
ทางเดนิและสภาพการจัดการการผลติของเกษตรกรในพืน้ทีอํ่าเภอ
วังน้ําเขยีว จังหวัดนครราชสมีา

รศ.รังสฤษดิ ์กาวตี๊ะ
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

3 ปี
49-51

การฟ้ืนฟ ูจัดการและใชป้ระโยชนพั์นธุพ์ชืทอ้งถิน่ เพือ่การใช ้
ประโยชนท์ีด่นิและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนืในลุม่
น้ําลําพระเพลงิ

ผศ.รัชน ีโพธแิทน่
ภาควชิาการจัดการป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

บรูณาการเชงิระบบเพือ่สรา้งทางเลอืกและแนวทางการใชท้ีด่นิและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนืในเขตป่าภหูลวง-วังน้ํา
เขยีว

รศ.จวงจันทร ์ดวงพัตรา
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

6 ปี
46-51

การจําลองแบบเชงิพืน้ทีข่องขอ้มลูบรูณาการในการใชท้ีด่นิและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งย่ังยนื

ผศ.พยัตตพิล ณรงคะชวนะ
ภาควชิาวศิวกรรมป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

1,000,000
(232,000)

2
(ชดุ)
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3.1 (0)

3.2 1 ปี (0)

3.3 การจัดการลุม่น้ําแบบย่ังยนืโดยใชร้ะบบวนเกษตรเป็นฐาน

3.4 (525,000)

3.5 (95,000)

3.6 การพัฒนาระบบวนเกษตรในพืน้ทีช่มุชนแบบมสีว่นรว่ม (315,000)

3.7 (95,000)

4 850,000

5 100,000

6 150,000

7 1,350,000

8 1 ปี 120,000

9.1 (200,000)

9.2 (120,000)

9.3 (120,000)

ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทางชวีภาพ
ของประชากรปลาเนือ้ออ่นและปลาหนังบางชนดิของพืน้ทีชุ่ม่น้ํา
หนองหาร

อ.ปิยมาศ ผองแกว้
สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรชวีภาพ
คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรม
เกษตร สกลนคร

2 ปี
50-51

การศกึษาความหลากหลายทางพันธกุรรมของประชากรปลา
เนือ้ออ่นในบรเิวณหนองหาร, ลุม่น้ํากํา่ และแมน้ํ่าโขง

อ.ปิยมาศ ผองแกว้
สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรชวีภาพ
คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรม
เกษตร สกลนคร

300,000
(300,000)

3 ปี
50-52

ความหลากหลายทางพันธกุรรมของประชากรปลาเนือ้ออ่นในพืน้ที่
ชุม่น้ําหนองหารและลุม่น้ํากํา่ จังหวัดสกลนคร

อ.ปิยมาศ ผองแกว้
สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรชวีภาพ
คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรม
เกษตร สกลนคร

2 ปี
50-51

5 ปี
50-54

แผนงานวจิัยศักยก์ารผลติและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ําเพือ่
พัฒนาเขตการใชป้ระโยชนใ์นบรเิวณลุม่น้ําทา่จนี

รศ.จารมุาศ เมฆสมัพันธ์
ภาควชิาชวีวทิยาประมง
คณะประมง บางเขน

นายณัฐวัฒน ์คลังทรัพย์
สถานวีจิัยวนเกษตรตราด
สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน

5 ปี
50-54

5 ปี
50-54

การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่การเพิม่มลูคา่ผลผลติวนเกษตรในพืน้ที่
ลุม่น้ํา

ผศ.นคิม แหลมสกั
ภาควชิาวนผลติภัณฑ์
คณะวนศาสตร ์บางเขน

1,500,000
(470,000)

การวจิัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในระดับสถานเีพือ่การสาธติแบบ
ครบวงจร

อ.ประทปี ดว้งแค
ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

5 ปี
50-54

อ.จงรัก วัชรนิทรรั์ตน์
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
50-52

การเปลีย่นแปลงคณุสมบตัขิองดนิ และการหมนุเวยีนธาตอุาหารพชื
ในสวนป่าไมพ้ืน้เมอืงทีป่ลกูแบบชนดิเดยีวและปลกูแบบผสม ณ 
สวนป่าทองผาภมู ิจังหวัดกาญจนบรุี

ผศ.รุง่เรอืง พลูศริิ
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

รปูแบบการสง่เสรมิวนเกษตรเพือ่การจัดการลุม่น้ําแบบมสีว่นรว่ม ผศ.มณฑล จําเรญิพฤกษ์
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพืน้ทีส่งูเพือ่อนุรักษ์ดนิและน้ํา ในพืน้ที่
โครงการภฟู้าพัฒนาฯ อ.บอ่เกลอื จ.น่าน : กรณีปลกูปอสาควบกบั
ชาอูห่ลง และถั่วแดงญีปุ่่ น

