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1 ป (0)

(0)

(0)

(0)

(0)

2 800,000
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ระยะเวลา
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โครงการวิจัย 3 สาขา จํานวน 272 โครงการ

โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร จํานวน 109 โครงการ

โครงการตอเนื่อง จํานวน 39 โครงการ

1
(ชุด)

การพัฒนาเทคนิคดานอิมมูโนวิทยาในการตรวจการปนเปอน
ของสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรเพื่อความปลอดภัยดาน
อาหาร

อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.เสกสม อาตมางกูร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร.ดวงจันทร  สุประเสริฐ

2 ป
49-50

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

1
(ยอย)

การวิเคราะหพาทูลินและโอคราทอกซินเอในเครื่องดื่มนํ้าผลไม
และไวน

นายทนิฐ หงษดุสิต
ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายวรวิทย ยี่สวัสดิ์
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สิทธิพร  ชมภูรัตน
ดร. ดวงจันทร  สุประเสริญ

1
(ยอย)

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A 
แบบรวดเร็วดวยวิธีอลิสาเพ่ือใชในหองปฏิบัติการ

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

1
(ยอย)

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอซีราลีโนนเพื่อพัฒนา
วิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว ปารมี  หนูน่ิม

2 ป
49-50

1
(ยอย)

การพัฒนาประสิทธิภาพของ Immunoaffnity column ตนแบบ
ท่ีจําเพาะตอการตรวจสอบอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและขาวโพด

นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

1
(ยอย)

การผลิต Immunoaffinity column ตนแบบ ท่ีจําเพาะตอออ
คราทอกซินเอในขาวโพด

นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน

2 ป
49-50

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบท่ีแมนยําและรวดเร็วสําหรับโรคทริส
เตซาและโรคกรีนน่ิงของพืชตระกูลสมในประเทศไทย

รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ดร. ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง
รศ.ดร. นิพนธ ทวีชัย
ผศ.ดร. วิชัย โฆสิตรัตน

4 ป
49-52



3 280,000

4 200,000

5 การผลิตเห็ดเผาะเพื่อการคาในไมโตเร็วและไมผลบางชนิด 100,000

6 200,000
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ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

การใชภูมิสารสนเทศเพื่อการสํารวจเสนทางกลวยไมเพื่อ
สนับสนุนการผลิต การตลาด และการสงออกแบบครบวงจร : 
กรณีพื้นท่ีศึกษาภาคกลางและพื้นท่ีใกลเคียง

นางยุพา มงคลสุข
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.อํานาจ ธีระวนิช
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางฤดี ธีระวนิช
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นาย สุรชัย  รัตนเสริมพงศ
นาย ปานศุข  ศรีโพธิ์เจริญ
นางสาว รัชนก  แสงเพ็ญจันทร

2 ป
49-50

คุณลักษณะของเอนไซมยอยอาหารและการใชเทคนิค in vitro 
digestibility ในการพัฒนาสูตรอาหารสําหรับเลี้ยงกุงกุลาดํา 
Penaeus monodon Fabricius, 1798

ผศ.อรุณี อิงคากุล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

การพัฒนาการเลี้ยงหอยมุกนํ้าจืด Chamberlainia hainesiana 
ระดับกึ่งอุตสาหกรรม

รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สาธิต  โกวิทวที
นางสาว ออมเดือน  มีจุย

2 ป
49-50

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศ.ปวิณ ปุณศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.ปวิณ ปุณศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางวีระศรี หวังการ  
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ดร. จันทรวิภา  ธนะโสภณ

6 ป
45-50

ผศ.ประภาพร ตั้งกิจโชติ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.กวิศร วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.มาลี ศรีสดสุข
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

3 ป
48-50

900,000
(400,000)

7
(ชุด)

การศึกษาวิจัยเพื่อการฟนฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนา
ชุมชนชนบทอยางยั่งยืนในพื้นท่ีลุมนํ้านาน



(160,000)

(120,000)

(120,000)

(100,000)
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ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

7
(ยอย)

การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรท่ียั่งยืน
ในพื้นท่ีลุมนํ้านาน

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวิสิฐ กิจสมพร
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวรวิทย ยี่สวัสดิ์
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.อิสรา สุขสถาน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายนิเวสน ไทรหอมหวล
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางวีระศรี หวังการ  
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

6 ป
45-50

7
(ยอย)

ศักยภาพทางอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพื่อการพัฒนาลุมนํ้านานอยาง
ยั่งยืน

รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

6 ป
45-50

7
(ยอย)

การฟนฟูพื้นท่ีตนนํ้าเส่ือมโทรมอยางยั่งยืนโดยใชปาไมเปนฐาน อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
อื่นๆ อื่นๆ
อ.พสุธา สุนทรหาว
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

6 ป
45-50

อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายโอฬาร ตัณฑวิรฬุห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.สราวุธ สังขแกว
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ธีระ วีณิน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม
ฝายควบคุมคุณภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

4 ป
47-50

7
(ยอย)

ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐสังคมของการบริหารจัดการระบบ
นิเวศเกษตรแบบยั่งยืนกับการมีสวนรวมของชุมชนเขตลุมนํ้านาน

รศ.สมศรี ภัทรธรรม
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
รศ.พจน บุญเรือง
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สมเจตน จันทวัฒน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
รศ.สมศรี ภัทรธรรม
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
นาย ยศวีร  ยุกตะนันท
นางสาว นฤมล  อรุณรัตน

6 ป
45-50

1,000,000
(240,000)

8
(ชุด)

การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผเพื่อการผลิตหนอไมและการใช
ประโยชนจากไมไผ



สวนรวบรวมและขยายพันธุไผเพื่อปลูกสวนไผเศรษฐกิจ (150,000)

การใชประโยชนจากผลิตภัณฑท่ีไดจากการเผาไผ (180,000)

การพัฒนาการใชประโยชนจากลําไผในเชิงอุตสาหกรรม (250,000)

(180,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

8
(ยอย)

นายจรัล เห็นพิทักษ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.สราวุธ สังขแกว
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นายบุญรวม จันทรช่ืน
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผศ.ดอกรัก มารอด
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.สิริภัทร พราหมณีย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
รุงนภา พัฒนวิบูลย
สุทัศน  เลาสกุล
อัจฉรา ตีระวัฒนานนท

4 ป
47-50

8
(ยอย)

รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พรพรรณ พรศิลปทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

4 ป
47-50

8
(ยอย)

นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.ธีระ วีณิน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
เพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน
รัศมี บุญประดิษฐ

4 ป
47-50

8
(ยอย)

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหนอไมสดและการแปรรูป
หนอไมสด

นางสาวชอลัดดา เท่ียงพุก
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม
ฝายควบคุมคุณภาพ สถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอุไร เผาสังขทอง
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวงามจิตร โลวิทูร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

3 ป
48-50



(0)

(0)

(0)

10 การพัฒนาเทคโนโลยีการอบไมยางพาราอยางยั่งยืน 450,000

11 350,000

การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ (238,530)

การวิจัยและพัฒนาการใหนํ้าชลประทานแบบประหยัดนํ้า (98,622)

การศึกษาสมรรถนะของโครงการชลประทานระบบทอ (61,617)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

800,000
(800,000)

9
(ยอย)

การประยุกตแบบจําลองอุทกพลศาสตรในการจําลองการ
เคลื่อนท่ีของนํ้าทวมในแมนํ้าปงตอนบนและแมนํ้ายม

รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

9
(ชุด)

ระบบการพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวมตามเวลาจริงสําหรับลุม
นํ้าปงตอนบนและลุมนํ้ายม

รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ศ.นิพนธ ตั้งธรรม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
Dr. Peter Ross Hawkins
Dr. Ashish Sharma
Dr. Terrence A Malone
นาย คมสันต  ไชโย
นาย วิษุวัฒก  แตสมบัติ
นางสาว พรรณพิมพ พุทธรักษา
นาย กฤษณัส  สุรกิตย
Dr. Yue Cong Wang
Dr. Ian Fisher
นางสาว เจนจิรา จาดจุย
นายธวัช  ตันติธีรวิทย
นายจรูญ  พจนสุนทร

3 ป
48-50

9
(ยอย)

การประยุกตแบบจําลองอุทกวิทยาเพื่อการจําลองปริมาณนํ้าทา
และปริมาณนํ้าทวมสําหรับลุมนํ้าปงตอนบนและลุมนํ้ายม

รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

9
(ยอย)

ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนระบบการพยากรณและเตือนภัยนํ้า
ทวมตามเวลาจริงสําหรับลุมนํ้าปงตอนบนและลุมนํ้ายม

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

การพัฒนาแบบจําลองทางอุทกวิทยาชนิดสอบเทียบอัตโนมัติ ผศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

700,000
(90,000)

12
(ยอย)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.ธนา ชีพสมทรง
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.กิติพงษ เจาจารึก
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นาย วิชญ  ศรีวงษา

3 ป
49-51

12
(ชุด)

แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการชลประทานของ
ประเทศไทย

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.เจษฎา แกวกัลยา
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.บัญชา ขวัญยืน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.สันติ ทองพํานัก
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.พงศธร โสภาพันธุ
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

3 ป
49-51

12
(ยอย)

รศ.บัญชา ขวัญยืน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

2 ป
49-50

12
(ยอย)

รศ.สันติ ทองพํานัก
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

2 ป
49-50



(104,446)

(106,785)

13 การศึกษาการฟนฟูทรัพยากรนํ้าในลําธารดวยฝายตนนํ้า 250,000

14 การผลิตเยื่อเคมีจากวัสดุเศษเหลือจากปาลมนํ้ามัน 350,000

15 การปรับปรุงพันธุถ่ัวเหลืองและถั่วเขียว 170,000

โครงการวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

12
(ยอย)

การพัฒนาเกณฑการออกแบบสระนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตรกรรม

ผศ.พงศธร โสภาพันธุ
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.สมชาย ดอนเจดีย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.วลี สงสุวงค
สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

2 ป
49-50

12
(ยอย)

การวิเคราะหและการพัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าในเขตแนว
ปองกันนํ้าเค็ม

รศ.บัญชา ขวัญยืน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

2 ป
49-50

อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

3 ป
49-51

นางสินีพรรณ ไสยลักษณ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
อ.ประเทือง พุฒซอน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางสาว รัชนี โสภา
นางสาว ณัฐภัทร  คําหลา

40 ป
14-53

16
(ชุด)

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
รศ.รัตนา ตั้งวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

20 ป
35-54

4,000,000
(2,150,000)



การปรับปรุงพันธุออย (590,000)

(120,000)

ความตานทานตอสารกําจัดวัชพืชในพันธุออย (120,000)

โรคแสดําและวิธีการทดสอบพันธุออยตานทานโรค (120,000)

(100,000)

การออกแบบเครื่องใสปุยอินทรียในไรออย 1 ป (100,000)

(100,000)

(120,000)

(140,000)

(120,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

16
(ยอย)

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

20 ป
35-54

16
(ยอย)

การศึกษาสรีรวิทยาของการผลิตชีวมวลของออยเพื่อพลังงาน ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
อ.ทิวา พาโคกทม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
นางสาว ปรียาภา ภักดิ์วิไลเกียรติ์

14 ป
37-50

16
(ยอย)

รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

7 ป
45-51

16
(ยอย)

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

3 ป
49-51

16
(ยอย)

การออกแบบเครื่องใสปุยออยชนิดปรับปริมาณปุยตามปริมาณ
ธาตุปุยหลักท่ีมีอยูในดิน

รศ.รัตนา ตั้งวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.บพิตร ตั้งวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
อ.นนทวัชร ชัยณรงค
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
49-50

16
(ยอย)

นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

16
(ยอย)

การศึกษาความหลากหลายของไวรัสใบดางออยเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุออย

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
49-51

16
(ยอย)

การวิเคราะหและแยกยีนท่ีเกี่ยวของกับการตอบสนองตอสภาวะ
แลงในออยโดยวิธี cDNA-AFLP

รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว นงลักษณ เทียนเสรี

2 ป
49-50

16
(ยอย)

ระดับความทนทานตอโรคใบขาวของพันธุออยและการศึกษา
ไวรัสใบดางแถบขาว

ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

16
(ยอย)

การใชประโยชนศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนดวงหนวดยาว
เจาะลําตนออย Dorysthenes buqueti Guerin. (Coleoptera :
 Cerambycidae)

รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว กิตติยา สุขแสน
นางสาว อรพรรณ เกินอาษา
นางสาว เทวี มณีรัตน

3 ป
50-52



ผลของสภาพแวดลอมตอการเกิดโรคของออยพันธุลูกผสม (100,000)

(120,000)

การเก็บรักษาพันธุเจตมูลเพลิงแดงในสภาพปลอดเชื้อ (90,000)

(90,000)

(180,000)

(180,000)

(180,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

16
(ยอย)

อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
50-52

16
(ยอย)

การทดสอบเชื้อแบคทีเรียชนิด Endophyte ตอการเจริญของ
ออยและการพัฒนาลักษณะตานทานในออย

อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

800,000
(80,000)

17
(ยอย)

นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน

6 ป
45-50

17
(ชุด)

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใชประโยชน
เจตมูลเพลิงแดงในเชิงการคาและอุตสาหกรรม

รศ.นพพร คลายพงษพันธุ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.เสริมศิริ จันทรเปรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร

6 ป
45-50

17
(ยอย)

การสรางความแปรปรวนทางพันธุกรรมใหกับเจตมูลเพลิงแดง
เพื่อการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ

รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.เสริมศิริ จันทรเปรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
48-50

17
(ยอย)

ศึกษาระบบการผลิตเจตมูลเพลิงแดงเปนการคาเชิงเกษตร
อินทรียประยุกตและเทคนิคเฉพาะในการผลิตเจตมูลเพลิงแดง
เพื่อเก็บเกี่ยวราก

รศ.นพพร คลายพงษพันธุ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร

2 ป
49-50

17
(ยอย)

โรคของเจตมูลเพลิงแดงและประสิทธิภาพของสารสกัด
เจตมูลเพลิงแดงในการควบคุมโรคพืช

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อุไรวรรณ นิลเพช็ร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
49-50

17
(ยอย)

การสํารวจและรวบรวมพันธุท่ีมีศักยภาพในการผลิตสาร 
plumbagin และการผลิตสาร plumbagin ในสภาพปลอดเชื้อ

ผศ.เสริมศิริ จันทรเปรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.จิรายุพิน จันทรประสงค
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
49-50



18 ชีววิทยาของกัญชงพืชเศรษฐกิจชนิดใหม 100,000

19 200,000

20 150,000

การเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุฟาทะลายโจร (100,000)

(100,000)

(330,000)

(200,000)

(120,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวยุพดี เผาพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวยุพดี เผาพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นาย วีระชัย  ณ  นคร
นางสาว รงทิพย เส็งหลวง

5 ป
46-50

การปรับปรุงพันธุคําฝอยอายุเก็บเกี่ยวส้ัน และเปอรเซ็นตนํ้ามัน
สูง โดยวิธีการมิวเตชั่น

รศ.วาสนา วงษใหญ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว อัญชุลี  คชชา

3 ป
48-50

การขยายพันธุไมปาหายากบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
เพื่อการอนุรักษพันธุกรรมและการใชประโยชนอยางยั่งยืน

รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุมน มาสุธน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. วีระชัย  ณ  นคร

ั ี

3 ป
48-50

21
(ชุด)

การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรฟาทะลายโจรเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว และอุตสาหกรรมยาสมุนไพร
ในคน

รศ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

4 ป
48-51

1,000,000
(150,000)

21
(ยอย)

ผศ.สุรพงษ ดํารงกิตติกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สุเทวี ศุขปราการ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

4 ป
48-51

21
(ยอย)

สรีรวิทยาการเจรญิพันธุของฟาทะลายโจร (Andrographis 
paniculata)

รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

4 ป
48-51

21
(ยอย)

ผลของสภาพความชื้นในดิน แสง และอุณหภูมิตอการ
เจริญเติบโตและปริมาณสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรฟาทะลายโจร

ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ลพ ภวภูตานนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
48-51

21
(ยอย)

การศึกษาอิทธิพลของการจัดการดินและการจัดการธาตุอาหาร
พืชท่ีมีตอปริมาณสารสําคัญในฟาทะลายโจร

อ.เกวลิน ศรีจันทร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สุรเดช จินตกานนท
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.เกวลิน ศรีจันทร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
48-51

21
(ยอย)

การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตวัตถุดิลสมุนไพรฟาทะลายโจร
เพื่อุตสาหกรรม

ผศ.นภาภรณ พรหมชนะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

3 ป
48-50



22 200,000

23 200,000

24 150,000

25 การศึกษาเรณูและโครโมโซมของบัวในประเทศไทย 300,000

26 250,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

การพัฒนาสารสกัดชีวภาพจากเชื้อราไตรโคเดอรมาเพื่อใช
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุจากเช้ือราคอลเลโตทริคัม

รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วรรณวิไล อินทนู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย วาริน  อินทนา
นิสิตปริญญาโท

3 ป
49-51

การพัฒนาการผลิตและรูปแบบของแบคทีเรียปฏิปกษเพื่อใช
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสโดยชีววิธี

อ.วรรณวิไล อินทนู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นิสิตระดับปริญญาโท

3 ป
49-51

นิเวศวิทยาของปลวกเพาะเห็ดโคนตอการเพิ่มปริมาณเห็ดโคน อ.สุนิศา สงวนทรัพย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ณิศ กีรติบุตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อวบ สารถอย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ประภาพร ตั้งกิจโชติ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นายนิติ สีหวงษ
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
สุมาลี พิชญางกุล

2 ป
49-50

ผศ.สุมน มาสุธน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณชิ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวยุพดี เผาพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

การวิจัยพันธุฝรั่งตานทานไสเดือนฝอยเพื่อการจัดการโรคราก
ปมและโรครวมทางระบบราก

รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ศ.ธรรมศักดิ์ สมมาตย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นิพนธ วิสารทานนท
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรอืนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายสมนึก เช้ือวงศสกุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางทัศนวรรณ ทรัพยเล็ก
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย วสันต  รัตนะ
นาง ทเรียน มวงคง

3 ป
49-51



27 150,000

28 850,000

(200,000)

นาง ทุเรยน  มวงคง

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

นิเวศวิทยาของตั๊กแตนกิ่งไมและดวงกระดิ่งทองเพื่อประโยชน
ทางการแพทยแผนไทย

นายวิชัย สรพงษไพศาล
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
รศ.อวบ สารถอย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ณิศ กีรติบุตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.โกศล เจริญสม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายถนัด ทัศจันทร
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
อ.สุนิศา สงวนทรัพย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายนิติ สีหวงษ
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กาํแพงแสน
นายวิชัย สรพงษไพศาล
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

2 ป
49-50

แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยการผลิตทรัพยากรประมงของดอน
หอยหลอด และการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนทรัพยากร
นํ้าแมนํ้าแมกลอง

รศ.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
รศ.ยนต มุสิก
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
อ.จันทรา ศรีสมวงศ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
อ.เมธี แกวเนิน
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
อ.ศันสนีย หวังวรลักษณ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
Prof Dr Akira Hoshika

3 ป
49-51

1,500,000
(300,000)

29
(ยอย)

การจําลองแบบเชิงพื้นท่ีของขอมูลบูรณาการในการใชท่ีดินและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

ผศ.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

29
(ชุด)

บูรณาการเชิงระบบเพื่อสรางทางเลือกและแนวทางการใชท่ีดิน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในเขตปาภูหลวง-
วังนํ้าเขียว

รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.โสภิณ  ทองปาน 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พงษสันติ์ สีจันทร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.สากล สถิตวิทยานันท
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร บางเขน
ผศ.รัชนี โพธิแทน
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.อุทิศ กุฏอินทร
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

6 ป
46-51
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29
(ยอย)

การศึกษารูปแบบของระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับปจจัย
ทางเดินและสภาพการจัดการการผลิตของเกษตรกรในพื้นท่ี
อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พงษสันติ์ สีจันทร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.นรุณ วรามิตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวกนกวรรณ เท่ียงธรรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว ปาริชาติ  พรมโชติ
นาย ฐิติ วิสารัตน
นาย จีรวัฒน  พุมเพชร

3 ป
49-51

29
(ยอย)

การฟนฟู จัดการและใชประโยชนพันธุพืชทองถ่ิน เพื่อการใช
ประโยชนท่ีดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนใน
ลุมนํ้าลําพระเพลิง

ผศ.รัชนี โพธิแทน
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิพักตร จินตนา
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สุรินทร  อนพรม
นางสาว นิตยา  เมี้ยนมิตร

3 ป
49-51

29
(ยอย)

แบบจําลองเชิงพื้นท่ีเพื่อการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืนใน
เขตพื้นท่ีกึ่งแหงแลง บริเวณลุมนํ้าลําพระเพลงิ อําเภอวังนํ้าเขียว
 จังหวัดนครราชสีมา

รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บงกชรัตน ปติยนต
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวกรองจิต เกษจินดา

3 ป
49-51

29
(ยอย)

การวิเคราะหเศรษฐกิจการบูรณาการเชิงระบบเพื่อสราง
ทางเลือกการใชท่ีดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนในเขตปาเขาภูหลวง-วังนํ้าเขียว

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.ปติ กันตังกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.เพ็ญพร เจนการกิจ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณชิ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.นุชนารถ มั่งคั่ง
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.ณัฐพล พจนาประเสริฐ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ศ.โสภิณ  ทองปาน 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

29
(ยอย)

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีลุมนํ้า
ลําพระเพลิง

รศ.สากล สถิตวิทยานันท
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร บางเขน
อ.ธนารดี คํายา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน
อ.พันธทิพย จงโกรย
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

ความหลากหลายของพืชใหกลิ่นหอมและเครื่องเทศในประเทศ
ไทย

อ.ดวงใจ ศุขเฉลิม
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นางสาว สุธิดา  ศิลปสุวรรณ
นาย ธรรมรัตน  พุทธไทย
นางสาว กมลทิพย  สุวรรณเดช
นางสาว ฝนทอง ศรีภูมิ

5 ป
49-53

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุ
อาหารพืชในสวนปาไมพื้นเมืองท่ีปลูกแบบชนิดเดียวและปลูก
แบบผสม ณ สวนปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

อ.รุงเรือง พูลศิริ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

5 ป
49-53



34 ป
19-52

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
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4,000,000
(975,000)

32
(ชุด)

การผลิตขาวโพดและขาวฟางเพื่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม
ท่ีดี

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสรรเสริญ จําปาทอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เกื้อมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายนพพงศ จุลจอหอ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาส
นางสุรณี ทองเหลือง
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาส
นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสมชาย ปยพันธวานนท
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ถวิล นิลพยัคฆ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาส
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาส
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาส
นายโกศล เกิดโภคทรัพย
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาส
สมชาย โพธิสาร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาส
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาส
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาส
นางสุปราณี งามประสิทธิ์



การทดลองขาวโพดขาวฟางระดับไรกสิกร (260,000)

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเพื่อการประยุกตใชในเชิงธุรกิจ (400,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นรุณ วรามิตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
จีรนันท แหยมสูงเนิน
ศนูยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
กุลชนา เกศสุวรรณ
อื่นๆ อื่นๆ
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
อ.สุรเชษฐ จามรมาน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศานิต เกาเอี้ยน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.ศรัณย  วรรธนัจฉรยิา
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.นภาภรณ พรหมชนะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางชะบา จําปาทอง
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นาย ปพน แกวปานกัน
นาย วรจักร วงศพิลา
นาย ภูมิ พิมพประพันธ
นาย ราวุฒิ  นวมปฐม
นาย นริศ  ทาวจันทร
นางสาว ปยะรัตน  จังพล
นางสาว กัญญาวีร  สายพันธ

32
(ยอย)

นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายโกศล เกิดโภคทรัพย
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
สมชาย โพธิสาร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร

34 ป
19-52

32
(ยอย)

นายสรรเสริญ จําปาทอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพชื
ศาสตร
นางชะบา จําปาทอง
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ณัฏฐินี  โปรดเมธี
สมบัติ  อ่ําสุด

19 ป
34-52



(330,000)

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเทียนและขาวโพดขาวเหนียว (110,000)

การปรับปรุงพันธุขาวฟาง (100,000)

(100,000)

ศึกษาโรคขาวโพดและขาวฟางในประเทศไทย (140,000)

(80,000)

การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไรขาวโพด (80,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

32
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานและขาวโพดฝกออนสําหรับ
ตลาดฝกสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายนพพงศ จุลจอหอ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรจีันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร

18 ป
35-52

32
(ยอย)

นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

20 ป
33-52

32
(ยอย)

นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายสมชาย ปยพันธวานนท
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ถวิล นิลพยัคฆ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร

8 ป
45-52

32
(ยอย)

การเพิ่มผลผลิตขาวโพดและขาวฟางโดยการใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการเพาะปลูกและบํารุงดินใหถูกตอง

รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร

8 ป
45-52

32
(ยอย)

นายประชุม จุฑาวรรธนะ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.สุจินต ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
จีรนันท แหยมสูงเนิน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นางสาว นันทยา  เตชะติ
นางสาว พรพิมล  จันทรออน

8 ป
45-52

32
(ยอย)

การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพขาวโพดรับประทานฝกสดโดยวิธี
เขตกรรม (ขาวโพดหวาน)

นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรจีันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

9 ป
44-52

32
(ยอย)

นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นรุณ วรามิตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

5 ป
48-52



(80,000)

(85,000)

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน (220,000)

(70,000)

(80,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

32
(ยอย)

การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุขาวโพด เพื่อ
ประเมินความงอกในสภาพไรและศึกษาการใชสารอินทรียคลุก
เมล็ดพันธุในการเก็บรักษา

นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพฒันาพืช
ศาสตร
นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
สุพจน กาเซ็ม
อื่นๆ อื่นๆ
นางกิ่งกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

3 ป
48-50

32
(ยอย)

การตรวจสอบความเปนลูกผสมและการตรวจสอบปลอมปนของ
เมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมเดี่ยวโดยใชเครื่องหมายดีเอนเอ

อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธศุาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

5 ป
48-52

32
(ยอย)

ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วาสนา วงษใหญ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร

5 ป
48-52

32
(ยอย)

การเพิ่มมูลคาของขาวโพดโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

32
(ยอย)

งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน  สําหรับการผลิตขาวโพดแบบ
เกษตรอินทรีย

นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
รศ.ธงชัย มาลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ศ.อํานาจ สุวรรณฤทธิ์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นายโกศล เกิดโภคทรัพย
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายจรงค รุงชวง
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อ.อัศจรรย สุขธํารง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

3 ป
50-52



(80,000)

(80,000)

(125,000)

(75,000)

(130,000)

การใชประโยชนจากขาวโพดและขาวฟางเปนอาหารสัตว (150,000)

(250,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

32
(ยอย)

การใชกากเมล็ดสบูดําเปนปุยอินทรียเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวโพด
หวานฝกสด

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร

3 ป
50-52

32
(ยอย)

การจัดการแมลงศัตรูขาวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม

นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
อ.สุรเชษฐ จามรมาน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

32
(ยอย)

การวิเคราะหความคุมคาจากการลงทุนผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
และขาวโพด รับประทานฝกสด  
จําแนกตามวิธีการผลิต

รศ.ศานิต เกาเอี้ยน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.นภาภรณ พรหมชนะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.อรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
นาย อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ

3 ป
50-52

32
(ยอย)

การทดสอบผลผลิตและคุณภาพการแตกของขาวโพดคั่ว 3 พันธุ นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายธํารงศิลป โพธสูิง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายสมชาย ปยพันธวานนท
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

3 ป
50-52

32
(ยอย)

การศึกษาการผลิตขาวโพดหวานและขาวโพดฝกออนเกษตร
อินทรียโดยการประยุกตเช้ือจุลินทรียท่ีเปนประโยชนและ
อินทรียวัตถุชนิดตาง ๆ แบบบูรณาการ

รศ.ธงชัย มาลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายจิรวัฒน พุมเพชร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
อ.ถวัลยศักดิ์ เผาสังข
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางวันทนีย พึ่งแสง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

32
(ยอย)

ผศ.สมเกียรติ ประสานพานิช
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

32
(ยอย)

อิทธิพลของกรดแอบไซซิกตอการแสดงออกของยีนทนแลง
และการสังเคราะหสายดีเอ็นเอ และการถายฝากยีนเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุขาวโพด (Zea mays L.)

รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เกื้อมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ. ภูมิ  พิมพประพันธ

3 ป
50-52



การปรับปรุงพันธุฝายเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเสนใย (80,000)

การศึกษาสรีรวิทยาของการผลิตฝาย (80,000)

การพัฒนาผลิตภัณฑจากฝายสี (80,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

1,200,000
(530,000)

33
(ยอย)

นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
รศ.สุพจน เฟองฟูพงศ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
Dr. Dominique DESSAUW
Dr. Bruno MICHEL
นาย ชัยมงคล ตะนะสอน

12 ป
41-52

33
(ชุด)

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝายและผลิตภัณฑจาก
ฝายในประเทศไทย

นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศักดิ์ เพรียบพรอม
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.ขนิษฐา วัชราภรณ
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อ.ชัยยากร จันทรสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

16 ป
37-52

33
(ยอย)

ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพฒันาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
นางสาว ดอกแกว  จุระ

12 ป
41-52

33
(ยอย)

ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

9 ป
44-52



(80,000)

(60,000)

(70,000)

(80,000)

(80,000)

(60,000)

สรีรวิทยาการผลิตยางพารา

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

33
(ยอย)

การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของการพัฒนา
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากฝาย

รศ.สมศักดิ์ เพรียบพรอม
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.เอื้อ สิริจินดา
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

8 ป
45-52

33
(ยอย)

การวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของเสนใยฝายปรับปรุง
พันธุและฝายสี

อ.ขนิษฐา วัชราภรณ
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

9 ป
44-52

33
(ยอย)

ความสัมพันธระหวางลักษณะใบขนของฝายกับการเขาทําลาย
โดยเพลี้ยจักจั่นฝาย

นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

8 ป
45-52

33
(ยอย)

การศึกษาความตานทานของหนอนเจาะสมอฝายท่ีมีตอสารพิษ
ของแบคทีเรียบีที

ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

5 ป
48-52

33
(ยอย)

การศึกษาลักษณะทางสถาปตยลักษณและปจจัยทางสถาปตย
ลักษณท่ีมีผลตอการสังเคราะหดวยแสงของเรือนพุมฝาย

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
Dr.Christophe    GODIN
Dr.Herve    Sinoquet
นายเจษฎา    ภัทรเลอพงศ
เชฏฐ     สาทรกิจ

4 ป
49-52

33
(ยอย)

การผลิตดายปนจากฝายผสมเศษไหมและสมบัติทางกายภาพ ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อ.ขนิษฐา วัชราภรณ
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางสุชาดา อุชชิน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ประพนธ บญรําพรรณ

4 ป
49-52

34
(ชุด)

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.วิไล สันติโสภาศรี
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
นายกฤษดา   สังขสิงห
เจษฎา  ภทัรเลอพงศ
บุญธิดา  โฆษิตทรัพย
พงศพันธุ  ศิริพรภักดีกุล
ธีรพัฒน  วงษรักษา
กาญจนา  ลุงกี่

11 ป
43-53

1,200,000
(140,000)



(220,000)

(220,000)

สมดุลนํ้าและพลังงานในระดับแปลงปลูกยางพารา (220,000)

(180,000)

ระบบกรีดยางแนวใหมตอการเพิ่มคุณภาพของนํ้ายางพารา (220,000)

การวิจัยและพัฒนาฝายสีเพื่อส่ิงแวดลอมท่ีดี

(250,000)

(105,000)

การปองกันกําจัดแมลงศัตรูฝายสีโดยวิธีผสมผสาน (105,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

34
(ยอย)

กระบวนการสรางและสลายสารประกอบคารบอนของยางพารา ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
นายกฤษดา  สังขสิงห
บุญธิดา โฆษิตทรัพย
พงษพันธุ  ศิริพรภักดีกุล
กาญจนา  ลุงกี่

11 ป
43-53

34
(ยอย)

การพัฒนาวิธีการประเมินลักษณะเรือนพุมและการสังเคราะห
ดวยแสงของเรือนพุมยางพาราอยางรวดเร็ว

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
เจษฎา  ภัทรเลอพงศ
เชฏฐ  สาทรกิจ

4 ป
50-53

34
(ยอย)

รศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นางพิศมัย จันทรอุมา

4 ป
50-53

34
(ยอย)

การพัฒนาอุปกรณวิเคราะหนํ้ายางพาราสําหรับใชงานในสวน
ยางพารา

ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
กฤษดา      สังขสิงห
บุญธิดา        โฆษิตทรัพย
พงษพันธุ    ศิริพรภักดกีุล
ธีรพัฒน        วงษรักษา

4 ป
50-53

34
(ยอย)

รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางสาว ศิริลักษณ เลี้ยงประยูร

4 ป
50-53

35
(ชุด)

รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากฏีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.งามชื่น รัตนดิลก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย จรัสพร ถาวรสุข
นาย สาธิต สิริรังคมานนท
นายสุทธิพร พรหมสุภา
ดร. ขจีจรัส  ภิรมยธรรมศิริ

6 ป
45-50

800,000
(240,000)

35
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุฝายสีใหตานทานแมลงและมีคุณภาพเสนใยดี รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.งามชื่น รัตนดิลก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

6 ป
45-50

35
(ยอย)

การเพิ่มชุดโครโมโซมของฝายพื้นเมืองเพื่อประโยชนในการ
ปรับปรุงพันธุ

รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.คทารัตน ชูศรีเอี่ยม
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

6 ป
45-50

35
(ยอย)

รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

6 ป
45-50



(100,000)

(170,000)

(170,000)

(170,000)

37 250,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

35
(ยอย)

การศึกษาคุณภาพเสนใยและความคงทนของสีในผลิตภัณฑ
ฝายสี

รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

6 ป
45-50

600,000
(90,000)

36
(ยอย)

นิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของมะกอกโอ
ลีฟในเขตรอนช้ืน

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายเจษฎา  ภัทรเลอพงศ
นายเชฏฐ  สาทรกิจ
น.ส. กาญจนา    ลุงกี่

10 ป
45-54

36
(ชุด)

การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนมกกอกโอลีฟ
และมะกอกของไทย

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
นายเจษฎา  ภัทรเลอพงศ
นายเชฏฐ สาทรกิจ
น.ส. กาญจนา    ลุงกี่

10 ป
45-54

36
(ยอย)

การศึกษาสรีรวิทยาของมะกอกโอลีฟเพื่อการจัดการไวผลท่ีดี ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

10 ป
45-54

36
(ยอย)

การศึกษาการผลิตมวลรวมชีวภาพของมะกอกโอลีฟในเขตรอน
ช้ืน

ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอนิทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร

5 ป
50-54

เทคนิคการตรวจสอบไวรัสใบดางแคระขาวโพดเพื่อการนําเขา
และสงออกขาวโพด

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สุพัฒน อรรถธรรม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
48-50



(87,500)

(110,000)

(110,000)

(87,500)

การใชสมุนไพรควบคุมโรคผักและผลไม

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

450,000
(55,000)

38
(ยอย)

การศึกษาฤทธิ์ตานจุลินทรียของพืชสมุนไพรพื้นบานเพื่อการ
ประยุกตใช

นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน

3 ป
48-50

38
(ชุด)

การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบานเพื่อประโยชนทาง
การแพทยและการเกษตร

นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
48-50

38
(ยอย)

การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรปองกันกําจัดศัตรูพืช
ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ : เนระพูสีไทย และ ปาหมี

นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
ผศ.วิชาญ เอียดทอง
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นางนงนุช วงศสินชวน

3 ป
48-50

38
(ยอย)

การศึกษาศักยภาพของปาหมี เนระพูสีไทย และปุดสิงห พืช
สมุนไพรพื้นบานในการควบคุมแมลง

ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน

3 ป
48-50

38
(ยอย)

ศักยภาพของ Tacca chantrieri, Linostroma pauciflorum 
และ Elettariopsis curtisii ในการตอตานเชื้อสาเหตุโรคพืช

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน

3 ป
48-50

39
(ชุด)

รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมนึก วงศทอง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุภาพร อิสริโยดม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.ดวงพร สุวรรณกุล
ศูนยธุรกิจการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ฆรณี ตุยเต็มวงศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ดร. ขนิษฐา จงพีริเพียร

4 ป
48-51

600,000
(50,844)



(279,156)

การใชพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก (135,000)

(135,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

39
(ยอย)

การพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อใชควบคุม
โรคแอนทรกโนสมะมวง

รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
ผศ. สุธัญญา พรหมสมบูรณ

4 ป
48-51

39
(ยอย)

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

4 ป
48-51

39
(ยอย)

การควบคุมโรคแคงเกอรของพืชสกุลสมโดยใชสารสกัดขยาบ
จากผลสมอไทย สมอพิเภก และเปลือกผลทับทิม

รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
48-51



29,960,000

40 1 ป 350,000

41 500,000

42 1 ป 190,000

43 1 ป 600,000

44 1 ป 250,000

45 1 ป 500,000

46 1 ป 400,000

47 1 ป 270,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 70 โครงการ

การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเพาะพันธุปลานิลในบอดิน บอ
ซีเมนต และในกระชังแขวนลอยในบอดิน เพื่อการผลิตลูกปลา
นิลเพศผูเชิงพาณิชย

อ.เรืองวิชญ ยุนพันธ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นายสุบรรณ เสถียรจิตร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นายฉัตรชัย ไทยทุงฉิน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การโคลนและศึกษาการแสดงออกของฮอรโมนเลปตินและ
ตัวรับในเปดพื้นเมืองของไทย และการผลิตฮอรโมนเลปตินของ
เปดในเชื้อ Escherichia coli

ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ทวีศักดิ์ สงเสริม
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

2 ป
50-51

บทบาทของสารทุติยภูมิท่ีพบในทากเปลือยและฟองนํ้าท่ีเปน
อาหาร

ผศ.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.ธีระพงศ ดวงดี
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นาย สุเมตต  ปุจฉาการ

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบและจําแนกเชื้อ
เลปโตสไปราโดยใชยีนของกลุมโปรตีนท่ีมีสวน Leucine-rich 
repeat

ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ธีระศักดิ์ พราพงษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางนุช โชติชวง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ปรมา หันหาบุญ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาววนิดา พัสดุรักษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ศ.นพ.บุญสง องคพิพัฒนกุล
อดิลัน หนิมัน
ศุภชัย นิติพันธ
จิติพร ประชุมวรรณ

การศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรหนุมานประสานกายตอการ
กระตุนขบวนการหายของแผล

อ.อุไร พงศชัยฤกษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.ณรงค จึงสมานญาติ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ธีระศักดิ์ พราพงษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาวผกาวดี พงษเกษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางกฤษณา แสงประไพทิพย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกุงฝอยนํ้าจืด  
(Macrobrachium lanchesteri De Man)

ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อํานวย จรดวง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย ประดิษฐ  แสงทอง
นาง พัชรินทร  โพธิผล
นาง ทิพยวรรณ  คลายบานใหม

ลักษณะการดื้อยาของซัลโมเนลลาอุบัติใหมซีโรวาร 1, 4, [5], 
12:i:- ในประเทศไทย

รศ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.วรวิทย วัชชวัลคุ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
นาง อรุณ  บางตระกูลนนท

