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ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 
กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณการเกษตร แหลงทุน -  

รศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑชุมชน 

 1 2550-2550  415,000.00 

อ.สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
อ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
สมพร คงเจริญเกียรติ 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
      
รศ.กมลวรรณ แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถี 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
อ.รุงทิพย ลุยเลา 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร 

การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑผา
ไหม 

 2 2550-2550  297,500.00 

ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
อ.สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
อ.ศรันยา เกษมบุญญากร (ผองเผือก) 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
อ.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
รศ.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การพัฒนาปรับปรุงการผลิตซีอิ๊ว  3 2550-2550  70,000.00 

นายวุฒินันท คงทัด 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ 

โครงการถายทอดการทํากระดาษสา
และผักตบชวาดวยมือแบบไทยและ
ผลิตภัณฑมูลคาเพิม่ 

 4 2550-2550  211,250.00 
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อ.เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 

เทคโนโลยีและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของการเย็บ
เสื้อผาอุตสาหกรรมระดับสากล 

 5 2550-2550  330,685.00 

หมอมราชวงศวรวัฒย เกษมศรี 
     บริษัท ลอแยล คอนแท็ค จํากัด 
      
อ.เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 

เทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ ใน
กลุมอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผาใน
ระดับสากล 

 6 2550-2550  437,500.00 

หมอมราชวงศวรวัฒย เกษมศรี 
     บริษัท ลอแยล คอนแท็ค จํากัด 
      

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ       1,761,935.00 บาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ แหลงทุน -  

รศ.มาลี ณ นคร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพฤกษศาสตร 

การคัดเลือกหญารูซี่ทนทานตอสภาพ
แลงโดยใชสาร polycthyleve glycol  
(PEG) 

 1 2550-2552  200,000.00 

นายประภาส ชางเหล็ก 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสู
ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู
ประสบปญหาอุทกภัยในป2549 

 2 2550-2550  -   

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ 
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุ
สัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
     ศูนยวิจัยและพฒันาวิชาการอาหารสัตว 
นายสุรพล เชาฉอง 
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร 
     ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ 
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร 
นายประภาส ชางเหล็ก 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสู
ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู
ประสบปญหาอุทกภัยในป2549 

โครงการวิจัยที่ 2 โครงการเรงรัดพัฒนา
อาชีพการผลิตขาวโพดหวานฝกสดแบบ
ครบวงจรโดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสม สําหรับเกษตรกรผูประสบ
อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดสุพรรณบุรี 

 3 2550-2550  650,000.00 
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นายสุรพล เชาฉอง 
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร 
     ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ 

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสู
ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู
ประสบปญหาอุทกภัยในป2549 

โครงการวิจัยที่ 2 โครงการเรงรัดพัฒนา
อาชีพการผลิตขาวโพดหวานฝกสดแบบ
ครบวงจรโดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสม สําหรับเกษตรกรผูประสบ
อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดสุพรรณบุรี 

 3 2550-2550  650,000.00 

นางสาวสดใส ชางสลัก 
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร 
     ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ 
นางสุปราณี งามประสิทธิ์ 
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร 
     สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ 
นายเวช เตจะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 
นางเบ็ญจารัชด ทองยืน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ 
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุ
สัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
     ศูนยวิจัยและพฒันาวิชาการอาหารสัตว 

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสู
ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู
ประสบปญหาอุทกภัยในป2549 

โครงการวิจัยยอยที ่3 โครงการฟนฟู
และเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจของ
เกษตรกรที่ประสบภัยน้ําทวมในเขต
จังหวัดภาคกลาง 

 4 2550-2550  500,000.00 

นางวิไลลักษณ   ชาวอุทัย 
     ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร 
นายประภาส ชางเหล็ก 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 
รศ.อุทัย คันโธ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 
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นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร 

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสู
ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู
ประสบปญหาอุทกภัยในป2549 

โครงการวิจัยยอยที ่4 การจัดการดินที่
เหมาะสมเพื่อการฟนฟูพื้นที่การเกษตร
ที่ถูกน้ําทวมในเขตจังหวัดลุมแมน้ํา
เจาพระยา 

 5 2550-2550  1,318,360.00 

นายประภาส ชางเหล็ก 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 
ผศ.ชัยสิทธิ ์ทองจู 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 
นางระวิวรรณ  โชติพันธ 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
นางสาวลลิตา  น้ําเพชร 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
นางเบ็ญจารัชด ทองยืน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 
นายโรจนรวี ภิรมย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 
นายประภาส ชางเหล็ก 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสู
ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู
ประสบปญหาอุทกภัยในป2549 

โครงการวิจัยยอยที1่ โครงการผลิต
อาหารสัตวโดยใชมันเสนสะอาดและ
อาหารหมักสําหรับโคและกระบือใน
เขตพื้นที่น้ําทวม 