ดร.มะลวิัลย ์หฤทัยธนาสนัติ(์ธนะสมบตั)ิ
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

5 ปี
50-54

ธรุกจิปลาสลดิ ในเขตพืน้ที ่อําเภอบา้นแพรว้ จังหวัดสมทุรสาคร ผศ.กาญจนา พัฒธนานุรักษ์
ภาควชิาการจัดการประมง
คณะประมง บางเขน

1,000,000
(240,000)

ศักยภาพในการใหบ้รกิารเชงินเิวศของระบบนเิวศทางทะเลปาก
แมน้ํ่าประแสร์

ผศ.ธรีะพงศ ์ดว้งดี
ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล
คณะประมง บางเขน

2 ปี
51-52

การปรับตัวของถั่วเหลอืงสายพันธุด์เีดน่ตอ่การเขตกรรมในพืน้ที่
ภาคกลาง

รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
51-54

การประเมนิคณุภาพเมล็ดพันธุถ์ั่วเหลอืงสายพันธุด์เีดน่ของ
โครงการปรับปรงุพันธุถ์ั่วเหลอืงของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.วันชยั จันทรป์ระเสรฐิ
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
51-54

การประเมนิศักยภาพของถั่วเหลอืงสายพันธุด์เีดน่ของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเ์พือ่พืน้ทีภ่าคกลาง

รศ.รังสฤษดิ ์กาวตี๊ะ
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
51-54

การประเมนิศักยภาพสายพันธุถ์ั่วเหลอืงดเีดน่ของโครงการปรับปรงุ
พันธุถ์ั่วเหลอืงดเีดน่ของโครงการปรับปรงุพันธุถ์ั่วเหลอืงของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรใ์นไรน่าเกษตรกรพืน้ทีภ่าคกลาง

อ.ธาน ีศรวีงศช์ยั
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
51-54

3
(ชดุ)

9
(ชดุ)
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
9.4 (200,000)

9.5 (120,000)

10 1 ปี 90,000

11 ความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพชืในบงึบอระเพ็ด 1 ปี 180,000

12 1,000,000

13 1 ปี 690,000

14 460,000

15 270,000

16 270,000

17 300,000

1 ปี

18.1 1 ปี (0)

18.2 1 ปี (0)

19 500,000

20 1 ปี 170,000

21 1 ปี 150,000

22 1 ปี 100,000

23 150,000

ชวีวทิยาการออกดอก การปฏสินธ ิและการพัฒนาของผลและเมล็ด
ของมะคาเดเมยีทีป่ลกูบนดอยขนุวาง จังหวัดเชยีงใหม่

รศ.ประศาสตร ์เกือ้มณี
ภาควชิาพฤกษศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

การประเมนิศักยภาพของถั่วเหลอืงสายพันธุด์เีดน่ของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเ์พือ่พืน้ทีภ่าคกลาง

รศ.รังสฤษดิ ์กาวตี๊ะ
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

4 ปี
51-54

รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควชิาพฤกษศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

ลักษณะทางสรรีวทิยาและพัฒนาการของถั่วเหลอืงสายพันธุด์เีดน่
ตอ่การใหผ้ลผลติ

รศ.ลลิลี ่กาวตี๊ะ
ภาควชิาพฤกษศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

4 ปี
51-54

การจัดการตะกอนและรบบชว่ยตัดสนิใจเพือ่การบรหิารจัดการน้ําใน
บงึบอระเพ็ด

รศ.นุชนารถ ศรวีงศติานนท์
ภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน้ํา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

4 ปี
51-54

การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพือ่วางแผนแกไ้ขปัญหาการ
กดัเซาะชายฝ่ังทะเลอา่วไทย

ผศ.ทฆีวฒุ ิพทุธภริมย์
ภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน้ํา
คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

อทิธพิลของหญา้แฝกตอ่การอนุรักษ์ดนิและน้ําในระบบการผลติมัน
สําปะหลังภาคตะวันออก

ผศ.จําลอง เจยีมจํานรรจา
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สคาร ทจีันทกึ
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
51-53

ลักษณะและการจัดการชัน้ดานเพือ่เพิม่ผลผลติมันสําปะหลังใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ผศ.สมชยั อนุสนธิพ์รเพิม่
ภาควชิาปฐพวีทิยา
คณะเกษตร บางเขน