ความหลากชนิดและการแพรกระจายของปรสิต และจุลินทรีย
จากปลาทะเลในจังหวัดชลบุรี

อ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.ประไพสิริ สิริกาญจน
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน



48 200,000

49 การขยายพันธุเห็ดทะเลเพื่อการอนุรักษ 1 ป 350,000

50 1 ป 300,000

51 1 ป 200,000

52 1 ป 250,000

53 1 ป 300,000

54 1 ป 200,000

55 ความตองการโปรตีนและพลังงานของปลาโมงขนาดใหญ 1 ป 150,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

องคประกอบทางชีวเคมีและกิจกรรมของเอนไซมในระบบ
ภูมิคุมกันตลอดวงจรการลอกคราบของปูทะเล

ผศ.จินตนา สและนอย
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

นายสหภพ ดอกเเกว
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ คณะประมง บางเขน
ผศ.พงศเชฎฐ พิชิตกุล
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร  การตกคางและระยะ
ปลอดยาของยาซัลฟาไตรเมทโธพริม และ ซัลฟาออรเมท
โธพริม ในกุงกามกราม

รศ.อํานาจ พัวพลเทพ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.กาญจนา อิ่มศิลป
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.ชาติชาย หนุนภักดี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
อ.อุสุมา เจิมนาค
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ชัยณรงค สกุลแถว
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นางสาวนฤมล กลางแกว
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.สพ.ญ. ศรัญญา  พัวพลเทพ
นายอรรณพ  อิ่มศิลป
อ.น.สพ. ชัยกฤต สินธุสิงห
นาง นภสร กสจริต

การประเมินคุณภาพนํ้าเช้ือและการแชแข็งนํ้าเช้ือในมาพื้นเมือง
ไทย

อ.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
รศ.เกษกนก ศิรินฤมิตร (กมลพัฒนะ)
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
นางสาวปยวรรณ สุธรรมาภินันท
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
อ.วรกิจ  เชิดชูธรรม
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

องคประกอบและการแพรกระจายของปลาวัยออนในเขตพื้นท่ี
ซึ่งไดรับผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติภัย บริเวณปาชาย
เลนคลองกําพวน จังหวัดระนอง

ผศ.ธีระพงศ ดวงดี
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นางสาว วัฒนคณา ทองเรือง

การศึกษาฟโนไทปและคุณสมบัติทางเคมีของฮีโมโกลบินสุนัข
พันธุไทยหลังอาน

ผศ.จตุพร หนูสุด
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
อ.ธีระพล ศิรินฤมิตร
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.เกษกนก ศิรินฤมิตร (กมลพัฒนะ)
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การศึกษาผลผลิตและอัตรารอดของไรนํ้านางฟา(Branchinella 
thailandensis) ท่ีเลี้ยงในระบบตางกัน

นายวิชิต เสมาชัย
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นายสุทิน สมบูรณ
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

นายสุทิน สมบูรณ
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นายวิชิต เสมาชัย
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน



56 การผสมเทียมและตรวจการตั้งทองในชางเอเชีย 600,000

57 1 ป 150,000

58 การจัดการปญหาโรคอวนในสุนัขโดยการใชหัวบุก 1 ป 280,000

59 1 ป 250,000

60 150,000

61 1 ป 180,000

62 1 ป 150,000

63 การปรับปรุงพันธุไมผลสกุลนอยหนา 150,000

64 การถายทอดพันธุกรรมลักษณะการแตกของฝกงา 1 ป 120,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

อ.นิกร ทองทิพย
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
รศ.วรวิทย วัชชวัลคุ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
นายกรไชย (มังกร) กรแกวรันน (ดํายัง)
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
รศ.ธานีรัตน สานติวัตร
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางจําเนียร  สายขุน
นายสิทธิเดช  มหาสาวังกุล
นางพรสวรรค  พงษโสภาวิจิตร
นางนุชจรินทร  ศงสะเสน
นาย กรไชย กรแกวรัตน

5 ป
50-54

การศึกษาการใชทอ PVC และกลองพลาสติกเปนวัสดุหลบซอน
ตออัตราการรอดตายของปูมาท่ีเลี้ยงในบอดิน

นายอัมพร บัวที
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นายลิขิต ชูชิต
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นายเทพบุตร เวชกามา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

อ.นริศ เต็งชัยศรี
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
อ.วุฒิวงศ ธีระพันธ
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.สพ.ญ. อมรรัตน ศาสตรวาหา

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟารมโคนมโดยปรับปรุงการ
จดัการอาหารระยะกอนและหลังคลอด

รศ.ธีระ รักความสุข
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.อดิศร ยะวงศา
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
อ.วันดี เท่ียงธรรม
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

การแยกสกัดยีน sesquiterpene synthase จากตนสะระแหนท่ี
สรางฟโรโมนเตือนภัย beta-farnesene ในเพี้ยออน และการ
แสดงออกของยีนน้ีในมะละกอเพื่อการควบคุมโรคท่ีเกดิจากไวรัส

อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

การถายทอดเชื้อทอสโพไวรัสท่ีพบในแตง  ถ่ัวลิสง พริก มะเขือ
เทศ โดยเพลี้ยไฟ

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย สุรศักดิ์  ขานคํา

การพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอรสําหรบัการตรวจเชื้อ Pantoea 
stewartii subsp. stewartii สาเหตุโรคเห่ียวในขาวโพด

อ.สุจินต ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นาง  ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล
นางสาว จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด
สถานีวิจัยปากชอง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.กวิศร วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

5 ป
50-54

รศ.วาสนา วงษใหญ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว วรรณวิสา  แดงสกุล



การจัดการลุมนํ้าแบบยั่งยืนโดยใชระบบวนเกษตรเปนฐาน

(699,000)

(120,000)

การพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นท่ีชุมชนแบบมีสวนรวม (330,000)

(120,000)

66 850,000

67 1 ป 1,400,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

65
(ชุด)

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.นิพนธ ตั้งธรรม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

5 ป
50-54

1,800,000
(531,000)

65
(ยอย)

การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในระดับสถานีเพื่อการสาธิต
แบบครบวงจร

อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

5 ป
50-54

65
(ยอย)

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลคาผลผลิตวนเกษตรใน
พื้นท่ีลุมนํ้า

อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสุชาดา อุชชิน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

5 ป
50-54

65
(ยอย)

นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

5 ป
50-54

65
(ยอย)

รูปแบบการสงเสริมวนเกษตรเพื่อการจัดการลุมนํ้าแบบมีสวนรวม ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.สุรินทร อนพรม
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

5 ป
50-54

แผนงานวิจัยศักยการผลิตและการอนุรักษทรัพยากรทางนํ้าเพื่อ
พัฒนาเขตการใชประโยชนในบริเวณลุมนํ้าทาจีน

รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
รศ.ยนต มุสิก
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
รศ.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.เมธี แกวเนิน
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
อ.ศันสนีย หวังวรลักษณ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
อ.จันทรา ศรีสมวงศ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
นางสาว กัญญาณัฐ  สุนทรประสทิธิ์
นาย ภัทราวธ ไทยพิชิตบรพา

3 ป
50-52

การศึกษาปจจัยเส่ียงตอการแพรกระจายตัวและความชุกของโรค
 Brucellosis, โรค Neosporosis และโรค Toxoplasmosis ท่ีทํา
ใหเกิดอาการแทงในโคนมและสัตวชนิดอื่น ๆ ภายในฟารมใน
ประเทศไทย

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
เยาวลักษณ สุขธนะ
นาย ปฏิพร  ฐานปนกุลศักดิ์
นาย เทวินทร อินปนแกว



68 การวิจัยคุณสมบัติไมสักจากสวนปาเพื่อการคัดเลือกพันธุ 550,000

69 1 ป 450,000

การวิจัยเทคโนโลยีวนวัฒนเพื่อการผลิตไมแปรรูป

การประเมินผลผลิตไมเศรษฐกิจในระดับทองถ่ิน (240,000)

(387,500)

(270,000)

การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไมสวนปา (240,000)

71 1 ป 160,000

72 1 ป 350,000

73 250,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

อ.มยุรี ดวงเพชร
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

การศึกษาการติดเช้ือ Streptococcus ในปลานิลและการพัฒนา
วัคซีนเพื่อการปองกันโรค

รศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นางนิลุบล  กิจอันเจริญ
ดร. รัชต ขัตติยะ

70
(ชุด)

ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

1,600,000
(462,500)

70
(ยอย)

อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

70
(ยอย)

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุไมยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไมแปรรูป ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.มณฑาทิพย โสมมีชัย
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
วิฑูรย  เหลืองวิริรยะแสง
โ ิ ี  ี

3 ป
50-52

70
(ยอย)

ความสมดุลของธาตุอาหารในระบบการปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อ
อุตสาหกรรม

อ.รุงเรือง พูลศิริ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

70
(ยอย)

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
อ.นพรัตน มานวกุล
ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
อ.ขวัญชัย ดวงสถาพร
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
พรเทพ  เหมือนพงษ
ระเบียบ ศรีกงพาน

3 ป
50-52

พัฒนาการในรอบปของชมพู (Syzygium samarangense 
(Blume) Merr. & Perry) พันธุทับทิมจันท

รศ.กวิศร วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาความอุดมสมบูรณ และโครงสรางของประชากรปูมา 
(Portunus pelagicus Lin.) ในรอบป เพื่อการอนุรักษ และการ
จัดการทรัพยากรประมง

ผศ.จิราภรณ ไตรศักดิ์
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน

การศึกษาพันธุกรรม การประเมินและคัดเลือกลักษณะคุณคา
อาหารในฝรั่งลูกผสม

อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
50-51



74 การศึกษาการปนเปอนของโลหะหนักในแปลงขาวอินทรีย 350,000

75 200,000

76 400,000

77 1 ป 150,000

78 150,000

79 1 ป 200,000

80 200,000

81 250,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

นางนันทนา ช่ืนอิ่ม
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นางสาวนุษรา สินบัวทอง
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นาย วิวัฒน  อิงคะประดิษฐ

2 ป
50-51

การคัดเลือกสายพันธุถ่ัวเหลืองท่ีมีศักยภาพในการตรึง
ไนโตรเจนสูง

นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางกิ่งกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายนพศูล สมุทรทอง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

3 ป
50-52

การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca  
alternifolia) ในประเทศไทย

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวรวิทย ยี่สวัสดิ์
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางวีระศรี หวังการ  
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

4 ป
50-53

การศึกษาหาปจจัยเส่ียงตอการเกิดสารพิษจากเชื้อราในอาหาร
โคนมในเขตภาคตะวันตก

ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.ประพฤกษ ตั้งมั่นคง
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
น.สพ. สุรวัฒน  คูหพัฒน

การปรับปรุงพันธุขาวตานทานตอสภาพแลงโดยใชแหลง
พันธุกรรมจากขาวปา รวมกับการเพาะเลี้ยงคัพภะออน

รศ.ประภา ศรีพิจิตต
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นาย อภิชาติ  สามยศ

3 ป
50-52

การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการสะสมธาตุคารบอนในมวล
ชีวภาพเหนือพื้นดินของปาปฐมภูมิและทุติยภูมิ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ

อ.จิรนันท ธีระกูลพิศุทธิ์
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
นายโสภณ  นฤชัยกุศล
นางสาวอนุตตรา  ณ ถลาง

การอนุรักษกลวยไมรองเทานารีบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชและการผลิตเมล็ดเทียม

ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

การใชปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรสเพื่อตรวจหายีน cry ใน 
Bacillus thuringiensis แยกไดในประเทศไทยท่ีมีฤทธิ์ฆาแมลง
ศัตรูในกลุมดวง และแมลงวัน

รศ.จริยา จันทรไพแสง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
50-51



82 850,000

83 การขยายพันธุตน Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 120,000

84 1 ป 150,000

85 150,000

86 1 ป 200,000

87 120,000

88 300,000

89 1 ป 400,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามันลูกผสมเทเนอรา (D x P)  และการ
ถายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาลมนํ้ามันท่ีเหมาะสมแก
เกษตรกร

นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวนิภา เข่ือนควบ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

5 ป
50-54

นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน

2 ป
50-51

ศึกษาการเคลื่อนท่ีของตะกอนชายฝงบริเวณหาดประพาส 
จังหวัดระนอง โดยใชแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร

อ.จิตราภรณ ฟกโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.สุจินต ดีแท
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายปราโมทย  โศจิศุภร

การกระจายตัวและความหลากหลายทางชนิดของแมลงวันคอก
สัตวในประเทศไทย

รศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

องคประกอบชนิดและการแพรกระจายของแพลงกตอนสัตวกลุม
โคพีพอดบริเวณหมูเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

ผศ.สุนันท ภัทรจินดา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.ไพลนิ จิตรชุม
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
นาย พรชัย  จุฑามาศ

การใชเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาพืชสกุลโคลงเคลง 
(Melastoma) ใหเปนพืชเศรษฐกิจ

รศ.ประศาสตร เกื้อมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

ความหลากหลายของเชื้อราจากดิน ซากพืชและการนําไปใช
ประโยชน

รศ.เลขา มาโนช
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
1.  น.ส.อรอุมา  เจียมจิตต
2. น.ส.ธิดา  เดชธวบ
3.  น.ส.จิตรา   เกาะแกว
น.ส.สุภิญญา  สอนงาย

3 ป
50-52

การจําแนกลักษณะของปจจัยทางพันธุกรรม ส่ิงแวดลอม และ
เศรษฐศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอผลกําไรของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สมเกียรติ ประสานพานิช
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.กัญจนะ มากวิจิตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
Mauricio A. Elzo
น.ส. ธนาทิพย สุวรรณโสภี



(0)

(0)

(0)

การผลิตตนกลาพืชสกุลเรวโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ (180,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

800,000
(800,000)

90
(ยอย)

การพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยในพื้นท่ี
ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตพืชเกษตรอินทรีย

นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
50-52

90
(ชุด)

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนการผลิตจากระบบ
 GAP สูระบบเกษตรอินทรีย

นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

90
(ยอย)

การจัดการปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม ระหวางการปรับเปลี่ยน
ระบบการผลิตผักจาก GAP สูเกษตรอินทรีย

นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

90
(ยอย)

ระบบควบคุมศัตรูพืชและการระบาดของศัตรูพืชในระหวางการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสูระบบเกษตรอินทรีย

อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
50-52

600,000
(90,000)

91
(ยอย)

นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

91
(ชุด)

การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรสกุลเรวจากการผลิตในระดับ
ชุมชนสูเชิงพาณิชย

นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52



การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเรวเพื่อการผลิตอยางยั่งยืน (150,000)

การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชสกุลเรว (180,000)

(135,000)

(135,000)

(135,000)

(180,000)

93 500,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

91
(ยอย)

นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.วิชาญ เอียดทอง
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

91
(ยอย)

นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

700,000
(115,000)

92
(ยอย)

อนุกรมวิธาน การอนุรักษ ทรัพยากรพันธุพืชวงศขิงในเขต พื้นท่ี
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ. สธ. จ. กาญจนบุรี และพื้นท่ี
ใกลเคียง

รศ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายวันชาติ นิติพันธ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

92
(ชุด)

การอนุรักษพืชสมุนไพรและการใชประโยชน เพื่อการเกษตร
แบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
 อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

นางภาณี ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
รศ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางภาณี  ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
50-52

92
(ยอย)

ศักยภาพของสมุนไพรวงศขิงในการตอตานราสาเหตุโรคพืช : 
วานชักมดลูก

นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อุดม ฟารุงสาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางภาณี  ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
50-52

92
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุวานชักมดลูก เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสาร
ทุติยภูมิสําหรับใชในทางการเกษตรโดยการเพิ่มชุดโครโมโซม
และการกอกลายพันธุ

รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.เสริมศิริ จันทรเปรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

92
(ยอย)

การใชดีเอ็นเอกํากับพันธุกรรมวานชักมดลูกท่ีมีศักยภาพดาน
การเกษตร

นางภาณี ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
รศ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
พิศิษย  วรอุไร
พรชัย   จุฑามาศ
วนิดา  จันทรเทพเทวัญ

3 ป
50-52

การจําลองผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินและ
สภาพภูมิอากาศตอการกระจายของชนิดพืชและสัตวในภาคเหนือ

อ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.นริศ ภูมิภาคพันธ
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52



94 300,000

1 ป

1 ป (0)

1 ป (0)

1 ป (0)

1 ป (0)

กระแสนํ้าข้ึนนํ้าลงบริเวณอาวไทยตอนบน 1 ป (0)

การปนเปอนของโลหะหนักบริเวณอาวไทยตอนบน 1 ป (0)

การศึกษาคุณภาพดินตะกอนบริเวณอายไทยตอนบน 1 ป (0)

96 1 ป 300,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นท่ีสูงเพื่ออนุรักษดินและนํ้า ใน
พื้นท่ีโครงการภูฟาพัฒนาฯ อ.บอเกลือ จ.นาน : กรณีปลูกปอ
สาควบกับชาอูหลง และถั่วแดงญี่ปุน

นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางยุพา มงคลสุข
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายเจษฎา  วงศพรหม
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

3 ป
50-52

95
(ชุด)

การสํารวจสภาวะแวดลอมทางทะเลในบริเวณอาวไทยตอนบน ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เริ่มดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายเฉลมิชัย อยูสําราญ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.จิตราภรณ ฟกโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน

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

95
(ยอย)

การสํารวจทรัพยากรสัตวนํ้าโดยเครื่องมืออวนลากบริเวณอาว
ไทยตอนบน

นายอศิรวัฒน ปรีชา
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายปรเมษฐ พลอยประดับ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

95
(ยอย)

การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพนํ้าทะเลและแพลงก
ตอนบริเวณอาวไทยตอนบน

ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายเฉลิมชัย อยูสําราญ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

95
(ยอย)

การปนเปอนของปโตรเลียมไฮโดรคารบอนบริเวณอาวไทย
ตอนบน

อ.เกริก วงศสอนธรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
นายเฉลิมชัย อยูสําราญ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

95
(ยอย)

การศึกษาการแพรกระจายของชนิดและปริมาณสัตวหนาดิน
ขนาดใหญบริเวณอาวไทยตอนบน

นายปรเมษฐ พลอยประดับ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เริ่มดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

95
(ยอย)

ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.จิตราภรณ ฟกโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เริ่มดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

95
(ยอย)

อ.สุนันท กิจจารุวรรณกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและพลศึกษา คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายเฉลิมชัย อยูสําราญ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

95
(ยอย)

นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

ผลของขนาดอนุภาคและขนาดเม็ดอาหารตอกระบวนอัดเม็ด
อาหาร สมรรถภาพการผลิต การยอยไดของสารอาหาร 
คุณภาพซาก และรอยโรคในกระเพาะอาหารในสุกร

ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.เสกสม อาตมางกูร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน



97 1 ป 100,000

98 ศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตดอกมะลิลาในชวงฤดูหนาว 1 ป 40,000

99 1 ป 300,000

100 1 ป 300,000

101 1 ป 300,000

102 450,000

103 1 ป 180,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

ปจจัยท่ีมีผลตอคุณลักษณะทางดานรูปรางของอสุจิสุกร ใน
ฟารมท่ีจัดการระบบผสมเทียม

ผศ.จําเริญ เท่ียงธรรม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ศ.ชาญวิทย วัชรพุกก
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
นางสาว สุธาทิพย  ไชยวงศ

นายภาณุพงศ ศรีออน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

ระยะเวลา
การวิจัย

การศึกษาการเลี้ยงกวางลูกผสม(กวางมา X กวางรูซา) ในเชิง
ธุรกิจ

นายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
นางเสาวลักษณ ผองลําเจียก
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.สุเจตน ช่ืนชม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร)
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ชัยณรงค คันธพนิต
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

คุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและคุณภาพ
นํ้าของคลองเจดียบูชา จังหวัดนครปฐม

อ.ฐิติยา แซปง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นันทนา เลิศประสบสุข
สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