 6 2550-2550  2,540,000.00 

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ 
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุ
สัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
     ศูนยวิจัยและพฒันาวิชาการอาหารสัตว 
นายสกล ฉายศรี 
     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี 
     สถานีวิจัยลพบุรี 
นายเวช เตจะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 
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นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร 

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสู
ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู
ประสบปญหาอุทกภัยในป2549 

โครงการวิจัยยอยที1่ โครงการผลิต
อาหารสัตวโดยใชมันเสนสะอาดและ
อาหารหมักสําหรับโคและกระบือใน
เขตพื้นที่น้ําทวม 

 6 2550-2550  2,540,000.00 

นางวีระศรี หวังการ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ       5,208,360.00 บาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร แหลงทุน -  

รศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด  1 2550-2550  1,484,000.00 

อ.อนุกูล วัฒนสุข 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
อ.สิริชัย สงเสริมพงษ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
รศ.กมลวรรณ แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
รศ.หทัยรัตน ริมคีรี 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถี 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
ผศ.วลัยรัตน จันทรปานนท 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
รศ.จินตนา อุปดิสสกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
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ผศ.นันทวัน เทอดไทย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด  1 2550-2550  1,484,000.00 

ผศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุม
อุตสาหกรรม ภายใตโครงการ
พัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม 

 2 2550-2550  1,000,000.00 

ผศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาการรวมกลุมและ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม ระยะ 2 

 3 2550-2550  2,500,000.00 

ผศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ของผูประสานงานคลัสเตอร (CDA) 

 4 2550-2550  2,300,000.00 

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ       7,284,000.00 บาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แหลงทุน -  

อ.จารึก สิงหปรีชา 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การศึกษาโอกาสและผลกระทบจากการ
จัดทํา FTA ของไทยที่มีตอสาขาเกษตร 
(ระยะที่สอง) ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 1 2550-2551  6,200,000.00 

รศ.สมพร อิศวิลานนท 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและ
แรงงานเกษตร ปเพาะปลูก 2549/50 

 2 2550-2551  2,900,000.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       9,100,000.00 บาท 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ แหลงทุน -  

รศ.อรพินท จินตสถาพร 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 

โครงการการจัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย
สาธิต (น้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

 1 2550-2550  709,500.00 

รศ.อรพินท จินตสถาพร 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 

โครงการการประเมินสถานการณการ
เพาะเลีย้งสัตวน้ําและเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการจัดการน้ําทิ้งจากบอ
เพาะเลีย้งสัตวน้ําในพื้นที่ 
ลุมน้ําบางปะกง 

 2 2550-2550  1,544,400.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       2,253,900.00 บาท 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แหลงทุน -  

รศ.วิชา นิยม 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

การประเมินคาความเสียหายจากการ
ทําลายปาชายเลน 

 1 2550-2550  2,500,000.00 

นายกิติชัย รัตนะ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 
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กิตติพจน  เพิ่มพูล 
     คณะวนศาสตร 
      

การประเมินคาความเสียหายจากการ
ทําลายปาชายเลน 

 1 2550-2550  2,500,000.00 

รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 
สัญชัย  เอี่ยมประเสริฐ 
     คณะวนศาสตร 
      
มนตรี  ประดิษฐผล 
     คณะวนศาสตร 
      
อรวรรณ  อินทรขาว 
     คณะวนศาสตร 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       2,500,000.00 บาท 

กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แหลงทุน -  

อ.พิชัย กฤชไมตรี 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การจัดทําโครงการนํารองเพื่อนําสาร
พลอยได (Natural Gas Liquid, NGL) ที่
ไดจากกระบวนการผลิตกาซธรรมชาติ
ไปใชประโยชนกับชุมชน 

 1 2550-2550  1,000,000.00 

อ.พิชัย กฤชไมตรี 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การศึกษาความเปนไปไดในการนํากาซ
ธรรมชาติจาแหลงน้ํามันดิบบนบกไป
ใชเปนเชื้อเพลิงกับวิสาหกิจชุมชนโดย
การวางทอสง 

 2 2550-2550  1,000,000.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       2,000,000.00 บาท 

กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน แหลงทุน -  

ผศ.พิพล บุญจันตะ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โครงการศึกษาและจัดทํารางกฏหมายวา
ดวยหลักเกณฑและมาตรฐานความ
ปลอดภัยกาซธรรมชาติเหลว 

 1 2550-2550  10,200,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       10,200,000.00 บาท 

กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน แหลงทุน -  

ผศ.เกียรติไกร อายวุัฒน 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โครงการศึกษาพัฒนาและเผยแพรการ
จัดการขยะเพื่อพลังงานสําหรับชุมชน 