3 ปี
51-53

3 ปี
51-53

600,000
(600,000)

การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งรปูแบบการปลกูพชื
กบัระบบนเิวศเกษตรบนพืน้ทีส่งูของจังหวัดเพชรบรูณ์

นางวรีะศร ีเมฆตรง
ศนูยว์จิัยระบบนเิวศเกษตร
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

4 ปี
51-54

ลักษณะความชืน้ และการดดูยดึน้ําของดนิ ทีม่ผีลตอ่ศักยภาพการ
ผลติพชื และการจัดการทรัพยากรน้ําในเขตภาคกลาง

ผศ.สมชยั อนุสนธิพ์รเพิม่
ภาควชิาปฐพวีทิยา
คณะเกษตร บางเขน

2 ปี
51-52

การสํารวจสภาวะแวดลอ้มทางทะเลในบรเิวณชายฝ่ังทะเล
ตะวันออกของอา่วไทย

ผศ.สรุยัิน ธัญกจิจานุกจิ
ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล
คณะประมง บางเขน

การศกึษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มทางทะเลบรเิวณชายฝ่ังทะเล
ตะวันออกของอา่วไทย

นายอลงกต อนิทรชาติ
สถานวีจิัยประมงศรรีาชา
คณะประมง บางเขน

การแพรก่ระจายของปรสติทีพ่บในปลาน้ําจดืจากอา่งเก็บน้ําบางพระ
 จังหวัดชลบรุี

ผศ.วัชรยิา ภรูวีโิรจนก์ลุ
ภาควชิาสตัววทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

การสํารวจทรัพยากรสตัวน้ํ์าเศรษฐกจิโดยเครือ่งมอือวนลากแบบ
แผ่นตะเฆบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกของอา่วไทย

ผศ.สรุยัิน ธัญกจิจานุกจิ
ภาควชิาวทิยาศาสตรท์างทะเล
คณะประมง บางเขน

การศกึษาธาตอุาหาร และโลหะหนักในตะกอนดนิป่าชายเลน 
จังหวัดชลบรุี

อ.สนัุนท ์กจิจารวุรรณกลุ
สาขาวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานและพล
ศกึษา
คณะทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ศรรีาชา

การตดิตามประเมนิผลทรัพยากรหลังการฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไม ้
ชายฝ่ังบรเิวณสถานวีจิัยทรัพยากรชายฝ่ังจังหวัดระนอง

ลงิแสม (Macaca fascicularis) บนเขาเกษตรและชมุชนรอบเขา
เกษตร

อ.จรรยา เจตนเ์จรญิ
สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม
คณะทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม ศรรีาชา

การทดสอบพันธน์อ้ยหน่าและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพือ่การผลติ
เป็นการคา้ในเขตแหง้แลง้จังหวัดกาญจนบรุี

นายโรจนร์ว ีภริมย์
ศนูยว์จิัยระบบนเิวศเกษตร
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

4 ปี
51-54

18
(ชดุ)
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
24 300,000

25 500,000

26 600,000

27 1 ปี 150,000

28 1 ปี 520,000

29 1 ปี 300,000

30.1 (234,000)

30.2 (194,000)

30.3 (234,000)

30.4 (194,000)

30.5 (194,000)

30.6 (194,000)

30.7 300,000

ผศ.อรรถศษิฐ ์วงศม์ณีโรจน์
ภาควชิาปฐพวีทิยา
คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ปี
51-53

3 ปี
51-53

การจัดการดนิและปุ๋ ยเคมเีพือ่ยกระดับการผลติมันสําปะหลังใน
ภมูภิาคตะวันตกของประเทศไทย

ผศ.ชวลติ ฮงประยรู
ภาควชิาปฐพวีทิยา
คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ปี
51-52

การเกษตรแบบแมน่ยําสําหรับการผลติออ้ยในชดุดนิกําแพงแสนใน
ระดับแปลงเกษตรกร

ภมูปัิญญาและองคค์วามรูข้องชมุชนในการจัดการความ
หลากหลายของพชืน้ําพืน้บา้นในพืน้ทีห่นองหาร จังหวัดสกลนคร

นายอนุรักษ์ เครอืคํา
ฝ่ายวจิัย
สถาบนัวจิัยและพัฒนา วทิยาเขตเฉลมิ
พระเกยีรต ิจังหวัดสกลนคร

การประเมนิศักยภาพการรองรับมลพษิของแหลง่กําเนดิน้ําเสยี
ประเภทอตุสาหกรรมบรเิวณอา่วศรรีาชา จังหวัดชลบรุี