การเลี้ยงกุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii  De 
Man)  โดยการยายบอเลี้ยง

นายกําจัด รื่นเริงดี
สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน คณะประมง บางเขน
อ.สุนทราภรณ ลิ่มสกุล
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การศึกษาหา Candidate genes ท่ีเกี่ยวของกับการสรางมุก
และการกําหนดเพศของหอยมุกนํ้าจืด และการพัฒนา
เครื่องหมายโมเลกุลจําเพาะกับเพศและพันธุท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ

อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพนัธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สาธิต โกวิทวที
ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา
นาง วิไลลักณ เครือเนต

2 ป
50-51

การศึกษาคาเคมีคลินิกของภาวะ Metabolic Syndrome ใน
สุนัขท่ีมีสภาพอวน

นางทิพยพร ตรีพุทธรัตน
โรงพยาบาลสัตว บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ชูศรี ศรีเพ็ญ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายโฆสิต  ศรีเพ็ญ
นางยุวดี  คงภิรมยช่ืน



104 การวิจัยและพัฒนาการผลิตองุนและการทําไวนในเชิงการคา 1,500,000

105 150,000

1 ป

1 ป (225,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

นายจรัล เห็นพิทักษ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศ.ปวิณ ปุณศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.สุรศักดิ์ นิลนนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.สุเทพ ทองแพ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายบุญรวม จันทรช่ืน
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสรอยทอง สายหยุดทอง
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร
น.ส.จารุณี นครกัณฑ
นายเสรี นาราศรี
น.ส.นวะรัตน พิลาภ

5 ป
50-54

การเพิ่มผลผลิตถ่ัวเหลืองและถั่วเหลืองฝกสดคุณภาพ ดวยการ
จัดการโรคพืชอยางเหมาะสมปลอดภัย

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
นายประชุม จุฑาวรรธนะ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
สุพจน กาเซ็ม
อื่นๆ อื่นๆ
นายชัยสิทธิ์ ปรีชา
นางสาว รัชฎาวรรณ เดชมณี
นาย จารุวัฒน  เถาธรรมพิทักษ
นางสาว ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นายดุสิต อธินุวัฒน
นาย จักรพงษ  หรั่งเจริญ

3 ป
50-52

106
(ชุด)

โครงการผลกระทบของมลพิษตอดินและพืช และการประเมิน
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ

รศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ทิวา พาโคกทม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศนูยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี

1,000,000
(118,000)

106
(ยอย)

โครงการวิจัยผลกระทบของแกซออกไซดของไนโตรเจน
และแกซซัลเฟอรไดออกไซดตอพืชและะการประะเมินความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ

ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
อ.ทิวา พาโคกทม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ธีรพัฒน วงศรักษา



1 ป (225,000)

1 ป (103,500)

ศักยภาพไมกระถางเพื่อปรับปรุงสภาพอากาศภายในอาคาร 1 ป (103,500)

1 ป (225,000)

1 ป

1 ป (0)

1 ป (0)

1 ป (0)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

106
(ยอย)

โครงการวิจัยผลกระทบของแกซโอโซนตอพืช และะการ
ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ

ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
อ.ทิวา พาโคกทม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

106
(ยอย)

คุณภาพของกลวยไมกระถางเพื่อสงออกท่ีไดรับสารมลพิษทาง
อากาศ

ผศ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

106
(ยอย)

อ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

106
(ยอย)

พฤติกรรมการดูดซับและะการเคลื่อนท่ีของตะกั่วและะแคทเมี่ยม
ในชุดดินท่ีพบในเขตนิคมอุตสาหกรรม

รศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว สุชาดา  กรุณา

107
(ชุด)

การศึกษาผลกระทบของการขนถายแปงมันสําปะหลังจากเรือ
ขนถายสินคาตอส่ิงแวดลอมบริเวณพื้นท่ีอาวศรีราชาและเกาะสี
ชัง จังหวัดชลบุรี

นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เริ่มดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.จรรยา เจตนเจริญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายปรเมษฐ พลอยประดับ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
ไตรเทพ

500,000
(500,000)

107
(ยอย)

ผลของการขนถายแปงมันสําปะหลังตอคุณภาพนํ้าทะเลในอาว
ศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เริ่มดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.จรรยา เจตนเจริญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา

107
(ยอย)

ผลกระทบของการขนถายแปงมันสําปะหลังตอคุณภาพดิน
ตะกอนในอาวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายไตรเทพ  วิชยโกวิทเทน

107
(ยอย)

ผลกระทบของการขนถายแปงมันสําปะหลังตอคุณภาพอากาศ
ในอาวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

อ.เมธี จันทโรปกรณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
อ.เมธี จันทโรปกรณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
นายไตรเทพ วิชยโกวิทเทน



(0)

1 ป (0)

1 ป (0)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

600,000
(600,000)

108
(ยอย)

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาเนื้อออนใน
พื้นท่ีชุมนํ้าหนองหารและลุมนํ้าก่ํา จังหวัดสกลนคร

อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นายวีรธรรม ทองพันธุ

2 ป
50-51

108
(ชุด)

ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประชากรปลาเนื้อออนและปลาหนังบางชนิดของ
พื้นท่ีชุมนํ้าหนองหาร

อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ปานชีวัน ปอนพังงา
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นายวีรธรรม ทองพันธุ

2 ป
50-51

ผศ.จุลภาค คุนวงศ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สุรพงษ ดํารงกิตติกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.เสริมศิริ จันทรเปรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นายกรุง สีตะธนี
ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
50-53

108
(ยอย)

ลักษณะทางอุทกวิทยาและคุณสมบัตทิางนิเวศวิทยาแหลงนํ้า
จืดบางประการ ของหนองหาร

อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ปานชีวัน ปอนพังงา
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

108
(ยอย)

การศึกษาการแพรกระจายของประชาคมปลาและพลวัต
ประชากรปลากลุมปลาหนัง (Catfish) ในพื้นท่ีหนองหาร  และ
ลํานํ้าก่ํา  จังหวัดสกลนคร

นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

1,200,000
(1,200,000)

109
(ชุด)

การปรับปรุงพันธุพริกเพื่ออุตสาหกรรมและการสกัดสารสําคัญ



(0)

(0)

การปรับปรุงพันธุพริกตานทานไวรัส CMV และ CVMV (0)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

109
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุพริกเพื่อปริมาณสารแคปไซซินเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหารและยา และเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปและผง
พริกสี

นางสาวสิริกุล วะสี
ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
ผศ.จุลภาค คุนวงศ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อรรัตน มงคลพร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว สุทิน  หิรัญออน

4 ป
50-53

109
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุพริกเลื้อยและกึ่งเลื้อยเพื่อการผลิตภายใต
สภาพโรงเรือน

ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นายกรุง สีตะธนี
ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวสิริกุล วะสี
ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
ผศ.สุรพงษ ดํารงกิตติกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
50-53

109
(ยอย)

นายกรุง สีตะธนี
ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

4 ป
50-53



47,630,000

17,620,000

1 3,800,000

2 วิจัยและพัฒนาเครื่องมือไถจานชนิดใชกําลังขับ 170,000

3 300,000

4 400,000

5 380,000

6 380,000

7 280,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 138 โครงการ

โครงการตอเนื่อง จํานวน 39 โครงการ

การศึกษาขอมูลเพื่อจัดตั้งฐานขอมูลทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ระยะท่ี 3) : การวิจัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.ยืน ภูวรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวกนกพร พูลประพันธ
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวรัชดา คะดาษ
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางพจนันท รมสนธิ์
ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางนวรัตน สุวรรณเลิศ
ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สถาบันวิจยัและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางเพชรา เปสลาพันธ
ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวพวงจันทร พรมมา
ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

16 ป
35-50

รศ.ธัญญา นิยมาภา
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายวิชัย หมอยาดี
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

3 ป
48-50

การเพิ่มขีดความสามารถของซอฟตแวรทางพลศาสตรของไหล
เชิงคํานวณเพื่อชวยในการออกแบบทางวิศวกรรม

รศ.วรางครัตน จันทสาโร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

วัสดุนาโนเบนซอกซาซีนไดเมอรซุปปราโมเลกุลชนิดใหม เพื่อ
ใชเปนวัสดุสกัดไอออน : การออกแบบและพัฒนาโครงสรางใน
ระดับโมเลกุลบนพื้นฐานของพันธะไฮโดรเจนท่ีเกิดในโมเลกุล
ของเบนซอกซาซีนไดเมอร

อ.อภิรัตน เลาหบุตรี
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ. สุวบุญ จิรชาญชัย
รศ. วนิดา  พวกุล
นางสาว หน่ึงฤทัย ยศวัฒนานนท

2 ป
49-50

การคัดเลือกสายพันธุและการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสตเพื่อ
การผลิตสควอลีน

รศ.สาวิตรี ลิ่มทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิเชียร ยงมานิตชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

การคัดเลือกและผลิตสาหรายขาว Schizochytrium sp. เพื่อใช
เปนแหลง DHA สําหรับการเพาะเลี้ยงลูกกุง

อ.วิเชียร ยงมานิตชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สาวิตรี ลิ่มทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย ไพโรจน  นิมิตกุลไพบูลย

2 ป
49-50

การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทเพื่อตรวจสอบพันธุ
กลวยไมสกุลแวนดาและลูกผสม

รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
49-50



8 400,000

การสงเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ

การสรางไหมดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการตานทานโรค (0)

(0)

(0)

เซอริซิน : สารมูลคาสูงจากรังไหม (0)

10 380,000

11 330,000

12 170,000

การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหน่ียวนําใหกลายพันธุ

การปรับปรุงพันธุแอฟริกันไวโอเลตดวยการฉายรังสีแกมมา (90,000)

(90,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

การเจริญและการสรางกรดกลูตามิคของแบคทีเรีย 
Corynebacterium glutamicum สายพันธุทนอุณหภูมิสูงท่ีแยก
ไดในประเทศไทย

ผศ.สาวิตร ตระกูลนาเลื่อมใส
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว สุรวดี กิจการ
นางสาว บํารุงรักษ  อินถา

2 ป
49-50

9
(ชุด)

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พรรณนภา ศักดิ์สูง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ณัฐกานต นิตยพัธน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สรอยสุดา ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

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

9
(ยอย)

ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

9
(ยอย)

การทําเอนไซมไฟโบรอิเนสใหบริสุทธิ์จากนํ้ายอยของหนอน
ไหม Bombyx mori

รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

9
(ยอย)

การกําจัดสียอมและโลหะหนักท่ีใชในการผลิตผาไหมโดยวิธี
ทางชีวภาพ

อ.ณัฐกานต นิตยพัธน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
48-50

9
(ยอย)

ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

Cloning Expression and Rational Design of Engineered 
Fish Growth Hormones that are more Potent and Able to 
Stimulate Growth on Variety of Fish

ผศ.สมชัย พรบันลือลาภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.เรืองวิชญ ยุนพันธ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

3 ป
49-51

การคัดเลือกสายพันธุแบคทีเรียกรดแลกติกท่ีผลิตสารยับยั้งจุล
ชีพ เพื่อใชในการควบคุมจุลินทรียท่ีทําใหเกิดการเนาเสียในผัก
และผลไม

อ.วรรณา มาลาพันธุ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

การดัดแปรแปง/สตารชขาวเจาดวยวิธีการอบผสานเน้ือเพื่อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑขนมจีนพรอมบริโภคเพ่ือการสงออก

ศ.อรอนงค นัยวิกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
49-50

13
(ชุด)

รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

12 ป
41-52

800,000
(350,000)

13
(ยอย)

รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.คทารัตน ชูศรีเอี่ยม
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

4 ป
49-52

13
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุพืชสกุลดราเซียนา โดยการเหน่ียวนําใหกลาย
พันธุ

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
นาย ลิขิต มณีสินธุ

4 ป
49-52



(90,000)

(90,000)

(90,000)

14 300,000

15 350,000

16 330,000

17 280,000

ศักยภาพในการใชประโยชนจากหมอน

นํ้ามันหอมระเหยจากใบหมอน (0)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

13
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุไมนํ้าสกุล Anubias โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
รวมกับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง

ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นางสาว กาญจนรี พงษฉวี

4 ป
49-52

13
(ยอย)

การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของขาวโพดขาวเหนียวโดยใช
เทคนิคการกลายพันธุรวมกับการใชโมเลกุลเครื่องหมายในการ
คัดเลือก

ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

13
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุดาหลาโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อรวมกับการ
ฉายรังสีแกมมา

ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
49-52

การพัฒนาคุณภาพ และเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมของ
หนอไมฝรั่งโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ

นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
48-50

การถายยีนโปรตีนหุมอนุภาคไวรัสใบดางเขากลวยไมสกุลหวาย
เพื่อสรางความตานทานโรค

ผศ.พัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว กฤษณา  พินิจ

3 ป
48-50

การพัฒนาวัสดุนาโนเซรามิกสสปเนลเพื่อใชเปนสารยึดเกาะ
สําหรับตัวเรงปฏิกิริยา

ผศ.นัทธมน คูณแสง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.อภิรัตน เลาหบุตรี
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ดร. บุศรินทร  เฆษปะบุตร

2 ป
49-50

การคัดแยกแอคติโนมัยสีทท่ีอาศัยในบริเวณไรโซสเฟยและใน
รากพืชตระกูลถ่ัวและความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุ
ลินทรีย

อ.กรรณิการ ดวงมาลย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

18
(ชุด)

รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พรรณนภา ศักดิ์สูง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

600,000
(600,000)

18
(ยอย)

รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
49-51



(0)

การปรับปรุงสูตรอาหารเทียมเพื่อเลี้ยงหนอนไหม (0)

19 280,000

20 320,000

21 230,000

22 การตรึงเอนไซมไลเปสจากแบคทีเรียท่ีผลิตไลเปสสูง 170,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

18
(ยอย)

การตรวจสอบธาตุอาหาร โลหะหนัก และสารยับยั้งการดูดซึม
ธาตุอาหารในหมอนท่ีเพาะปลูกในประเทศไทย

ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. ศจี  สุวรรณศรี

3 ป
49-51

18
(ยอย)

ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. อํามร  อินทรสังข

3 ป
49-51

การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไมดอก
หอมไทย

นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวมณ ีตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
48-50

3 ป
49-51

การศึกษาโครงสรางของ Lipid Nanotubules ดวย Freely 
Suspended Films

อ.ณัฐพร ฉัตรแถม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย วิศิษฐ สิงหสมโรจน

2 ป
49-50

การตรวจวัดความเสียหายของโครโมโซมในผูปฏิบัติงานท่ีไดรับ
รังสีชนิดกอไอออนปริมาณต่ํา โดยวิธีไมโครนิวเคลียส

อ.วันวิสา สุดประเสริฐ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ. ดร. กนกภรณ ฤทธิเดช

2 ป
49-50

อ.สุลักษม ตาฬวัฒน
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ปราโมทย ศิริโรจน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน



23 700,000

24 280,000

25 150,000

26 330,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ป แหงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางภาณี ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
รศ.เกษม พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.งามชื่น รัตนดิลก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.วาสนา วงษใหญ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจนัทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายสรรเสริญ จําปาทอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายประเทือง ดอนสมไพร
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
ดร. พิศิษย  วรอุไร
อ. พรชัย จุฑามาศ
ดร. สุทัศน  ศรีวัฒนพงษ
ม.ล. อโณทัย ชุมสาย
รองอธิการบดีฝายการศึกษา
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายสารสนเทศงานวิจัย

5 ป
46-50

ระยะเวลา
การวิจัย

การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธของเชื้อ 
Salmonella สายพันธุตาง ๆ ท่ีแยกไดจากจังหวัดนครปฐมและ
พื้นท่ีใกลเคียง โดยการจัดจําแนกดวยเทคนิคทางอณูชีววิทยา

รศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ(คูโพธิพันธุ)
ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
49-50

ผลทางไซโตจินิติคของสารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวันตอเซลล
เม็ดเลือดขาวของคนในอาหารเพาะเลี้ยง

ผศ.ศิริลักษณ เอี่ยมธรรม
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.นฤพร เพ็ชรกลาง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กาํแพงแสน

2 ป
49-50

การทําใหเกิดการกลายของยีน methylase และ 
oxygenase/hydroxylase ในกลุมยีนท่ีเกี่ยวของกับการ
สังเคราะห oxytetracycline จาก Streptomyces rimosus เพื่อ
เปนแนวทางสรางโครงสรางใหม

ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
49-50



27 320,000

28 350,000

29 200,000

30 200,000

31 330,000

(150,000)

(100,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุยูคาลิปตัสใหทนตอความเค็มดวยการถายยีน 
HAL จากยีสตเขาสูตน

รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

กลาสเซรามิกสชนิดไมกาท่ีงายตอการกรอตกแตงเพื่อใชเปน
วัสดุทางทันตกรรมสําหรับการซอมแซม

ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
Dr. David J Wood
รศ. กาญจนา กาญจนทวีวัฒน
Prof.Dr. Kimihiro Yamashita

2 ป
49-50

การศึกษาเชิงเลขของการไหลแบบเทอรบิวแลนซผานผนังโดย
การคํานวนแบบขนาน

อ.เวชพงศ ชุติชูเดช
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

การใชเอนไซมชวยลดความขมของผลิตภัณฑจากผลไมจําพวก
สม

อ.ภัชราพร วงศวิฑูรยาพร
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
ศ. ดร. ม.ร.ว.  ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน
ดร. พงษสุดา ผองธัญญา

4 ป
48-51

การพัฒนาตัวแบบระดับสับเซลลูลารและวิธีวัดการทํางานของ
โปรตีนขนถายท่ีทําหนาท่ีในการกําจัดความเปนพิษระดับเซลล
โดยใชเทคนิคทางนิวเคลียร

อ.สมจิตต ปาละกาศ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สมจิตต ปาละกาศ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

32
(ชุด)

ศักยภาพของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิดเพื่อใชเปนสารกําจัด
วัชพืช

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณชิ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาง ชอุม เปรมัษเฐียร
ดร. ศิริพร ซึงสนธิพร

6 ป
46-51

600,000
(100,000)

32
(ยอย)

ผลของสารอัลลีโลเคมิคอลท่ีสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน
 Hapalosiphon sp. ตอความแปรปรวนของพัฒนาการและการ
เติบโตของพืชบางชนิด

รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

6 ป
46-51

32
(ยอย)

การวิเคราะหทางพฤกษเคมีและการสอบวิเคราะหโดยชีววิธีเพื่อ
หาสารกําจัดวัชพืชท่ีมาจากพืชวงศทานตะวัน (Asteraceaea) 
และสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน Hapalosiphon sp.

ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.อรอุษา คําสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.วราภรณ พาราสุข
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

6 ป
46-51



(100,000)

(150,000)

33 220,000

34 200,000

35 230,000

36 220,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

32
(ยอย)

การผลิตสารธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์ตอพืชท่ีไดจากพืชในวงศ
ทานตะวัน (Asteraceae) ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ

ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

6 ป
46-51

32
(ยอย)

การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีสกัดจากสาหราย
สีเขียวแกมนํ้าเงิน Hapalosiphon sp. ตอกระบวนการทาง
สรีรวิทยาของพืชในสภาพไร

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

การเสริมสรางฮีโมโกลบินของหนูวิสตารท่ีอยูในสภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเขนํ้าจืด
พันธุไทยท่ีทําใหแหงภายใตความเย็นจัด

รศ.วิน เชยชมศรี
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บุญเกื้อ วัชรเสถียร
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดวงจันทร (ซ้ํา) เฮงสวัสดิ์
ฝายคนควาและวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นาย ยศพงษ เต็มศิริพงศ

2 ป
49-50

ผลของสารแมกนีเซียมคลอไรดตอกิจกรรมเอ็นไซม 
Phosphoenolenolpyruvate carboxylase การเคลื่อนยาย
อิเลคตรอนบนเมมเบรนของคลอโรพลาสท และคุณภาพ
ผลผลติของขาวโพด

ผศ.วัลลภ อารีรบ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางยุพา มงคลสุข
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

4 ป
48-51

การวิเคราะหผลของสวนประกอบอาหารและอุณหภูมิตอความ
คงตัวของอิมัลชันชนิดนํ้ามันในนํ้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ

รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
49-50

การเพิ่มประสิทธิภาพการถายฝากยีนในกลวยไมสกุลหวายโดย
ใชเครื่องยิงอนุภาค

รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เกื้อมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาง จารุวรรณ จาติเสถียร

3 ป
48-50

800,000
(80,000)

37
(ชุด)

การพัฒนาแพทชูลีเพื่อใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางสุวคนธ
บําบัด



(168,800)

(278,300)

(140,700)

(132,200)

38 540,000

39 300,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

37
(ยอย)

การรวบรวม คัดเลือกและขยายพันธุเพื่อการพัฒนาการผลิต
แพทชูลีเพื่อเปนวัตถุดิบในการสกัดนํ้ามันหอมระเหย

นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นายเจษฎา  วงศพรหม
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาว วิลาสินี  โคกลือชา
นางสาว พนิดา วงษแหวน

4 ป
48-51

37
(ยอย)

การพัฒนาขบวนการสกัดและควบคุมคุณภาพของนํ้ามันหอม
ระเหยเพื่อใชเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางสุวคนธบําบัด

รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บุญสง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว อนงควรรณ สําอางค

4 ป
48-51

37
(ยอย)

การพัฒนาผลิตภัณฑสบูกอนท่ีมีผสมของสารสกัดจากแพทชูลี นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

4 ป
48-51

37
(ยอย)

การพัฒนาผลิตภัณฑสุคนธบําบัดจากนํ้ามันหอมระเหยแพทชูลี นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

4 ป
48-51

การพัฒนาการผลิตเยื่อฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรม
ขนาดหยอม

นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางเพ็ญศรี อคิวรรณาพัฒน
นางรัศมี บุญประดิษฐ
นายวสุ อรรณพานุรักษ
นายชัยรัตน ดุยลพัชร
นายธีรวุฒิ จันทรหอม

4 ป
49-52

คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขาวเจาเมล็ดยาวหุงสวยจาก
แหลงตลาดตางๆ ท่ัวโลก

รศ.จินตนา อุปดิสสกุล
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
49-50



30,010,000

40 400,000

41 การวิจัยและพัฒนาเครื่องสับทางและเปลือกมะพราว 1 ป 130,000

42 การออกแบบและทดสอบเครื่องทําความสะอาดสะละ 1 ป 350,000

43 ผนังสีเขียวสําหรับสภาพอากาศเขตรอนชื้น 1 ป 200,000

44 1 ป 200,000

45 การบําบัดนํ้าชะมูลฝอยโดยระบบบําบัดดวยดินแบบประดิษฐ 1 ป 200,000

46 1 ป 200,000

47 1 ป 300,000

48 1 ป 300,000

49 250,000

50 การปรับปรุงคุณภาพการผลิตผลมะพราวออนเพื่อการสงออก 150,000

51 300,000

52 300,000

53 1 ป 250,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 99 โครงการ

คุณสมบัติทางกล ทางความรอน และทางไดนามิกสของการวัล
คาไนเซชั่นของโคพอลิเมอรระหวางยางกับสไตรีนท่ีอัตราสวน
ยางธรรมชาติสูงโดยวิธีการฉายรังสีแกมมา

อ.ธาริณี นามพิชญ
สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

2 ป
50-51

นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายเอนก สุขเจริญ
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

นายเสกสรร สีหวงษ
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

รศ.พาสินี สุนากร
สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
ศ.เบญจมาศ ศิลายอย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.ชนิกานต ยิ้มประยูร
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน

การศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตและคุณภาพของผักหวานบาน

รศ.พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
อ.ชุติ มวงประเสริฐ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย สมชาย หลอมหัทธนกลุ

รศ.วิไล เจียมไชยศรี
ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย เอนกประชา แกวมณี

การพยากรณการไหลผานของโปรตอนบนพื้นผิวเยื่อเลือกผาน
โปรตอน สําหรับเซลลเช้ือเพลิงชนิดเยื่อเลือกผานโปรตอนโดย
ใชเทคนิค Molecular Dynamics Modeling

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
Eric Croset

การผลิตคอมพอสิตระหวางพอลิเมอร-ยา ดวยกระบวนการท่ีใช
ของไหลท่ีสภาวะใกลจุดวิกฤต

อ.มานพ เจริญไชยตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การผลิตเอนไซมโปรติเอสจาก Aspergillus oryzae  ดวย
วิธีการหมักแบบแหงในถังแพคเบด

ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

แอกเซสพอยตท่ีรองรับการทํางานแบบสื่อผสม และการประกัน
คุณภาพการสงขอมูล

รศ.อนันต ผลเพิ่ม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ชัยพร ใจแกว
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นายอภิรักษ จันทรสราง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางสาว สุชัยศรี  ไลออน

2 ป
50-51

รศ.บัณฑิต จริโมภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการประยุกตใช Liquid Crystals 
เพื่อการใชงานทางดานอุตสาหกรรม, วิศวกรรม และชีว
การแพทย

รศ.ชวลิต กิตติชัยการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย อยุธ มาไพโรจน
นาย อัครพล หวานระรื่น

2 ป
50-51

การปรับปรุงการใชงานของตัวเรงปฏกิิริยาแพลดดินัมใน
อิเล็กโทรดของเซลลเช้ือเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

การศึกษากลไกและดัชนีบงช้ีการอุดตันของเยื่อกรองออสโม
ซิสผันกลับในการเพิ่มเพิ่มศักยภาพของการนํานํ้าท้ิงจาก
โรงงานฟอกยอมกลับมาใชประโยชนใหม

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ



54 1 ป 200,000

55 การคนหาความรูไวรัสไขหวัดนกดวยแบบจําลองภาษา 250,000

56 1 ป 200,000

57 1,000,000

58 450,000

59 300,000

60 300,000

61 300,000

62 400,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

ระบบการจัดการความรูเพื่อสงเสริมการเรียนผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผศ.สมชาย นําประเสริฐชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ยืน ภูวรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

รศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายแพทยยง ภูวรวรรณ
นายอวยไชย อินทรสมบัติ
นายพาสน ปราโมกขชน
นายจิตดํารง ปรีชาสุข
นายปวีณ เข่ือนแกว
นางสุทธิกานต บอจักรพันธ

2 ป
50-51

การปรับปรุงระบบแฟมขอมูลโคดาใหรองรับการทํางานกับไอพี
เวอรชันหก

ผศ.สุขุมาล กิติสิน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การฟนฟูสภาพนิเวศชนบท ดวยการวางผังอยางยั่งยืนและ
บูรณาการ

รศ.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
รศ.พงษศักดิ์ สุริยวนากุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.วันดี พินิจวรสิน
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.วุฒิพงษ ทวีวงศ
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
อ.อรเอม ตั้งกิจงามวงศ
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
อ.กิจโชติ นันทนสิริวิกรม
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

การพัฒนาวิธีการท่ีสะดวกและรวดเร็วโดยใช Random 
Amplified Polymorphic DNA เพื่อตรวจสอบซัลโมเนลลาใน
อาหาร

ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ปรียา วิบูลยเศรษฐ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
Prof. Takahisa Miyamoto
นางสาว วาสนา สุวรรณรัตน

2 ป
50-51

การพัฒนาเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสชนิดใหมเพื่อการ
ประยุกตใชในเชงิพาณิชย

ผศ.ประชุมพร คงเสรี
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน

3 ป
50-52

ศึกษาสมบัติและสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตของเอนไซมอัล
คาไลนโปรติเอส

ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

การผลิตอนุภาคนาโนจากโคเอนไซมคิวเทน โดยการใช
กระบวนการขยายตัวอยางรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต

อ.อําพร เสนห
สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

2 ป
50-51

การสังเคราะหผงไหมขนาดนาโนเมตรจากรังไหมและเศษเสน
ไหมดวยเทคนิคสเปรยไพโรลีซีส

รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

2 ป
50-51



63 1 ป 300,000

64 300,000

65 400,000

66 1 ป 300,000

67 300,000

68 300,000

69 1 ป 150,000

70 ระบบวิทยาการเขารหัสลับควอนตัมโดยใชเสนใยนําแสง 1 ป 170,000

71 การปรับปรุงพันธุหญาแพงโกลาโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 250,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

สเปกโตรกราฟแบบใชตัวรับรูซีซีดี เพื่อวิเคราะหวิสัยของ
ไดโอดเปลงแสง

อ.นพฤทธิ์ จินันทุยา
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สิทธิชัย ปนกาญจนโรจน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การใชนิวเคลียรเทคนิควิเคราะหสังกะสี แคดเมียม และตะกั่วใน
ดินและพืชท่ีปลูกในดินปนเปอนโลหะหนัก

รศ.นวลฉวี รุงธนเกียรติ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.นฤปวัจก เงินวิจิตร
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางของเลคตินจากใบ
หมอนความจําเพาะเจาะจงกับกรดเซียลิคและการวิศวกรรม
โปรตีนเพิ่มความจําเพาะเจาะจงในการจับกับนํ้าตาล เพื่อ
ประยุกตใชในทางการแพทย

อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

การระเบิดดวยไอนํ้าสองข้ันตอนของชานออยเพื่อการผลิตเอทา
นอล

รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

สารกึ่งตัวนําซิงคออกไซดเจือสารแมเหล็กสําหรับประยุกต ใช
งานทางดานนาโนเซนเซอร

อ.เอกชัย หุนนิวัฒน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.นพปฎล สุทธิศิริ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรศักดิ์ เชียงกา
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

ความหลากหลายของเชื้อจุลินทรียท่ีผลิตเอนไซมยอยสลายพอ
ลีแลกไทด

รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

การกําจัดไนโตรเจนในนํ้าชะขยะดวยวิธีทางชีวภาพผาน
กระบวนการชารอน

อ.ปยาภรณ สมสมัคร
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ผศ.สุรศักดิ์ เชียงกา
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.เอกชัย หุนนิวัฒน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.นพปฎล สุทธิศิริ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย พิทักษ พานทอง

ศ.ประดิษฐ พงศทองคํา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.สายัณห ทัดศรี
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว จันทกานต อรณนันท

3 ป
50-52



(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550
ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

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

72
(ยอย)

การตรวจสอบนํ้ามะนาวแมและนํ้ามะนาวเทียมสําหรับประกอบ
อาหาร ดวยเทคนิคแสงยานใกลอินฟราเรด

นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ

2 ป
50-51

72
(ชุด)

การตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรโดยไมทําลายเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการ
แขงขันในเวทีการคาโลก

นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
อ.วรศักดิ์ สมตน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นส.สุพรรณิกา  เวียนทอง
นายอาทิตย  พวงสมบัติ

2 ป
50-51

72
(ยอย)

การตรวจสอบเน้ือแกวในมังคุด โดยวิธีการวัดความชื้นท่ีเปลือก รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ

2 ป
50-51

72
(ยอย)

การศึกษาคุณภาพภายในของผลแกวมังกรโดยการใชเทคนิค
อินฟราเรดยานใกล

อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นายอาทิตย  พวงสมบัติ

2 ป
50-51

72
(ยอย)

การศึกษาความสัมพันธระหวางนํ้าหนักเน้ือแหงและปริมาณแปง
ของเน้ือทุเรียนกับระดับความสุกแกของทุเรียนโดยการใช
เทคนิคการดูดกลืนแสงยานใกลอินฟราเรด

อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายวรศักดิ์ สมตน

2 ป
50-51

72
(ยอย)

การตรวจสอบความชื้น และคาเพอรออกไซดในมันฝรั่งทอด
กรอบโดยใชเครื่องสเปกโทรสโกปยานใกลอินฟราเรด

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุพรรณิกา  เวียนทอง

2 ป
50-51

72
(ยอย)

การใชเทคนิค Near infrared spectroscopy ประเมินคุณภาพ
ของนํ้ามันปลาท่ีผลิตจากเศษเหลืออุตสาหกรรมปลาทูนากระปอง

อ.จุฑา มุกดาสนิท
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

2 ป
50-51

72  
(ยอย)

ระบบการประเมินคุณภาพขาวไทยทีละหน่ึงเมล็ดดวยเทคนิค NIR อ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

2 ป
50-51

7572(
ยอย)

การตรวจสอบสิ่งเจือปนในนํ้านมดิบดวยแสงยานใกลอินฟราเรด นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

2 ป
50-51



(0)

(0)

73 โปรแกรมภาษาจาวา เพื่อการจําลองสายอากาศ 1 ป 200,000

74 1 ป 230,000

75 750,000

76 1 ป 300,000

77 ระบบสัญญาแบบขับเคลื่อนโดยไมใชเครื่องยนตเพื่อ อ.เยาวอุไร สถิรนาถ 2 ป 800,000

การประหยัดพลังงาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 50-51

78 ระบบแนะนําสําหรับการจัดการทุนทางปญญา 1 ป 200,000

79 1 ป 250,000

80 1 ป 350,000

81 250,000

82 นวัตกรรมการผลิตแหนมและไสกรอกปลอดไนไตรท 1 ป 370,000

83 1 ป 260,000

84 280,000

85 1 ป 360,000

86 1 ป 200,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

72
(ยอย)

การศึกษาเบ้ืองตนในการใชเทคนิค Near infrared 
spectroscopy ในการตรวจสอบคุณภาพภายในของสม

นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอตสาหกรรมเกษตร

2 ป
50-51

72  
(ยอย)

การตรวจสอบปริมาณสารเมทิลเอสเตอรในกระบวนการผลิตไบ
โอดีเซลจากนํ้ามันปาลมดวยเนียรอินฟราเรดยานใกล

นางสาวณัฐภรณ สุทธิวิจิตรภักดี สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

2 ป
50-51

รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย ถิระภัทร จริยะนรวิชช

การศึกษาโซอุปทานถั่วลิสงดิบ และการทํานายการปนเปอน
สารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงดิบดวยระบบผูเช่ียวชาญคลุมเครือ

อ.เสาวณีย เลิศวรสิริกุล
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางสาวสดาทิพย แซตั้น

การพัฒนาเครื่องจักรสําหรับการประกอบชิ้นสวนระดับจุลภาค
แบบอัตโนมัติ

อ.นัยสันต อภิวัฒนลังการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

การพัฒนาระบบหลอเย็นของแมพิมพอีพอรกซี่เรซินผสมอะลูมิ
เน่ียม

ผศ.ชัชพล ชังชู
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.อัญชนา วงษโต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

รศ.อนงคนาฎ ศรีวิหค
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของ  Plant 
Growth-Promoting Bacteria (PGPR)  จากพืชตระกูลถ่ัว
บริเวณจังหวัดนครปฐมและภูมิภาคใกลเคียง

รศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

การผลิตพลังงานในรูปกาซไฮโดรเจน จากวัตถุดิบทาง
การเกษตรประเภทแปงสุกชนิดตาง ๆ ใน โดยแบคทีเรีย
สังเคราะหแสง

รศ.เลอลักษณ จิตรดอน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เทอดไทย วัฒนธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
Dr. N. Noisommit-Rizzi

การโคลนน่ิงและหาลําดับเบสของยีน phytoene synthase ใน
การควบคุมการสังเคราะหคาโรทีนอยดในผลสับปะรดพันธุ
ปตตาเวีย (Ananas  comosus (L.)  Merr. cv.  Pattavia) ท่ี
เรงการสุกแกดวยฮอรโมนเอทีลีน

รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เกื้อมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ. ภูมิ  พิมพประพันธ
ผศ. งามนิจ  ช่ืนบุญงาม
อ. ศศิธร  พุทธรักษ

3 ป
50-52

ผศ.ฆรณี ตุยเต็มวงศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ. ประเวทย  ตุยเต็มวงศ

การประเมินคุณคาทางโภชนาการและความปลอดภัยของ
เปลือกผลปาลมนํ้ามันซึ่งเปนวัสดุเหลือใชจากการสกัดนํ้ามัน
ปาลมดิบ

นางสาววิภาภรณ ณ ถลาง
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางกุลวดี ตรองพาณิชย
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวตวิษา โลหะนะ
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การโคลนยีนและตรวจสอบการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวของกบั
การสังเคราะหสารเคอรคูมินอยดในขมิ้นชัน

รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิเชียร กีรตินิจกาล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

2 ป
50-51

แบบจําลองการทํานายคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแช
แข็งดวยองคประกอบอาหาร: การทํานายอัตราสวนนํ้าท่ีแข็งตัว
ท่ีข้ึนกับอุณหภูมิ

อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
Dr. Dennis R. Heldman

การศึกษาการดูดซับของคารบอนไดออกไซดและมีเทนบนซิลิ
กาเมโซพอรท่ีเติมโคบอลท
ในกระบวนการสังเคราะหไฮโดรคารบอนโดยเทคนิคแทป

รศ.ผ่ึงผาย พรรณวดี
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน



87 การทดลองสรางโปรแกรมวิเคราะหการเคลื่อนไหว 3 มิติ 1 ป 300,000

88 บทบาทของกะทิท่ีมีตอกลิ่นอาหารไทยจากขาว 1 ป 200,000

89 1 ป 300,000

90 1 ป 160,000

91 250,000

92 1 ป 200,000

(162,000)

(558,000)

94 การพัฒนากวยเตี๋ยวเสนเล็กชนิดเสนตรงจากแปงขาวโมผสม 1 ป 200,000

95 1 ป 290,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล
สาขาชีวกลศาสตรการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
นายธํารงค พุทธาพิทักษผล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

รศ.สิรี ชัยเสรี
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ตัวเรงปฏิกิริยาตกตะกอนรวม เหล็ก-โคบอลท สําหรับการ
สังเคราะหแบบฟชเชอร-โทรปส

ผศ.กานดิส สุดสาคร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การศึกษาคุณภาพขาวหอมมะลิไทยโดยใชกระบวนการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.ไพศาล วุฒิจํานงค
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การทํานายตําแหนงการกลายพันธุหน่ึงลําดับเบสโดยใชวิธี
วิเคราะหสวนยอยของโปรตีน
แบบอัจฉริยะ

ผศ.พีรวัฒน วัฒนพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย ทีปกร ศิริวรรณ

2 ป
50-51

โครงการพัฒนาตัวตนแบบอากาศยานไรคนสําหรับแกปญหาใน
ประเทศไทย

อ.กีรติ แสงแจม
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
พล.อ.ต. ปรีชา วรรณภูมิ

93 (ชุด) การพัฒนาเว็บทาความรูและระบบถามตอบขั้นสูงเพื่อใหบริการ
ความรูดานการเกษตร

รศ.อัศนีย กอตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ
ฝายสารสนเทศ สํานักหอสมุด บางเขน
อ.ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

800,000
(80,000)

93 
(ยอย)

การศึกษาและพัฒนาองคความรู และ ออนโทโลยีเพื่อสนับสนุน
ระบบการตัดสินใจและการตอบปญหาการเกษตร : กรณีศึกษา
เรื่องขาวไทย

นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ
ฝายสารสนเทศ สํานักหอสมุด บางเขน
รศ. ดร. พีรเดช ทองอําไพ
นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ
Dr. Johannes Keizer
Dr. Dagobert Soergel

3 ป
50-52

93 
(ยอย)

การพัฒนา MetaKnowledge และซอฟตแวรเครื่องมือสนับสนุน
สําหรับบริหารและจัดการความรู

รศ.อัศนีย กอตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
พัชรี วราศรัย
อื่นๆ อื่นๆ
นางมุกขดา สุขธาราจาร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ยืน ภูวรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ดุษฎี ธรรมวิจิตร
ตระกูล เพิ่มพูล
วรพจน พีระวิทย
อารีรัตน ทองใบ
อัจฉรา นภาโชติ

3 ป
50-52

นางวิภา โรจนะเมธากุล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางพัชรี ตั้งตระกูล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวรัศม ีศุภศรี
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การศึกษาการทนความรอนและการรอดชีวิตในระบบทางเดิน
อาหารไกจําลองของ  Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ท่ีได
จากการเอ็นแคปซูเลชันเพื่อใชเปนโพรไบโอติคในอาหารไกเม็ด

อ.ภคมน จิตประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน



96 การผลิตกลาเช้ืออาหารหมักดวยวิธีเอนแคปซูลเลช่ัน 1 ป 200,000

97 300,000

98 180,000

99 1 ป 340,000

100 1 ป 200,000

101 220,000

102 1 ป 270,000

103 1 ป 300,000

104 1 ป 150,000

105 300,000

106 เทคนิคการสกัดไพลดวยของเหลวภายใตความดันสูง 1 ป 280,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

นายวันชัย พันธทวี
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวิภา โรจนะเมธากุล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อบงช้ีการเจริญของ 
Eucalypytus camaldulensis Dehnh.

รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการผลิตทรีฮาโลสโดย 
Propionibacterium freudenreichii

อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ. บัณฑิต  อินณวงศ

2 ป
50-51

การพัฒนาแผนปองกันเช้ือจุลินทรียเพื่อยืดอายุการเก็บผลองุน
สด

นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.วลัยรัตน จันทรปานนท
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศึกษาผลของอุณหภูมิและสภาวะบรรยากาศดัดแปลงตอ
สารพฤกษเคมีในสมโอตัดแตงพรอมบริโภค

อ.ศศิธร จันทนวรางกูร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีสกัดจากสาหราย
สีเขียวแกมนํ้าเงิน Fischerella sp. ตอกระบวนการทาง
สรีรวิทยาของพืช

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

การศึกษาการเกิดสภาวะสมดุลระหวางกาซเรดอนกับลูกหลาน
ในบรรยากาศประเทศไทย

รศ.รัชนี รุจิวโรดม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.เอกชัย หุนนิวัฒน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย ไพฑูรย  วรรณพงษ
นาย สกนธ  วีระบุษยากร

การศึกษาสารโอลิโกแซคคาไรดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการยอย
สลายกากมะพราวเพื่อใชเปนพรีไบโอติก

ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การผลิตและการวิเคราะหสารสกัดจากรําสกัดไขมันทางการคา
และรําขาวสด เพื่อใชประโยชนในผลิตภัณฑผักและผลไม

รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การประเมินคุณภาพนํ้าและปริมาณสารพิษในนํ้าของแมนํ้าโขง อ.วิเชียร ยงมานิตชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สาวิตรี ลิ่มทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.กัญจนา ธีระกุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

ผศ.อรพินท เจียรถาวร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน



107 220,000

108 การศึกษาเชิงสเปกโตรสโคปของไขมุกเลี้ยงนํ้าจืดของไทย 1 ป 280,000

109 400,000

110 1 ป 350,000

111 1 ป 350,000

112 1 ป 180,000

113 1 ป 220,000

114 1 ป 160,000

115 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนจากแปงมันเทศ 1 ป 150,000

การพัฒนาผลิตภัณฑจากเสนใยของใบสับปะรด

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

งบประมาณ

การศึกษาการกระจายตัวของ LTR-retrotransposon บน
โครโมโซม 10 ของขาวปลูก Oryza sativa spp indica 
cv.93-11, สุพรรณบุรี1 เพื่อ เปรียบเทียบกับขาวปาดวยวิธี 
Fluorescence in situ hybridization (FISH)

อ.ลักษณา กันทะมา
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

ผศ.ศิวาพร สหวัฒน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิวัฒน วงศกอเกื้อ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สุรีย ลิขิตตชัย
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.กอบศิริ วรศรี
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ปจจัยของสิ่งแวดลอมตอการเจริญของ Listeria 
monocytogenes ในอาหารทะเลแชแข็ง

อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
50-51

การพัฒนาตัวช้ีวัดการเนาเสียของอาหารสําหรับติดตามการ
เส่ือมคุณภาพทางจุลินทรีย

ผศ.ภาณุวัฒน สรรพกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและยับยั้งการเจริญเติบโตเซลลมะเร็งใน
หลอดทดลองของเครื่องดื่มมะตูมและเครื่องดื่มตะไคร

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพฒันาผลิตภัณฑอาหาร

การศึกษาผลของไคโตแซนตอความคงตัวและโครงสราง
จุลภาคของอิมัลช่ันนํ้ามันปลาทูนาท่ีทําใหคงตัวดวยเลซิทิน

อ.อุทัย กลิ่นเกษร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.มาศอุบล ทองงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศึกษาและพัฒนาการสกัดนํ้ามันหอมระเหยดวยไอนํ้าความ
ดันต่ํา

ผศ.มนตทิพย ชํ่าชอง
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายมณฑล สุกใส
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การใชพืชสมุนไพรในการตานการเกิดออกซิเดชันของเน้ือหมูบด
ใน
ระหวางการเก็บรักษา

ผศ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.วรรณี จิรภาคยกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นางสาวสุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นาย นรินทร  พูลเพิ่ม

116
(ชุด)

นางสุชาดา อุชชิน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม
ฝายเทคโนโลยีแปง นํ้าตาลและยางพารา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางสุชาดา อุชชิน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

580,000
(580,000)



การใชเสนใยสับปะรดเปนวัสดุเสริมแรงในพลาสติก (0)

การผลิตผืนผาไมถักทอจากเสนใยสับปะรด (0)

117 250,000

118 200,000

119 1 ป 220,000

120 1 ป 150,000

121 1 ป 160,000

122 1 ป 350,000

123 1 ป 250,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

งบประมาณ

116
(ยอย)

ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางสุชาดา อุชชิน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม
ฝายเทคโนโลยีแปง นํ้าตาลและยางพารา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

2 ป
50-51

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน

116
(ยอย)

นางสุชาดา อุชชิน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.ธีระ สูตะบุตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยเีสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาริมา สุนทรารชุน
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
อ. วนิดา ผาสุขดี

2 ป
50-51

การเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของลางสาดและ
ลองกองท่ีพบในประเทศไทยโดยใชเทคนิคทางชีวโมเลกุล

อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
นาย สุจริต  สวนไพโรจน

3 ป
50-52

ระบบเพิ่มออกซิเจนในบอเลี้ยงสัตวนํ้าอัตโนมัติโดยใชพลังงาน
จากเซลลแสงอาทิตย

ผศ.ปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ปญญา เหลาอนันตธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นายประพนธ  ฟกอินทร
นาย ดุสิต  ธนเพทาย

2 ป
50-51

การกําหนดภาวะท่ีเหมาะสมในการตกแตงกันยับผาทอใยไลโอ
เซลล

อ.นิตยา ทับทิมทัย
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.จันทรทิพย ซื่อสัตย
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.กรทิพย วัชรปญญาวงศ
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การคัดเลือกเมทิลโลโทรฟกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงท่ีสามารถ
เจริญไดในสภาวะท่ีมีโลหะหนัก

อ.นันทนา สีสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

บทบาทของแบคทีเรียกรดแล็กทิกตอการเปลี่ยนแปลงกรด
อินทรีย และสารระเหยในกระบวนการหมักขาว

อ.วรรณี จิรภาคยกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางสาวนวรัตน สุพิชญางกูร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การผลิตไซโคลเดกซตรินจากสตารชขาว, สตารชมันสําปะหลัง,
 และสตารชถั่วเขียว

ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ
สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

การดัดแปรแปงมันสําปะหลังดวยการแชและการยอยดวยกรด ดร.ปฐมา จาตกานนท
ฝายเทคโนโลยีแปง นํ้าตาลและยางพารา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม
ฝายเทคโนโลยีแปง นํ้าตาลและยางพารา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวรุงทิวา วันสุขศรี



124 1 ป 160,000

1 ป

1 ป (0)

1 ป (0)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

ผลของสภาวะการผลิตตอปริมาณการสูญเสียของสารไอโซฟ
ลาโวนระหวางกระบวนการทําเตาหู

นางสาวกรุณา วงษกระจาง
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม
ฝายควบคุมคุณภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวสมจิต ออนเหม
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

125
(ชุด)

การผลติเอนไซมเพคติเนสจากพืชและแบคทีเรียเพื่อ
อุตสาหกรรม

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางปริศนา  สิริอาชา
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.สุรางค สุธิราวุธ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร
ฝายนาโนเทคโนโลยแีละเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
บุญเกิด แยมเขตกรณ
อื่นๆ อื่นๆ
นาย ชิดชัย ปญญาสวรรค
นาง สุกรี  ลิ่มหุน
นาง ชวนิฏฐ สิทธิดิลกรัตน

300,000
(300,000)

125
(ยอย)

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดเอนไซมเพคติเนสจาก
ผลกลวยหอมทอง

นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางปริศนา  สิริอาชา
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นาง ชวนิฏฐ  สิทธิดิลกรัตน
นาง สุกรี  ลิ่มหุน

125
(ยอย)

การศึกษาโมเดลท่ีเหมาะสมในการเพิ่มกําลังการผลติเอนไซม
เพคติเนสจากแบคทีเรีย Paenibacillus polymyxa N10 เพื่อ
อุตสาหกรรมนํ้าผลไม

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.สุรางค สุธิราวุธ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นาย ชิดชัย ปญญาสวรรค

126
(ชุด)

การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดยอม รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สุคนธช่ืน ศรีงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.ศศิธร จันทนวรางกูร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

1,000,000
(110,000)



การพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากไขขาวของไขเปด (188,000)

การพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากเมล็ดขนุน (188,000)

1 ป (175,000)

(193,000)

(146,000)

127 การพัฒนานํ้าพริกเผาสาหรายไกเพื่อการคา 1 ป 120,000

128 1 ป 250,000

129 1 ป 350,000

130 1 ป 130,000

131 การวิเคราะหทางความรอนอนุพันธของพอลิพอพิลีน 1 ป 280,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

งบประมาณ

126
(ยอย)

รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.งามทิพย ภูวโรดม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
50-51

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน

126
(ยอย)

รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
50-51

126
(ยอย)

การกําจัดกลิ่นไมพึงประสงคเพื่อการเพิ่มมูลคานํ้ามันมะพราวสด รศ.สุคนธช่ืน ศรีงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

126
(ยอย)

การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสาร
ยับยั้งจุลินทรีย

อ.ศศิธร จันทนวรางกูร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
50-51

126
(ยอย)

การคัดเลือกและผลิตแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุง
คุณภาพกากถั่วเหลือง

อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

นางกัญญา สุจริตวงศานนท
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวตวิษา โลหะนะ
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับฟงไจจากปลายขาวกลอง
หอมมะลิ

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.วลัยรัตน จันทรปานนท
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางสาว พรดรัล  จุลกัลป

การศึกษาการผลิต nutrient base จากวัสดุเหลือใชจากผล
ปาลมนํ้ามัน

นางกุลวดี ตรองพาณิชย
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายวินัศ ภูมินาถ
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชอลัดดา เท่ียงพุก
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การออกแบบสรางและพัฒนาเครื่องวิลเลจเทคเจอรไรเซอร
ระบบอัตโนมัติ

นายกฤษณะ เต็มตระกูล
ฝายวิศวกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายวรชัย ทองคง
ฝายวิศวกรรม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายวีรชัย  โทบาง

รศ.สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รัชนี รุจิวโรดม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.เอกชัย หุนนิวัฒน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน



132 1 ป 350,000

133 1 ป 300,000

134 1 ป 130,000

135 1 ป 200,000

136 330,000

137 ความเส่ียงของการสะสมไนเตรท ในผักสด 300,000

138 1 ป 200,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

การจัดการโซอุปทานของอุตสาหกรรมผลไมแปรรูปบรรจุกระปอง ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.รวิพิมพ ฉวีสุข
โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาแปงเคกเนยและมัฟฟนลดพลังงาน/โคเลสเตอรอล 
จากแปงขาวกลองหอมมะลิ

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางสาว ณัชนก นุกิจ

การทํานายอายุของนมเปรี้ยวพรอมดื่มดวยวิธีการปนเหว่ียง
ตกตะกอน

อ.สุกัญญา วิชชุกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายฐากูร กูเกียรติกูล
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร)
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน

การทดสอบฤทธิ์ตานการกลายพันธุในระดับยีนสของอาหาร
ไทยท่ีมีขมิ้นชันเปนองคประกอบ

นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอภิญญา จุฑางกูร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร
ฝายคนควาและวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวดาลัด ศิริวัน
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร

การศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกจําเพาะ Lactobacillus 
reuteri KUB-AC5 ในลําไสไก และการตอบสนองของเชื้อ
แบคทีเรียกรดแลกติก ในการสรางภูมิตานทาน

รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นางนันทนา ช่ืนอิ่ม
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นางศิริวัลย สรอยกลอม
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2 ป
50-51

ผลของขาวอินทรีย เปรียบเทียบกับขาวเคมี ตอการเจริญเติบโต
 และคุณคาทางโภชนาการในหนูทดลอง

นางสาววันเพ็ญ มีสมญา
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสดิ์
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายมนตรี โกศัลวัฒน
ร.ต.อวยชัย วีรวรรณ



12,880,000

8,950,000

1 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย 5,000,000

ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารสิ่งทอ และการละเลนด็ก

ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารพื้นบาน (260,000)

ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานส่ิงทอพื้นบาน (200,000)

ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานการละเลนพื้นบานของเด็ก (200,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 23 โครงการ

โครงการตอเนื่อง จํานวน 6 โครงการ

ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายวิวัฒน นาวานิช
ฝายวิจยัและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวรัชดา คะดาษ
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสุไร สุวรรณรัตน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายชัยณรงค สหัสสานนท
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางชัชชารีย มากรุน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายสรศักดิ์ เพิ่มศิลป
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางพจนันท รมสนธิ์
ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาว วาสนา  บัวจันทร

15 ป
41-55

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน

2
(ชุด)

รศ.อบเชย วงศทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ปทมาวดี เลหมงคล
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

4 ป
47-50

800,000
(140,000)

2
(ยอย)

รศ.อบเชย วงศทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

4 ป
47-50

2
(ยอย)

ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.รุงทิพย ลุยเลา
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

4 ป
47-50

2
(ยอย)

ผศ.ปทมาวดี เลหมงคล
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.ชลาธิป สมาหิโต
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
นางสาว จุไรพร  รอดเช้ือ
นางสาว อรพรรณ  บุตรกตัญู

4 ป
47-50



3 300,000

4 200,000

5 150,000

(0)

(0)

(0)

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเดี่ยวใหทนแลง (0)

(0)

(0)

(0)

(0)

1 ป (0)

(0)

(0)
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ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง : ภาษาญี่ปุนการทองเท่ียว
 2

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน
Mrs. Kiyomi Tanizu
นายอรรถพล กาญจนเตมีย

2 ป
49-50

อิทธิพลของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง การควบคุมความ
โกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปญหา และทัศนคติตอการใช
ความรุนแรง ตอพฤติกรรมกาวราวของเด็กวัยรุนชายไทย

ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

การสรางส่ือซีดีรอมเพื่อการเรียนรูศัพทสํานวนภาษาญี่ปุนธุรกิจ
ดวยตนเอง

รศ.สรอยสุดา ณ ระนอง
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน
อาจารยนพวรรณ  บุญสม
ดร.สุณียรัตน  เนียรเจริญสุข

2 ป
49-50

6
(ชุด)

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมใน
เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
ผศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
อ.พรทิพย เย็นจะบก
ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ผศ.รังสรรค ปติปญญา
ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายนคร เหลืองประเสริฐ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ. ประเสริฐ แสงวชิระภิบาล
นาย สุรินทรภรณ ศรีอินทร

10 ป
42-51

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

6
(ยอย)

โครงการศึกษาทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรปาไมในพื้นท่ี
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี จ.ลพบุรี

อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

6
(ยอย)

โครงการศึกษาพรรณไมยืนตนท่ีเหมาะสมกับการฟนฟูท่ีดิน
เส่ือมสภาพเพื่อพัฒนาเปนปาชุมชน

อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

6
(ยอย)

การสํารวจและพัฒนาศักยภาพภูมิปญญาชาวบานผสมผสานภูมิ
ปญญาสากลตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี
ใหม : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี

รศ.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

6
(ยอย)

นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศ ส 

3 ป
49-51

6
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุถ่ัวเขียวใหเหมาะสมกับระบบปลูกพืชในเขต
ภาคกลางตอนบน

นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

3 ป
49-51

6
(ยอย)

การทดสอบและคัดเลือกพันธุออยในสภาพพื้นท่ีภาคกลาง
ตอนบน

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
49-51

6
(ยอย)

โครงการศึกษาและวิจัยตนแบบการเพาะเลี้ยงหมูปาเพื่อพัฒนา
เปนอาชีพของเกษตรกร

นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

3 ป
49-51

6
(ยอย)

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดลพบุรี

อ.ธานินทร คงศิลา
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

2 ป
50-51

6
(ยอย)

เภสัชจลนศาสตรและอัตราการดูดซึมของยาเอนโรฟล็อกซาซิน 
เมื่อใหโดยวิธีการตาง ๆ ในหมูปาท่ีเลี้ยงในเขตจังหวัดลพบุรี

รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

6
(ยอย)

การทดสอบพันธุออยท่ีมีศักยภาพในเขตภาคกลางตอนบน ชุด
ลูกผสมป 2001

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
50-51

6
(ยอย)

การทดสอบพันธุออยท่ีมีศักยภาพในเขตภาคกลางตอนบนชุด
ลูกผสม ป 2000

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
47-50



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสินคาโอทอป (OTOP) (0)

(0)

(0)

การประเมินผลผลิตมันสําปะหลังในจังหวัดลพบุรี (0)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

6
(ยอย)

อ.วีระยุทธ สวนผกา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

6
(ยอย)

ฐานขอมูลเพื่อกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาภัยแลง 
จังหวัดลพบุรี

อ.วีระยุทธ สวนผกา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

2 ป
49-50

6
(ยอย)

บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดลพบุรีตองาน
สงเสริมการเกษตร

อ.ธานินทร คงศิลา
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

2 ป
50-51

6
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุทัศน แปลงกาย
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

2 ป
50-51



ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

3,930,000

7 770,000

8 160,000

9 200,000

10 1 ป 200,000

11 การวิจัยเพื่อสืบคนลักษณะท่ีพึงประสงคของแรงงานไทย 1 ป 700,000

12 200,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการใหม จํานวน 17 โครงการ

การสรางเครือขายการผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนจรเขสามพัน 
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รศ.เอมอร อังสุรัตน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัชชัย แกวสนธิ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นริศรา อินทะสิริ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.คนึงรัตน คํามณี
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.จิรัฐินาฎ ถังเงิน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.รพี ดอกไมเทศ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นงนุช ปรมาคม
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.พจน บุญเรือง
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สมเจตน จันทวัฒน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นาง สุจิตรา ขาวปลอด
นาย สุรพล  จารุพงศ
นายสิริวทิย  พงษอารีย

2 ป
50-51

หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาหน้ีสินของภูมิปญญา
เกษตรกรไทย ในภาคตะวันตก

รศ.สาวิตรี รังสิภัทร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.สาวิตรี รังสิภัทร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศุภพร ไทยภักดี
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัชชัย แกวสนธิ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พันธจิตต พรประทานสมบัติ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
นาง สุภา  สุรพญานนท
นาย ปญญา  พันธุศรีศักดิ์
นส. นันทกา  แสงจันทร
นาย กฤษณะ  ภานุวาส

2 ป
50-51

การสรางแบบวัดการตัดสินใจเชิงจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

รศ.อาภา จันทรสกุล
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร บางเขน
พระพรหมคุณาภรณ

2 ป
50-51

ผลกระทบของการเปดการคาเสรีอาเซียนของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีผลตอการลงทุนและ
การคาชายแดนระหวางประเทศไทย-ลาว