นายอลงกต อนิทรชาติ
สถานวีจิัยประมงศรรีาชา
คณะประมง บางเขน

โครงการวจิัยและพัฒนาพันธุเ์สาวรสรับประทานสดและ
อตุสาหกรรมในเขตพืน้ทีส่งูของจังหวัดเพชรบรูณ์

นายประภาส ชา่งเหล็ก
สถานวีจิัยเพชรบรูณ์
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

การคัดเลอืกพันธุย์คูาลปิตัสใหท้นเค็มในสภาพปลอดเชือ้โดยการ
ใชส้ารเคมี

นางมณฑา วงศม์ณีโรจน์
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ปี
51-53

โครงการวจิยัสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

การพัฒนาศักยภาพทีพั่กแบบสมัผัสวัฒนธรรมชนบทเพือ่สง่เสรมิ
ชมุชนทอ่งเทีย่วย่ังยนื กรณีศกึษาอําเภออมัพวา จังหวัด
สมทุรสงคราม

ผศ.อารยา ศานตสิรร
สาขาวชิาการวางผังเมอืงและ
สภาพแวดลอ้ม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์บางเขน

การเปรยีบเทยีบการเตบิโตและลักษณะทางสรรีวทิยาของสายพันธุ์
ไมย้คูาลปิตัสคามาลดเูลนซสิ รุน่ที ่2

อ.สาพศิ ดลิกสมัพันธ์
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

3 ปี
51-53

การคัดเลอืกยคูาลปิตัสทนเค็มโดยใชต้ัวบง่ชีท้างชวีเคมใีนสภาพ
ปลอดเชือ้

ดร.ศาลักษณ์ พรรณศริิ
ฝ่ายเครือ่งมอืวทิยาศาสตรก์ลาง บางเขน
สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน

3 ปี
51-53

การปรับปรงุพันธุย์คูาลปิตัสเพือ่ปลกูในพืน้ทีภ่าค
ตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย โดยการฉายรังสแีกมมา
รว่มกบัเทคนคิการเพาะเลีย่งเนือ้เยือ่พชื

ดร.ศริวิรรณ บรุคํีา
ฝ่ายเครือ่งมอืวทิยาศาสตรก์ลาง บางเขน
สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน

3 ปี
51-53

การปรับปรงุพันธุย์คูาลปิตัสใหท้นตอ่ความเค็มดว้ยการถา่ยยนี APX 
เขา้สูต่น้

รศ.สมศักดิ ์อภสิทิธวิาณชิ
ภาควชิาพันธศุาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

2 ปี
51-52

1,400,000
(156,000)

การตรวจสอบลายพมิพด์เีอ็นเอของโคลนพันธุย์คูาลปิตัสโดยใช ้
เครือ่งหมายไมโครแซทเทลไลท์

รศ.สรุนิทร ์ปิยะโชคณากลุ
ภาควชิาพันธศุาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

2 ปี
51-52

การปรับปรงุพันธุย์คูาลปิตัสดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่เพิม่พืน้ที่
ปลกูในแหลง่ดนิเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย

ดร.ศาลักษณ์ พรรณศริิ
ฝ่ายเครือ่งมอืวทิยาศาสตรก์ลาง บางเขน
สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน

3 ปี
51-53

3 ปี
51-53

ศกึษาการชะลา้งพังทลายของดนิโดยเทคนคิการใชไ้อโซโทปรังสี
ฝุ่ นกมัมันตรังส ีซเีซยีม-137 ณ.บรเิวณพืน้ทีอํ่าเภอเขาคชิฌกฏู 
จังหวัดจันทบรุี

รศ.พรรณี พักคง
ภาควชิารังสปีระยกุตแ์ละไอโซโทป
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

2 ปี
51-52

800,000
(800,000)

การพัฒนาพืน้ทีช่นบทโครงการภฟู้าพัฒนาฯ โดยสรา้งมลูคา่เพิม่
ใหแ้กผ่ลผลติทางการเกษตรและยกระดับคณุภาพชวีติของชาว
ชนบท

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรดีา
ภาควชิาพัฒนาผลติภัณฑ์
คณะอตุสาหกรรมเกษตร บางเขน

31
(ชดุ)

30
(ชดุ)
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
31.1 การขยายพันธุก์ลว้ยไมพ้ืน้เมอืงเพือ่การอนุรักษ์ในถิน่กําเนดิ (0)

31.2 (0)

31.3 (0)

31.4 (0)

31.5 การใชป้ระโยชนจ์ากชาและการพัฒนาผลติภัณฑจ์ากใบชา (0)

31.6 (0)

31.7 (0)

32 1 ปี 250,000

33 230,000

34 1 ปี 250,000

35 980,000

36 750,000

37 1 ปี 400,000

38 1 ปี 470,000

การผลติกระดาษดว้ยมอืและการสรา้งมลูคา่เพิม่โดยใชช้วีมวลจาก
ศนูยภ์ฟู้าพัฒนาฯ

นายวฒุนัินท ์คงทัด
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

3 ปี
51-53

การศกึษาและประเมนิผลกระทบและผลสําเร็จของโครงการตา่งๆ 
ภายใตโ้ครงการภฟู้าพัฒนาฯ

นายวราวฒุ ิศภุมติรมงคล
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

2 ปี
51-52

การผลติพลังงานจากชวีมวลไมโ้ตเร็วในพืน้ทีโ่ครงการภฟู้าพัฒนาฯ นายเกษม หฤทัยธนาสนัติ์
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

3 ปี
51-53

นางวารณีุ ธนะแพสย์
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

3 ปี
51-53

การพัฒนาการปลกูพชืในระบบวนเกษตรเพือ่การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
อยา่งย่ังยนื

ดร.มะลวิัลย ์หฤทัยธนาสนัติ(์ธนะสมบตั)ิ
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

3 ปี
51-53

การใชป้ระโยชนจ์ากถั่วแดงญีปุ่่ นในพืน้ทีโ่ครงการภฟู้าพัฒนาฯ รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรดีา
ภาควชิาพัฒนาผลติภัณฑ์
คณะอตุสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ปี
51-53

นางสาวพนดิา วงษ์แหวน
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

3 ปี
51-53

การคัดเลอืกและศกึษาคณุลักษณะจลุนิทรยีท์ีส่รา้งสารปฏชิวีนะ 
(Antimicrobial Agent  Producing Microbes ; AAPM)  จากดนิ
เพาะปลกูในจังหวัดนครปฐมและบรเิวณใกลเ้คยีง

รศ.จรุยีรั์ตน ์ลสีมทิธิ์
สายวชิาวทิยาศาสตร์
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
กําแพงแสน

โครงการวจิยัสาขาสงัคมและพฤตกิรรมศาสตร ์

การปนเป้ือนของบสีฟีนอล-เอ จากน้ําชะมลูฝอยหลมุฝังกลบในเขต
กรงุเทพมหานครและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

ผศ.อรรณพ หอมจันทร์
ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

การปรับปรงุคณุภาพน้ําทิง้จากโรงไฟฟ้าราชบรุ ีโดยใชร้ะบบพืน้ที่
ชุม่น้ําเทยีม

ผศ.ธนวรรณ พาณชิพัฒน์
สายวชิาวทิยาศาสตร์
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
กําแพงแสน

2 ปี
51-52

ภมูปัิญญาไทยสูก่ารพัฒนาอาชพีแบบมสีว่นรว่มของครอบครัว-
ชมุชน : โครงการตน้แบบบา้นหนองหอย ตําบลเชยีงเครอื จังหวัด
สกลนคร

รศ.กลุขณษิฐ ์ราเชนบณุยวัทน์
ภาควชิาอาชวีศกึษา
คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

3 ปี
49-51

4 ปี
49-52

การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจัดการของเสยีจากฟารม์สกุร
ภายใตก้ารมสีว่นรว่มของชมุชนในพืน้ที ่ต.สามกระบอืเผอืก อ.เมอืง
 จ.นครปฐม

อ.กมัปนาท วจิติรศรกีมล
ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและ
ทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

แรงจงูใจ ความรูส้กึเสีย่งและความพงึพอใจของนักทอ่งเทีย่ว
ตา่งชาตทิีม่ตีอ่จังหวัดอยธุยาในฐานะเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทาง
ประวัตศิาสตรแ์ละมรดกทางวัฒนธรรม: ศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่ง
นักทอ่งเทีย่วทีม่วีัฒนธรรมตา่งกนั

ผศ.นรัินดร ทัพไชย
ภาควชิาการจัดการ
คณะบรหิารธรุกจิ บางเขน

รปูแบบการจัดการความรูแ้บบมสีว่นรว่มสูก่ารพัฒนาอาชพีการทํา
เครือ่งปัน้ดนิเผาอยา่งย่ังยนื : ชมุชนเครือ่งปัน้ดนิเผา ตําบลทุง่
หลวง อําเภอครีมีาศจังหวัดสโุขทัย

อ.วรัทยา ธรรมกติตภิพ
ภาควชิาอาชวีศกึษา
คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน
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39 1 ปี 170,000