รศ.จีรพรรณ กลุดิลก
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

ผศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

การประยุกตใชการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ เพื่อ
ประเมินสมรรถนะเชิงส่ิงแวดลอมและเศรษฐศาสตรของ
ผลิตภัณฑผักแบบไรดิน ผักอินทรีย ผักปลอดสารพิษ และผัก
ท่ัวไป

อ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.นฤชิต ดําปน
ฝายวิชาการ วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
รศ.บงกชรัตน ปติยนต
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51



13 1 ป 100,000

14 1 ป 150,000

15 1 ป 50,000

16 1 ป 150,000

17 1 ป 70,000

18 1 ป 20,000

19 1 ป 160,000

20 1 ป 200,000

21 1 ป 300,000

22 1 ป 300,000

23 วัตนาการแบบเรียนภาษาไทย 1 ป 200,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

การพัฒนารูปแบบและแนวทางของวิทยุชุมชน โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนในชุมชน

อ.เกษมสันต สกุลรัตน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.เชิดพงษ ขีระจิตต
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ศุภพร ไทยภักดี
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เอมอร อังสุรัตน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษากระบวนการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาว
อินทรียในเขตพื้นท่ีภาคกลาง

รศ.ศุภพร ไทยภักดี
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ศุภพร ไทยภักดี
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สาวิตรี รังสิภัทร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน

ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการใชโครงสรางประโยคท่ีมีทวิกรรม
ในภาษาไทย

อ.นภาศรี ทิมแยม
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ผศ.กิติมา อินทรัมพรรย
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การศึกษาความคิดเชิงจริยธรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางขวัญใจ ชูกิจคุณ
กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี
นางสาวพัชรา ปทมสิงห
กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี

การศึกษาคําบอกการณลักษณะประเภทบงบอกโครงสราง
ภายในของเหตุการณโดยตรง: กําลัง อยู และยังในภาษาไทย 
และคําบอกการณลักษณะประเภทเดียวกันในภาษาลาวและเวีย
ตนาม

รศ.ทัศนาลัย บูรพาชีพ
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร บางเขน

ความเขาใจและความคิดเห็นของนักศึกษาไทยท่ีมีตออุปลักษณ
ในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ

อ.ชไมภัค ไมกลัด
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดนครปฐมแบบ
คูขนาน : แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขงขันของระบบธุรกิจการเกษตร

นางสาวจุรีวรรณ จันพลา
สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
นางสาว จารุวรรณ  จันพลา

ปจจัยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

อ.กันยารัตน สุขะวัธนกุล
สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.วรวิทย กุลตังวัฒนา
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.ขวัญชนก วงศแพงสอน
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.ประยูร คลายโศก
สาขาวิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.ธัญลักษณ เมืองโคตร
สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.เกรียงไกร พรอมนฤฤทธิ์
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุวพงษ สวัสดิ์พานิชย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย
ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําสําหรับผูประกอบการ
โครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ

ผศ.รัตติกรณ จงวิศาล
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน
นางสาวจารุนีย วรรณสิทธิ์
สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร บางเขน

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและการสรางเครือขาย อ.บ.ต.
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวม

อ.ดุษฎี เจริญสุข
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
อ.นพดล ประเสริฐสินเจริญ
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
อ. สุรินทรภรณ  ศรีอินทร

ศ.นิยะดา เหลาสุนทร
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร บางเขน



3,000,000

3,000,000

3,000,000

1 1 ป 270,000

2 1 ป 300,000

3 เครื่องข้ึนรูปผลไมกวนแบบสกรูอัด 1 ป 490,000

4 โครงการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน 1 ป 1,940,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน จํานวน 4 โครงการ

โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 โครงการ

โครงการใหม จํานวน 4 โครงการ

การพัฒนาเครื่องตัดหญาเดินตามสําหรับเก็บเกี่ยวหญาอาหาร
สัตวสําหรับเกษตรกรรายยอย

อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายณรงค อุนคง
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายเสกสรร สีหวงษ
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

การพัฒนาอุปกรณแยกโลหะหนักจากนํ้าเสียดวยตัวกรองเซรา
มิกสผสมไดอะทอไมต

ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ผศ.เชาว อินทรประสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
น.ส. พรพรรณ จิอู

รศ.เจษฎา แกวกัลยา
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน



14,700,000

8,610,000

3,500,000

1 400,000

2 1,000,000

3 การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือขายวนเกษตร 200,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน จํานวน 22 โครงการ

โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร จํานวน 20 โครงการ

โครงการตอเนื่อง จํานวน 5 โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงเศรษฐกิจ
แบบครบวงจรและการทองเท่ียวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา

ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
รศ.นงนุช รักสกุลไทย
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นางปราณิศา เช้ือโพธิ์หัก
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.จิราพร รุงเลิศเกรียงไกร
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นายลิขิต ชูชิต
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นายปรเมษฐ พลอยประดับ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายเฉลิมชัย อยูสําราญ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เริ่มดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

4 ป
47-50

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูเกษตรกรในเขตอีสาน
ตอนบน

รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
รศ.สมชัย จันทรสวาง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ศ.สายัณห ทัดศรี
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุวพงษ สวัสดิ์พานิชย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.ธีระยุทธ จันทะนาม
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ปยะฉัตร เชยชุม
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ช่ืนจิต แกวกัญญา
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ประภาษ กาวิชา
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.อมรรัตน อุปพงศ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ทักสินธุ ทองสะอาด
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
ผศ. พึงใจ  พึ่งพานิช
นาง เมธินี  ณ เชียงหใม

5 ป
46-50

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

4 ป
47-50



(180,000)

(100,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

งบประมาณ

4
(ชุด)

การถายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสูภาคการเกษตร
ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย

นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายเพิ่มพงษ ศรีประเสริฐศักดิ์
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางอภิตา บุญศิริ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางภาณี  ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางกณิษฐา สังคะหะ

4 ป
48-51

1,600,000
(410,000)

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน

4
(ยอย)

การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

4 ป
48-51

4
(ยอย)

การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไมดอกหอม
เพื่อการขยายพันธุและการใชประโยชน

นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
48-50



(180,000)

(180,000)

(100,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

4
(ยอย)

เทคนิคดานชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลาย
ของจุลินทรีย

นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวพูมาริน ทองปรีชา
นางสายนํ้าออย สวางเมฆ

3 ป
48-50

4
(ยอย)

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ
ในระบบเกษตรยั่งยืน เกษตรดีท่ีเหมาะสม และเกษตรอินทรีย

นางภาณี ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วรรณวิไล อินทนู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางจันทรจรัส วีรสาร
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
48-50

4
(ยอย)

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอไมฝรั่งเกษตรอินทรียเพื่อ
การสงออก

นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบ่ี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบ่ี
นางภาณี  ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นาย ไพชยนต เอื้อทวีกุล
นาง อรสา  ดิสถาพร
นาย พงษศักดิ์  ธํารงครัตนศิลป
นาย ประสิทธิ์  ไชยมหาวัน
นาย วิเชียร  ใจจิต
นายพงษศักดิ์  ธํารงรัตนศิลป

3 ป
48-50



1 ป (150,000)

1 ป (150,000)

1 ป (150,000)

5 300,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

4
(ยอย)

การถายทอดเทคโนโลยีระบบการตรวจสอบการปนเปอน
คุณภาพส่ิงแวดลอมและผลผลิตเกษตร

นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

4
(ยอย)

การวินิจฉัยโรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อราในดินและการควบคุมโดยชีว
วิธี

นางกณิษฐา สังคะหะ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

4
(ยอย)

การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
พืชสวนเพื่อควบคุมคุณภาพ

นายเจริญ ขุนพรม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางอภิตา บุญศิริ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายสมนึก ทองบอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายพิษณุ บุญศิริ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวยุพิน ออนศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน

การวิจัยเชิงถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุไมดอกไม
ประดับดวยรังสีแกมมาสูเกษตรกร

รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.สิรนุช ลามศรีจันทร
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วาสนา วงษใหญ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.ฤทธี มีสัตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางอรวรรณ  วงษวานิช (โมนยะกุล)
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.คทารัตน ชูศรีเอี่ยม
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายประพันธพงษ ขวัญธรรมชาติ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย เศรษฐพงศ เลขะวัฒนะ
นาง วัชรีพร  โอฬารกนก
นาย ทวีพงศ  สุวรรณโร
นาย สมคิด โพธิ์พันธุ
นาง ศริฎา  ทิมประเสริฐ

5 ป
46-50



5,110,000

6 การเพาะเลี้ยงปูมาในบอดินแบบครบวงจร 300,000

7 1 ป 150,000

8 160,000

9 1 ป 200,000

10 การถายทอดเทคเทคโนโลยีการผลิตองุน แบบครบวงจร 1 ป 450,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 15 โครงการ

นายลิขิต ชูชิต
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
รศ.นงนุช รักสกุลไทย
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นางปราณิศา เช้ือโพธิ์หัก
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นายกําจัด รื่นเริงดี
สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน คณะประมง บางเขน
นายอัมพร บัวที
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นายเทพบุตร เวชกามา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นางรัชกร เฮงสกุล (อรชุน)
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

2 ป
50-51

ถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนจากชีวมวลของ กก ใบ
สับปะรด กลวย มาผลิตกระดาษดวยมือเพื่อใชในงานหัตถกรรม
และบรรจุภัณฑ

นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นายชัยพร สามพุมพวง
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาริมา สุนทรารชุน
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอตสาหกรรมเกษตร

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตนพันธุกลวยไมปลอดโรค
ไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค

นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

2 ป
50-51

โครงการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุและการ
เลี้ยงกุงกามกราม

นายกําจัด รื่นเริงดี
สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน คณะประมง บางเขน
รศ.ยนต มุสิก
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.สุนทราภรณ ลิ่มสกุล
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นายฉัตรชัย ไทยทุงฉิน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นาย ปฌิธาน แกวจันทวี
นาย ฐาปนพันธ  สุรจิต
นาย เดน โพธิ์ทองแดง

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ผศ.รวี เสรฐภกัดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน



11 1 ป 150,000

12 1 ป 400,000

13 800,000

14 1 ป 150,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังท่ียั่งยืนโดยใชพันธุดี
และถายทอดเทคโนโลยีในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ปราจีนบุรีและจังหวัดสระแกว

นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางกิ่งกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายนพศูล สมุทรทอง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอนิทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อสรางอาชีพและเพิ่มรายไดใหเกษตรกรในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดชุมพร

นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวนิภา เข่ือนควบ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุร ีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จหระ
เจาอยูหัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.บุญฤทธิ์ สายัมพล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.สุนิศา สงวนทรัพย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายถนัด ทัศจันทร
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายนิติ สีหวงษ
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นาย วิชัย  สรพงษไพศาล

3 ป
50-52

การเพิ่มศักยภาพการผลิตนอยหนาโดยใชพันธุดีและการ
ถายทอด
งานวิจัยสูเกษตรกรผูปลูกนอยหนาในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดสระแกว

นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด
สถานีวิจัยปากชอง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางกิ่งกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายนพศูล สมุทรทอง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจยัขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร



15 การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออย 500,000

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไกพื้นเมืองแบบยั่งยืน 1 ป (0)

(0)

1 ป (0)

1 ป (0)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
อ.อุดม พูลเกษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
นาง ช่ืนสุมณ ไกรวิจิตร
นาง ชนิดา เข็มมา
นายจักรกฤษ ประการะนัง

3 ป
50-52

16
(ชุด)

การถายทอดเทคโนโลยีและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ
เพิ่มรายไดใหเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุชาติ สงวนพันธุ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นางกิ่งกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายจารุ สิทธิโชค

3 ป
50-52

800,000
(800,000)

16
(ยอย)

นายสุชาติ สงวนพันธุ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายจารุ สิทธิโชค

16
(ยอย)

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการลดตนทุนสําหรับการเลี้ยงโคขุน นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสุชาติ สงวนพันธุ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายจารุ สิทธิโชค

3 ป
50-52

16
(ยอย)

โครงการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูปาเพื่อ
การอนุรักษ

นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน

16
(ยอย)

โครงการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวโพด
หวานอยางมีระบบ

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางกิ่งกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายจารุ สิทธิโชค



1 ป (0)

โครงการเยาวชนไทยหัวใจเกษตร (0)

โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพออย 1 ป (0)

โครงการเยาวชนชาวไทยภูเขา (เผามง)หัวใจเกษตร 1 ป (0)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

16
(ยอย)

โครงการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการทํามันเสนสะอาด
สําหรับผลิตอาหารสัตว

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางกิ่งกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

16
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

3 ป
50-52

16
(ยอย)

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

17
(ชุด)

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอาชีพใหกับ
เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงของจังหวัดเพชรบูรณ และในบางพื้นท่ีของ
สถานีวิจัย

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายธนัดดา ศรีผอง
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรในพื้นท่ีสภาพแวดลอมมีปญหา (ยกเลิก) สถาบันคนควาและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาววราภรณ  ยานะ
นายวิศัลย เธียรเสถียรพงษ

3 ป
50-52

400,000
(400,000)

17
(ยอย)

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายธนัดดา ศรีผอง
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรในพื้นท่ีสภาพแวดลอมมีปญหา (ยกเลกิ) สถาบันคนควาและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นาย วิศัลย  เธียรเสถียรพงษ



(0)

(0)

1 ป (0)

18 1 ป 200,000

19 1 ป 300,000

20 1 ป 150,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

17
(ยอย)

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตนไหลและพัฒนาอาชีพ
การปลูกสตรอเบอรี่บนพื้นท่ีสูงของจังหวัดเพชรบูรณ

นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายนิเวสน ไทรหอมหวล
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายธนัดดา ศรีผอง
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรในพื้นท่ีสภาพแวดลอมมีปญหา (ยกเลิก) สถาบันคนควาและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นาย วิศัลย  เธียรเสถียรพงศ

3 ป
50-52

17
(ยอย)

โครงการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวโพด
หวานฝกสดใหไดผลผลิตและคุณภาพสูง

นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายธนัดดา ศรีผอง
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรในพื้นท่ีสภาพแวดลอมมีปญหา (ยกเลิก) สถาบันคนควาและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร
วราภรณ  ยานะ

3 ป
50-52

17
(ยอย)

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันสําปะหลังพันธุใหม 
(หวยบง 60) เพื่อสงเสริมการผลิตมันเสนสะอาดเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมเอทานอล

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การฝกอบรมการใชข้ีเลื้อยไมยราบยักษเปนวัสดุเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติกโดยใชเครื่องแปรรูปตนไมยราบยักษเปนเครื่องทุน
แรงในการผลิตข้ีเลื้อย

นายเสกสรร สีหวงษ
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคพืช เพื่อผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีปลอดภัย

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นายกวิศร วานิชกุล
นายเรวัต เลิศฤทัยโยธิน

การใชนําสับปะรด และยางมะละกอ ปรับปรุงคุณภาพหมูสวรรค
ท่ีแปรรูปจากแมสุกรคัดท้ิง

นายวิรัตน สุมน
สถานีวิจัยทับกวาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑ
สัตว กําแพงแสน
ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร)
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาํแพงแสน
รศ.เนรมิตร สุขมณี
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวทิพยมนต ใยเกษ
สถานีวิจัยทับกวาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑ
สัตว กําแพงแสน
นางณัฏยาพร สุมน
สถานีวิจัยทับกวาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑ
สัตว กําแพงแสน



90,000

90,000

1 การถายทอดเทคโนโลยีการศึกษาพรรณไมเพื่อการระบุช่ือ 1 ป 90,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 โครงการ

โครงการใหม จํานวน 1 โครงการ

รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ
สาขาวิชาพฤกษศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
ผศ.จิรายุพิน จันทรประสงค
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
นางสาว นันทวัน ใจเย็น
นางสาว จินตนา รัตนกิตติสกุล



6,000,000

6,000,000

1 6,000,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 1 โครงการ

โครงการตอเนื่อง จํานวน 1 โครงการ

โครงการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสื่อตาง ๆ

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นางสุไร สุวรรณรัตน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายนรวัฒน  แกกองกิติ์
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายวินัย จอมแกว
ฝายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายชัยณรงค สหัสสานนท
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางชัชชารีย มากรุน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายสรศักดิ์ เพิ่มศิลป
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาว มณฑา  ปานทิม
นาย วินัย  วิริยะฐานะกุล
นางสาว รัชฎาภรณ  ขอเจริญ

10 ป
46-55
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การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการเพ่ือการแขงขัน จํานวน 24 โครงการ

โครงการทุนสมทบเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ (เมธีวิจัย สกว.) จํานวน 10 โครงการ

โครงการตอเนื่อง จํานวน 9 โครงการ

การศึกษาการแสดงออกของยีน alcohol dehydrogenase และ
การตอบสนองตอเอทานอลและกรดอะซิติกความเขมขนสูงใน
แบคทีเรียกรดนํ้าสมทนรอน

ผศ.กัญจนา ธีระกุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

4 ป
47-50

ผลของไฮโดรคอลลอยดตอสมบัติทางกายภาพและความคงตัว
ของระบบท่ีมีแปงมันสําปะหลังเปนสวนประกอบ

รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
48-50

สารกระตุนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและชีวสภาพของ
ยุงกนปลองมินิมัสพาหะนําโรคมาลาเรียในประเทศไทย

รศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

3 ป
48-50

การสังเคราะหซิลิกาเมโซพอรชนิด SBA-15 จากเถาแกลบและ
การใชเปนตัวรองรับในการเรงปฏิกิริยาการผลิตนํ้ามันดีเซล
บริสุทธิ์

รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

การหาตําแหนงยีนตานทานโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum
 capsici) และการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อใชคัดเลือก
ลักษณะตานทานโรคในพริก

รศ.อรรัตน มงคลพร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
48-50

แบบจําลองความปนปวนชนิดไมเชิงเสนแบบใหมในซอฟตแวรซี
เอฟดีสําหรับการไหลท่ีมีความซับซอน

รศ.วรางครัตน จันทสาโร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

การออกแบบผลิตภัณฑขาวมลูคาเพิ่มไปยังประเทศสหภาพ
ยุโรปท่ีมีศักยภาพในการสงออก

รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
Assoc.Prof.Dr. Matthijs Dekker
Assoc.Prof.Dr. Anita Linnerman
Assoc.Prof. Dr. Mark Speece

3 ป
49-51

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีน GS และ ALS 
ในระดับโมเลกุลในพืชตานทานสารกําจัดพืช

รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
49-51

การคัดแยกและจําแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric 
actinomycetes ท่ีผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย
กอโรคพืช

ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
49-51
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การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 1 โครงการ

การพัฒนาโครงสรางในเจลสตารชขาวใหทนตอการแชเยือก
แข็งและทําละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรดของไทย

รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
50-52



30,117,760
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รศ.วิโรจน  อิ่มพิทักษ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการวิจัยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน จํานวน 14 โครงการ

โครงการตอเนื่อง จํานวน 3 โครงการ

4 ป
48-51

3,000,000
(290,000)

2
(ชุด)

การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรขมิ้นชันแบบครบวงจรเพื่อสู
อุตสาหกรรม

รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บุญสง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวนิภา เข่ือนควบ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายสุชาติ สงวนพันธุ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นายสมโภชน ทับเจริญ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
รศ.อรพินท จินตสถาพร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.ประทักษ ตาบทิพยวรรณ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.หทัยรัตน ริมคีรี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.องอาจ เลาหวินิจ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางลัดดา วัฒนศิริธรรม
ฝายควบคุมคุณภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
อ.วิเชียร กีรตินิจกาล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ

3 ป
48-50

1 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข็ง
ขันในการแกปญญาความยากจนของประชาชนในชาติ

2
(ยอย)