40 320,000

41 1 ปี 470,000

42.1 (0)

42.2 (0)

42.3 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งหมปู่า (0)

42.4 (0)

42.5 (0)

43 1 ปี 150,000

44 1 ปี 300,000

45 1 ปี 300,000

46 1 ปี 250,000

47 1 ปี 130,000

ความย่ังยนืของระบบเกษตรในชมุชนเกษตรรอบพืน้ทีเ่ขือ่นหว้ย
หลวง

อ.มยลุา ไชยคําบงั
สาขาวชิาการบญัชแีละการเงนิ (กลุม่วชิา
เศรษฐศาสตรท์รัพยากรและการเงนิ)
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจัดการ 
สกลนคร

2 ปี
51-52

นายสกล ฉายศรี
สถานวีจิัยลพบรุี
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

2 ปี
51-52

2 ปี
51-52

2 ปี
51-52

การประเมนิสถานภาพชมุชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงใน
พืน้ทีช่มุชนเพือ่นบา้นมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลมิ
พระเกยีรต ิจังหวัดสกลนคร

อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท์
สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรชวีภาพ
คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอตุสาหกรรม
เกษตร สกลนคร

การใชแ้นวทางเศรษฐกจิทางเลอืกในการแกไ้ขความยากจนของ
เกษตรกร ต.หลักดา่น อ.น้ําหนาว จ.เพชรบรูณ์

ดร.วรรณด ีสทุธนิรากร
ฝ่ายการตลาด
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติมันเสน้สะอาดสําหรับผลติ
อาหารสตัว์

นายประภาส ชา่งเหล็ก
สถานวีจิัยเพชรบรูณ์
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งไกพ่ืน้เมอืงเพือ่มลูคา่เพิม่ นายประภาส ชา่งเหล็ก
สถานวีจิัยเพชรบรูณ์
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

560,000
(560,000)

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติตน้ไหลและพัฒนาอาชพีการ
ปลกูสตรอเบอรีบ่นพืน้ทีส่งูของจังหวัดเพชรบรูณ์

นายเวช เตจ๋๊ะ
สถานวีจิัยดอยปยุ
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

3 ปี
50-52

การถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติและพัฒนาอาชพีใหก้บัเกษตรกร
บนพืน้ทีส่งูของจังหวัดเพชรบรูณ์ และในบางพืน้ทีข่องสถานวีจิัย

นายประภาส ชา่งเหล็ก
สถานวีจิัยเพชรบรูณ์
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

การตดิตามผลโครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติพลับบนพืน้ที่
สงูของจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบรูณ์ และจังหวัดพษิณุโลก

นายโอฬาร ตัณฑวริฬุห์
ศนูยว์จิัยระบบนเิวศเกษตร
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

3 ปี
50-52

โครงการวจิยัและถา่ยทอดงานวจิยัสูป่ระชาชน 

การเพิม่ศักยภาพการผลติขา้วโพดขา้วเหนยีวพันธุด์แีละถา่ยทอด
งานวจิัยสูเ่กษตรกรจังหวัดสระบรุี

นางสําราญ ศรชีมพร
สถานวีจิัยพชืไรส่วุรรณวาจกกสกิจิ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการผลติขา้วโพดหวาน
ฝักสดใหไ้ดผ้ลผลติและคณุภาพสงู

นายสรุพล เชา้ฉอ้ง
ศนูยว์จิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาติ
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

3 ปี
50-52

การฝึกอบรมผลงานวจิัยและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติและแปร
รปูผลผลติทางการเกษตรเพือ่เพิม่รายไดใ้หแ้กเ่กษตรกรในพืน้ที ่3 
จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชงิเทรา,ปราจนีบรุ,ีสระแกว้)

นายธรีะ สมหวัง
สถานวีจิัยเขาหนิซอ้น
สถาบนัอนิทรจีันทรสถติยเ์พือ่การคน้ควา้
และพัฒนาพชืศาสตร์

การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่วแบบย่ังยนืของ
จังหวัดกระบี่

อ.วาทนิ ีกฤษณะพันธ์
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

รปูแบบการจัดการและการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรชายฝ่ังเพือ่
การฟ้ืนฟทูรัพยากรโดยมสีว่นรว่ม

นายเดชา ดวงนามล
สถานวีจิัยเพือ่การพัฒนาชายฝ่ังอนัดามัน
สถาบนัวจิัยและพัฒนาแหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน

3,000,000
(50,000)

เทคโนโลยกีารจัดการไมก้ฤษณาเพือ่พัฒนาเศรษฐกจิชมุชนอยา่ง
ย่ังยนื

อ.จงรัก วัชรนิทรรั์ตน์
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

4 ปี
48-51

42
(ชดุ)

48
(ชดุ)
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
48.1 (200,000)

48.2 การตรวจสอบพันธุก์ฤษณาดว้ยเทคนคิดเีอ็นเอ (440,000)

48.3 (150,000)

48.4 (100,000)

48.5 (400,000)

48.6 (200,000)

48.7 (100,000)

48.8 (100,000)

48.9 (200,000)

48.10 (250,000)

48.11 การพัฒนาผลติภัณฑธ์ปูหอมชนดิกรวยจากเนือ้ไมก้ฤษณา (60,000)

48.12 การเตบิโตและผลผลติของสวนป่าไมก้ฤษณา 1 ปี (400,000)

48.13 1 ปี (350,000)

49 รศ.ประภารัจ หอมจันทน์
ภาควชิากฏีวทิยา
คณะเกษตร บางเขน

800,000

50 200,000

ผลของแมลงตอ่การสบืพันธุต์ามธรรมชาต ิและการเตบิโตของไม ้
กฤษณา

อ.เบญจวรรณ ศริเิวชววิัฒน์
ภาควชิากฏีวทิยา
คณะเกษตร กําแพงแสน

นายวฒุนัินท ์คงทัด
ฝ่ายเทคโนโลยชีวีมวลและพลังงานชวีภาพ
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

อ.จงรัก วัชรนิทรรั์ตน์
ภาควชิาวนวัฒนวทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

การศกึษาตน้ทนุ ผลตอบแทนและวถิกีารตลาดของไมก้ฤษณาใน
ระบบวนเกษตร

ผศ.วศิษิฐ ์ลิม้สมบญุชยั
ภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและ
ทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร ์บางเขน

4 ปี
48-51

การศกึษาคณุลักษณะของน้ํามันกฤษณา เพือ่กําหนดชัน้คณุภาพ
เพือ่การคา้

รศ.บงกชรัตน ์ปิตยินต์
ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

พัฒนาการดา้นการสบืพันธุข์องไมก้ฤษณา (Aquilaria crassna 
Pierre ex. Lec.)

รศ.ลลิลี ่กาวตี๊ะ
ภาควชิาพฤกษศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

การพัฒนาแผ่นชิน้ไมอ้ดัจากเศษเหลอืไมก้ฤษณาเพือ่การเพิม่
มลูคา่อยา่งย่ังยนื

ผศ.ววิัฒน ์หาญวงศจ์ริวัฒน์
ภาควชิาวนผลติภัณฑ์
คณะวนศาสตร ์บางเขน

4 ปี
48-51

การพัฒนาผลติภัณฑน้ํ์ามันนวดสคุนธบําบดัจากน้ํามันหอมระเหย
กฤษณา

นางอไุรวรรณ ดลิกคณุานันท์
ฝ่ายเทคโนโลยชีวีมวลและพลังงานชวีภาพ
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

4 ปี
48-51

การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ตน้กฤษณา (Aquilaria spp) เพือ่ขยายพันธุ์
ในเชงิการคา้

นางยพุา ปานแกว้
ฝ่ายนาโนเทคโนโลยแีละ
เทคโนโลยชีวีภาพ
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

4 ปี
48-51

การกระตุน้การเกดิยางไมท้ีม่กีลิน่หอมของไมก้ฤษณา (Aquilaria 
crassna Pierre ex Lecomte) กบัเชือ้ราและสารเคมี

รศ.งามผ่อง คงคาทพิย์
ภาควชิาเคมี
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

4 ปี
48-51

รศ.สมศักดิ ์อภสิทิธวิาณชิ
ภาควชิาพันธศุาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

4 ปี
48-51

การวจิัยและพัฒนาเทคนคิการขยายพันธุก์ลา้ไมก้ฤษณาในสถานี
วจิัยวนเกษตรตราด

ดร.ชวนพศิ อรณุรังสกิลุ
ฝ่ายปฏบิตักิารวจิัยและเรอืนปลกูพชื
ทดลอง
สถาบนัวจิัยและพัฒนา  กําแพงแสน

4 ปี
48-51

ศักยภาพและลักษณะทางนเิวศวทิยาของไมก้ฤษณาในป่า
ธรรมชาตภิาคตะวันออก

รศ.ดอกรัก มารอด
ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้
คณะวนศาสตร ์บางเขน

4 ปี
48-51

การผสมผสานวธิกีารควบคมุแมลงศัตรใูนการพัฒนาผลผลติและ
ผลติภัณฑฝ้์ายสใีนระดับทอ้งถิน่เพือ่เศรษฐกจิพอเพยีง