การวิจัยและพัฒนาการสกัด การแยกสารเคอคูมินอยดและ
นํ้ามันขมิ้นจากขมิ้นชัน (Curcuma longa) และการพัฒนาการ
เปลี่ยนสารเคอคูมินอยด (Curciminoids) ไปเปนเตตระไฮโดร
เคอรคูมินอยด (Tetrahydrocurcuminoids, THCs) ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญในเครื่องสะอาง

รศ.บุญสง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

2
(ยอย)

ผลการเสริมกากขมิ้นชันในไกเน้ือตอสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพเน้ือ

นายสุชาติ สงวนพันธุ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อรประพันธ สงเสริม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอรรถวุฒิ พลายบุญ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

2
(ยอย)

การใชสารสกัดจากขมิ้นชันกับกุงขาว (Litopenaeus vannamei) รศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.องอาจ เลาหวินิจ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

2(ยอย) การพัฒนานํ้ายาลางมือกําจัดจุลินทรียท่ีมีสวนผสมของนํ้ามัน
หอมระเหยขมิ้นชัน อบเชย กานพลู และโหระพา

รศ.หทัยรัตน ริมคีรี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.วลัยรัตน จันทรปานนท
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
48-50

2
(ยอย)

การวิเคราะหสมบัติการตานอนุมูลอิสระของขมิ้นชันท่ีไดจากการ
สกัดและอายุการเก็บของขมิ้นชันผงดานประสิทธิภาพของ 
antioxidant

รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
48-50
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การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

2
(ยอย)

การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
และเชื้อราท่ีกอโรคในปลาจากสารออกฤทธิ์ท่ีแยกจากขมิ้นชัน
ในหองปฏิบัติการ

อ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บุญสง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สันติ แกวโมกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาวนภสร เผาชูศักดิ์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

2
(ยอย)

การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคอรคูมินอยดจากขมิ้นชันตอ
การยับยั้งเช้ือกอโรคในกุงและไก

รศ.องอาจ เลาหวินิจ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บุญสง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
48-50

2
(ยอย)

ผลของการเสริม Turmeric oleoresin จากสารสกัดขมิ้นชันใน
อาหารตอ สมรรถการการผลิต และคุณภาพซากของสุกรในระยะ
รุน-ขุน

นายสมโภชน ทับเจริญ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
นายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลติภัณฑสัตว กําแพงแสน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ดร.ชฏา พิศาลพงษ

2
(ยอย)

ผลของการใชกากขมิ้นชันในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตของ
สุกรในระยะหลังหยานม

นายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
นายสมโภชน ทับเจริญ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. ชฎา  พิศาลพงศ

2
(ยอย)

การใชขมิ้นชันรวมกับฟาทลายโจรในอาหารปลาดุกลูกผสมตอ
การเติบโต
การจับกินเช้ือโรค และสีในเน้ือปลา

รศ.อรพินท จินตสถาพร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายฉัตรชัย ไทยทุงฉิน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประทักษ ตาบทิพยวรรณ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

2
(ยอย)

ผลของการเสริมกากขมิ้นชันในอาหารกุงกามกรามตอ
สมรรถภาพการผลิต และสีในผลิตภัณฑ

รศ.ประทักษ ตาบทิพยวรรณ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.อรพินท จินตสถาพร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายฉัตรชัย ไทยทุงฉิน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2
(ยอย)

การพฒันาตํารับยาสมุนไพรขมิ้นชันเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและ
ทดแทนสารปฏิชีวนะในไกกระทง

ผศ.ชนินทร ติรวัฒนวานิช
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บุญสง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน



3 5,000,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุท่ีมีโครงสรางระดับนาโน
เมตร

ศ.จํารัส ลิ้มตระกูล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ผ่ึงผาย พรรณวดี
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พิบูลย พันธุ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ณัฐพร ฉัตรแถม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.อําพร เสนห
สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
อ.พิมพา หอมนิรันดร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ธานิน นานอก
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุภา หารหนองบัว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.จักร แสงมา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ. ยุทธนา  ตันติรุงโรจนชัย
ผศ. ตะวัน สุกนอย
ผศ. อภินภัส  รุจิวัตร
ดร. รุงนภา ทองพูล

5 ป
49-53



5,520,000

4 1 ป 170,000

5 1 ป 200,000

6 1 ป 350,000

7 1 ป 150,000

8 การพัฒนาแบบบูรณาการสําหรับระบบเกษตรทางเลือก 400,000

9 1 ป 850,000

10 1 ป 400,000

11 1 ป 300,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 11 โครงการ

การทํานายอายุการใชงานของโครงสรางพื้นฐานดานถนนดวย
ขอมูลการชั่งนํ้าหนักยานพาหนะขณะเคลื่อนท่ี

อ.ปยะ โชติกไกร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ดร.เกษม ชูจารุกุล

การควบคุมโรคผลเนาราสีเขียวของสมท่ีเกิดจากเชื้อรา 
Penicillium digitatum โดยใชสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากขมิ้น 
นํ้ามันหอมระเหยจากเปลือกสม ไคโตแซนและการพัฒนาสูตร
เพื่อใชทางการคา

รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคพืชสําหรับเช้ือแบคทีเรียอยาง
รวดเร็วของพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ

รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การวางแผนการพัฒนาระบบการเกษตรอยางยั่งยืนในพื้นท่ีลุม
นํ้าแมสาจังหวัดเชียงใหม

อ.เอื้อ สิริจินดา
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

ผศ.ธันวา จิตตสงวน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.บงกชรัตน ปติยนต
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บรรพต ณ ปอมเพชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.รังสรรค ปติปญญา
ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.ถวัลยศักดิ์ เผาสังข
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ดร.วินัย ปติยนต

3 ป
50-52

การพัฒนาเครื่องฉีดยางขนาดเล็กสําหรับกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ

อ.ชนะ รักษศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.คุณยุต เอี่ยมสอาด
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การผลิตแปงละลายนํ้าเย็นจากแปงขาวท่ีมีปริมาณอะมิโลสตาง ๆ รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ดร.เกื้อกูล ปยะจอมขวัญ
ฝายเทคโนโลยีแปง นํ้าตาลและยางพารา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ดร.ปฐมา จาตกานนท
ฝายเทคโนโลยีแปง นํ้าตาลและยางพารา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
นายไชยรัตน เพ็ชรชลานุวัฒน
นางสาวรุงทิวา วันสุขศรี

ผลของกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีมีตอสภาวะของรางกาย 
จิตใจ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพและประสิทธิภาพ
ในการทํางานของบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล
สาขาชีวกลศาสตรการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
รศ.สุพิตร สมาหิโต
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
อ.อําพร ศรียาภัย
สาขาชีวกลศาสตรการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
นางสาวนันทวัน เทียนแกว



12 1 ป 200,000

13 500,000

(300,000)

1 ป (200,000)

1 ป (200,000)

(200,000)

1 ป (200,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

การจัดการองคความรูดานหญาแฝกของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ
ฝายสารสนเทศ สํานักหอสมุด บางเขน
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางรัตนา สุวรรณเลิศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวรัชดา คะดาษ
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาววราภรณ ทับชู
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิต
และผลิตภัณฑฝายสีในระดับทองถ่ินเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.งามชื่น รัตนดิลก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

14
(ชุด)

การพัฒนาเทคโนโลยีของยางธรรมชาติสําหรับการใชใน
อุตสาหกรรม

รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

4 ป
50-53

2,000,000
(100,000)

14
(ยอย)

การศึกษาดานสรีรวิทยาและพันธุศาสตรของคุณสมบัติของนํ้า
ยางท่ีสัมพันธกับปริมาณและคุณภาพผผลิต

ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

4 ป
50-53

14
(ยอย)

การศึกษาความสัมพันธของสารในกลุม unsaponifiables ตอ
สมบัติของยางธรรมชาติ

ดร.ปฐมา จาตกานนท
ฝายเทคโนโลยีแปง นํ้าตาลและยางพารา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

14
(ยอย)

การดัดแปรยางธรรมชาติโดยการตอกิ่งในการเกิดโคพอลิเมอร
แบบอิมัลชันของสไตรีนกับนํ้ายางธรรมชาติเมื่อมียางสัดสวนสูง
กวา รอยละ 60

รศ.เทอดไทย วัฒนธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

14
(ยอย)

สมบัติเชิงกลและความเปนแมเหล็กของคอมโพสิทระหวง
แบเรียมเฟอรไรทและยางธรรมชาติและผลกระทบของรูปราง
และขนาดอนุภาคของแบเรียมเฟอรไรทตอคอมโพสิท

ผศ.นัทธมน คูณแสง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

14
(ยอย)

อิทธิพลของขนาดอนุภาคและพื้นท่ีผิวของข้ีเถาแกลบตอสมบัติ
ทางกล การทนทานตอความรนและสารเคมีของแผนยางปูพื้น

อ.วิรัญญา แกววัฒนะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน



1 ป (300,000)

(200,000)

1 ป (300,000)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

14
(ยอย)

การเตรียมและคุณสมบัติของยางธรรมชาติ/แรดินเหนียวออกา
โนนาโนคอมโพสิท

อ.ธาริณี นามพิชญ
สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

14 การศึกษาสภาวะการเตรียมและสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม
ฝายเทคโนโลยีแปง นํ้าตาลและยางพารา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อตสาหกรรมเกษตร

2 ป

14
(ยอย)

การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตแมพิมพข้ึนรูป
ผลิตภัณฑยางรองถัง

ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน



5,000,000

5,000,000

5,000,000

1 1 ป 40,000

2 1 ป 400,000

3 1 ป 260,000

4 1 ป 250,000

5 1 ป 80,000

6 1 ป 100,000

7 1 ป 20,000

8 1 ป 50,000

9 1 ป 250,000

10 1 ป 300,000

11 1 ป 50,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ิ ัลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ จํานวน 21 โครงการ

โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 21 โครงการ

โครงการใหม จํานวน 21 โครงการ

สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

นายพิชิตชัย ผองอุดม
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
นางทองฟู ศิริวงษ (ชินะโชติ)
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาสงเสริมการเรียนรูดวย
อิเล็กทรอนิกสดานหลักสูตรและการสอน

รศ.สมถวิล ธนะโสภณ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.นาตยา ปลันธนานนท
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.มธุรส จงชัยกิจ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานรานอาหารใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : การลดความเสี่ยงจากพิษภัยใน
อาหารตอบุคลากรในสถาบัน

ผศ.สุรชัย จิวเจริญกุล
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.ชีพสุมน รังสยาธร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.สิริมา พงษอยู
ผศ.อารีย ชัชวาลวรรณ
อ.พิชยา เจียไพบูลย

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีปรากฎในระบบโซตัส (SOTUS) ของ
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.ประเทือง ทินรัตน
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การศึกษาประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามกระบวน PDCA

นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ
ฝายเลขานุการสํานักประกันคุณภาพ สํานักประกันคุณภาพ
นายธเนศ ดาวรุงโรจน
ฝายตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ สํานักประกันคุณภาพ
นางมุกดา เกตุแกว
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

การประเมินหลักสูตรวิชาบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ การสํารวจแนวโนมความ
ตองการของรายวิชาบูรณาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.วรรณดา สุจริต
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตามการรับรู
ของผูบริหาร อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน

นายชูเดช อิสระวิสุทธิ์
กองบริการการศึกษา กพส. สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

โครงการสํารวจความตองการของผูเรียนในการศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

นายวิโรจน ทองสุพรรณ
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย 
และชีวภาพของแหลงนํ้าในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

อ.ฐิติยา แซปง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.พัชนี วิชิตพันธุ
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.วีรานุช หลาง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.วิไลลักษณ ขวัญยืน
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.จิรนันท ธีระกูลพิศุทธิ์
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

การตัดสินใจศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาบนภาวะการแขงขันรับ
นิสิต

อ.ฐณัฐ วงศสายเชื้อ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน

แนวทางและความตองการพัฒนาความรูทางวิชาการของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นายอนุรักษ เครือคํา
ฝายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร



12 1 ป 100,000

13 1 ป 400,000

14 1 ป 250,000

15 1 ป 550,000

16 1 ป 300,000

17 1 ป 300,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีปรากฎในระบบโซตัสของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร

อ.เกรียงไกร พรอมนฤฤทธิ์
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.ประยูร คลายโศก
สาขาวิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
นายวรสิทธิ์ วงศอดิศัย
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
ภุชงค รุงอินทร
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร

ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงษ
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร บางเขน
รศ.เรณุมาศ มาอุน
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ
ฝายเลขานุการสํานักประกันคุณภาพ สํานักประกันคุณภาพ
นายธเนศ ดาวรุงโรจน
ฝายตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ สํานักประกันคุณภาพ
นางมุกดา เกตุแกว
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของสถานีวิจัยดาน
พืชศาสตรและแนวทางการพัฒนา

รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.เติมศักดิ์ สุขวิบูลย
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.อรอุมา เจียมจิตต
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

ผลกระทบของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
อุตสาหกรรมอาหาร:กรณีศึกษางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.จารึก สิงหปรีชา
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

ผลกระทบของระบบการลงทะเบียน Online ท่ีมีตอระบบ
อาจารยท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อ.ปยะพงษ ไสยโสภณ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.พนิต เข็มทอง
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.ณัฏฐชยธร ศรุดาธิติพัทธ

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

ภาวะความเครียด แหลงความเครียด และแนวทางในการจัดการ
ความเครียดของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อ.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.พนิต เข็มทอง
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.ปยะพงษ ไสยโสภณ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.ณัฏฐชยธร ศรุดาธิติพัทธ

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน



18 1 ป 300,000

19 1 ป 100,000

การพัฒนาศูนยความรูอิเล็กทรอนิกสดานการเกษตร

(0)

โครงการพัฒนาหองสมุดดิจิตอลดานการเกษตร (0)

(0)

1 ป

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

ศักยภาพและความพรอมของอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับการเรียนการสอนผาน

อ.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.พนิต เข็มทอง
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.ปยะพงษ ไสยโสภณ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.ณัฏฐชยธร ศรุดาธิติพัทธ

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

ปจจัยท่ีสงผลการเรียนจบลาชาของนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางสาววรรณีย เล็กมณี
กองกิจการนิสิต กพส. สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน
นางสาววรรณีย เล็กมณี
กองกิจการนิสิต กพส. สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน
นายชูโชค ชูเจริญ
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

20
(ชุด)

นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ
ฝายสารสนเทศ สํานักหอสมุด บางเขน

2 ป
50-51

700,000
(700,000)

20
(ยอย)

การพัฒนาตนแบบแผนท่ีหัวเรื่องเพื่อการสืบคนและการ
ใหบริการสารสนเทศงานวิจัยดานการเกษตร

นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ
ฝายสารสนเทศ สํานักหอสมุด บางเขน

2 ป
50-51

20
(ยอย)

นางสาวถิรนันท ดํารงคสอน
ฝายสารสนเทศ สํานักหอสมุด บางเขน

2 ป
50-51

20
(ยอย)

การพัฒนาและประยุกตใชระบบหองสมุนแบบเปดเผยรหัส
ภาษาไทย

นางสาววันเพ็ญ ศรัจันทรกุล
ฝายสารสนเทศ สํานักหอสมุด บางเขน

2 ป
50-51

21
(ชุด)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ระหวางนิสิตท่ีรับตรงและรับผานสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

รศ.ศิริพร อองรุงเรื่อง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

200,000
(200,000)



1 ป (0)

1 ป (0)

1 ป (0)

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

21
(ยอย)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหวางนิสิตท่ีรับตรงและ
รับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ.วรวิทย กุลตังวัฒนา
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.กันยารัตน สุขะวัธนกุล
สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.จาริตา หินเธาว
สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.ชูวงศ กลิ่นเลขา
สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
นางสาวบุษกร ครจํานงค
สาขาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
อ.อรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล
สํานักงานวิทยาเขต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ช่ืนจิต จันทจรูญพงษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นายศุภรินทร มหาสวัสดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.กานดา พันสุรินทร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ภานุวัฒน คัมภีราวัฒน
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.หทัยรัตน โชคทวีพาณิชย
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นางพรธิดา เสนไสย
สาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
นางสาวนิตยา เมืองนาค
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
อ.วิเรขา คําจันทร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร

21
(ยอย)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหวางนิสิตท่ีรับ
ตรงและรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอดมศึกษา

นางพรธิดา เสนไสย
สาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร

21
(ยอย)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ระหวางนิสิตท่ีรับตรงและรับผานสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ.อาภัสสร ศิริจริยวัตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร



10,000,000

10,000,000

10,000,000

1 10,000,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2550

ระยะเวลา
การวิจัยลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน งบประมาณ

6 ป
47-52

โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 1 โครงการ

โครงการสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 โครงการ

โครงการตอเนื่อง จํานวน 1 โครงการ

การสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

รศ.วินัย อาจคงหาญ
สํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน
ผศ.กัญจนา ธีระกุล
สํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน



ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลาการวิจัย งบประมาณ

1 การชวยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ําทวมใน
เขตจังหวัดนครปฐม

รศ.ธงชัย มาลา 2550 2,500,000

โครงการยอยท่ี 1 โครงการบํารุงรักษา
เครื่องยนตตนกําลังเพื่อการเกษตรขนาดเล็กท่ี
ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณน้ําทวมในเขต
พื้นท่ีจังหวัดนครปฐม

นายเสกสรร สีหวงษ

โครงการยอยท่ี 2 การพัฒนาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการผลิตเห็ดเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรประสบภัยน้ําทวม

รศ.ประสงค ตันพิชัย

โครงการยอยท่ี 3 การสงเสริมและการผลิต
กลาไมดอกไมประดับพันธุดีสําหรับเกษตรกร
ผูประสบภัยน้ําทวม

นางรงรอง หอมหวน

โครงการยอยท่ี 4 การผลิตตนกลาและเมล็ด
พันธุผักพื้นบานเพื่อชวยเหลือเกษตรกรประสบ
ภัยน้ําทวมในเขตบางเลน จังหวัดนครปฐม

นางสาวสิริกุล วะสี

โครงการยอยท่ี 5 โครงการฝกอบรมการผลิต
อาหารสัตวน้ําใชเองในฟารมแกเกษตรกร
ผูประสบภัยน้ําทวม

รศ.อุทัย คันโธ

โครงการยอยท่ี 6 โครงการสงเสริมการใชปุย
อินทรียจากฟารมเล้ียงสัตวเพื่อการลดตนทุน
และเพิ่มผลผลิตการปลูกพืชแกผูประสบภัยน้ํา
ทวมจังหวัดนครปฐม

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ

โครงการยอยท่ี 7 การฟนฟูดานการประมงแก
เกษตรกรผูประสบภัยน้ําทวมในเขตจังหวัด
นครปฐม

นายกําจัด รื่นเริงดี

โครงการยอยท่ี 8 ระบบคําแนะนําการจัดการ
ดิน-ปุยท่ีเหมาะสมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
ประสบภัยน้ําทวมในเขต จังหวัดนครปฐม

ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2550



ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลาการวิจัย งบประมาณ

1 โครงการศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการ

รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน  
สํานักงานอธิการบดี

2550 10,000,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2550



ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลาการวิจัย งบประมาณ

1 โครงการวิจัยศูนยนานาชาติเพื่อการ
วิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร 
ศูนยนานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย
และพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี

2550 4,000,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2550



ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลาการวิจัย งบประมาณ

1 เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกและการ
ดําเนินงานของศูนยวิจัยพืชผักแหง
เอเชีย

น.ส.สิริกุล วะสี ศูนยวิจัย
และพัฒนาพืชผักเขตรอน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน

2550 5,080,600

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2550



ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลาการวิจัย งบประมาณ

1 เงินอุดหนุนศูนยวิทยาการ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
แหงชาติ

ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล 
สํานักอธิการบดี/ภาควิชา
พืชไรนา คณะเกษตร

2550 5,000,000

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2550
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