3 ปี
50-52

โครงการวจิยัเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

2 ปี
50-51

4 ปี
48-51

4 ปี
48-51

การศกึษาเทคโนโลยกีารผลติองุน่ไรเ้มล็ดภายใตส้ภาพโรงเรอืน
พลาสตกิ ณ พระตําหนักสวนปทมุ

นายกติตพิงศ ์ตรตีรยุานนท์
ศนูยว์จิัยระบบนเิวศเกษตร
สถาบนัคน้ควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร

4 ปี
51-54
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ลาํดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ
1 ปี

51.1 1 ปี (350,000)

51.2 1 ปี (200,000)

52.1 (0)

52.2 (0)

52.3 (0)

52.4 (0)

53 1 ปี 140,000

54 1 ปี 250,000

550,000
(0)

การวจิัยเชงิปฏบิตักิารในการพัฒนาเชงิบรูณาการเพือ่ความย่ังยนื
อยา่งพอเพยีงของชมุชนบรเิวณสถานวีจิัยเพชรบรูณ์

รศ.วรีะศักดิ ์อดุมโชค
ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

2 ปี
51-52

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

2 ปี
51-52

การวเิคราะหศ์ักยภาพทรัพยากรธรรมชาต ิและสถานภาพ
สิง่แวดลอ้มเพือ่การวางแผนการใชป้ระโยชนท์ีด่นิอยา่งย่ังยนื 
บรเิวณสถานวีจิัยเพชรบรูณ์

รศ.วรีะศักดิ ์อดุมโชค
ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ
คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

การมสีว่นรว่มของชมุชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการ
พัฒนาและการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย่ังยนืบรเิวณสถานวีจิัยเพชรบรูณ์

อ.สรุพันธ ์เพชราภา
ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา
คณะสงัคมศาสตร ์บางเขน

2 ปี
51-52

การประยกุตเ์ทคนคิการสํารวจระยะไกล และระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์เพือ่ประเมนิคา่และจัดทําแผนทีค่วามชืน้ดนิ บรเิวณ
พืน้ทีว่จิัยไรม่ันสําปะหลัง อําเภอครบรุ ีจังหวัดนครราชสมีา

ผศ.สมนมิติร พกุงาม
ภาควชิาอนุรักษ์วทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

2 ปี
51-52

ผศ.ชชัชยั ตันตสรินิทร์
ภาควชิาอนุรักษ์วทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

2 ปี
51-52

การประเมนิผลกระทบของสภาวะโลกรอ้นตอ่กระบวนการคาย
ระเหยน้ําของป่าดบิเขาโดยใชแ้บบจําลองทางคณติศาสตร ์บรเิวณ
ลุม่น้ําหว้ยคอกมา้ ดอยปยุ จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการวจิยัสถาบนัเพือ่พฒันาคณุภาพ 

การประเมนิคา่การแลกเปลีย่นพลังงานและความตอ้งการน้ําของ
พืน้ทีน่าขา้ว และสวนสกั โดยใชเ้ทคนคิการสํารวจระยะไกล

อ.ปิยพงษ์ ทองดนีอก
ภาควชิาอนุรักษ์วทิยา
คณะวนศาสตร ์บางเขน

สมดลุการแลกเปลีย่นแกส๊คารบ์อนไดออกไซดแ์ละความตอ้งการ
น้ําของพืน้ทีป่ลกูออ้ยและมันสําปะหลัง

นายเชฏฐ ์สาทรกจิ
ภาควชิาพชืสวน
คณะเกษตร บางเขน

ความตอ้งการในการศกึษาตอ่ระดับอดุมศกึษาในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล
อนัดามันเพือ่กําหนดทศิทางการพัฒนาหลักสตูรของโครงการ
จัดตัง้วทิยาเขตกระบี่

รศ.สมบตั ิชณิะวงศ์
ภาควชิาพชืไรน่า
คณะเกษตร กําแพงแสน

การวเิคราะหร์ะบบรับตรงเพือ่ศกึษาระดับปรญิญาตรทีี่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกําแพงแสน

ผศ.วรีฉัตร สปัุญโญ
ภาควชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ชมุชน
คณะศกึษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
กําแพงแสน

การศกึษาผลกระทบของสภาวะโลกรอ้นตอ่ระบบนเิวศป่าไมแ้ละพชื
เศรษฐกจิ

รศ.พนูพภิพ เกษมทรัพย์
ภาควชิาพชืสวน
คณะเกษตร บางเขน

51
(ชดุ)

52
(ชดุ)
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