 1 2550-2550  5,706,060.00 

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

โครงการศึกษาและกําหนดรูปแบบการ
จัดการสบูดําเปนเชื้อเพลิงอยางครบ
วงจรของโครงการเคย-ูไบโอดีเซล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2 2550-2550  5,000,000.00 

ผศ.เกียรติไกร อายวุัฒน 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด
เทคโนโลยีถานหินสะอาดรวมกับ
เชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรม 

 3 2550-2550  7,384,500.00 
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รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

โครงการสาธิตการผลิตไบโอเซลชุมชน 

โดยจัดทําตนแบบผลิตไบโอดีเซลใน
ประเทศสหภาพพมาของโครงการเค
ยูไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 4 2550-2550  3,999,900.00 

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ       22,090,460.00 บาท 

กระทรวงพาณิชย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ แหลงทุน -  

อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การศึกษาผลกระทบการเปดเสรีภาค
บริการสาขาอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

 1 2550-2550  2,290,000.00 

อ.จารึก สิงหปรีชา 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

โครงการศึกษาผลกระทบจากการทํา 
FTA สําหรับภาคเกษตรกรรม 

 2 2550-2550  2,800,000.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       5,090,000.00 บาท 

กระทรวงพาณิชย กรมทรัพยสินทางปญญา แหลงทุน -  

นายปราโมทย ธรรมรัตน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต 

โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมดวยทรัพยสนิ
ทางปญญา 

 1 2550-2550  1,200,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,200,000.00 บาท 

กระทรวงยุติธรรม ศาลลมละลายกลาง แหลงทุน -  

รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

การประเมินผลการดําเนินธุรกิจของ
กิจการหลังออกจากแผนฟนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ในศาลลมละลายกลาง 

 1 2550-2550  2,500,000.00 

รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

ผลกระทบของกระบวนการฟนฟูกิจการ
โดยศาลลมละลายกลางที่มีตอกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 2 2550-2550  2,860,000.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       5,360,000.00 บาท 

กระทรวงยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม แหลงทุน -  

รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

การสํารวจรับฟงความคิดเห็น และ
ประเมินความตองการของประชนชนที่
มีตอหนวยงานกระบวนการยุติธรรม 

 1 2550-2550  1,800,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,800,000.00 บาท 

กระทรวงวัฒนธรรม แหลงทุน -  

ดร.วรรณดี สุทธินรากร 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายการตลาด 

โครงการจัดทําแผนแมบทวัฒนธรรม
แหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 

 1 2550-2550  1,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,000,000.00 บาท 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยปฎิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ แหลงทุน -  
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ผศ.พรสวาท วัฒนกูล 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

การพัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ 
ณ หองปฏิบัติการแสงสยามสําหรับการ
วิเคราะหโลหะที่ทําใหเกิดสีในพลอย 

 1 2550-2550  1,532,968.00 

อ.เกียรติทว ีชูวงศโกมล 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาชีวเคม ี

การศึกษาโครงสรางของ HIV-1 รีเวิรสท
รานสคิปเทสและมิวแตนกับสารออก
ฤทธิ์ยับยั้ง 

 2 2550-2551  809,408.00 

ผศ.สุภา หารหนองบัว 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี
รศ.สุพรรณา เตชะสกุล (ทิวากรพรรณราย) 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       2,342,376.00 บาท 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร แหลงทุน -  

อ.ภคมน  จิตประเสริฐ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การพัฒนาเม็ดเชื้อโปรไบโอติกโดยวิธี
เอ็นแคปซูเลชันสําหรับอาหารไก 

 1 2550-2550  681,120.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       681,120.00 บาท 

กองบัญชาการทหารสูงสุด แหลงทุน -  

ดร.วรรณดี สุทธินรากร 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายการตลาด 

การประเมินผลของการดําเนินงาน
โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตและ 
                                    พื้นที่ตนน้ําน้ํา
หนาวของเกษตรกร  ตําบลวังกวาง  อ.

น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ 

 1 2550-2550  200,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       200,000.00 บาท 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย แหลงทุน -  

นายชูเกียรติ ทรัพยไพศาล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

โครงการศึกษาดาน Water Resources 

Engineering และ Water Impact Studies 

สําหรับใชในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาพลัง
น้ําฮัจยี ประเทศพมา 

 1 2550-2550  13,800,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       13,800,000.00 บาท 

คุณณัฐวุฒ ิ  พงศพาณิชย แหลงทุน -  

นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร 

การผลิตกลายางพาราคุณภาพดีมี
มาตรฐานสูเกษตรกร 

 1 2550-2550  850,000.00 

นางสาวนิภา เขื่อนควบ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร 
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ระวิวรรณ โชติพันธ 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      

การผลิตกลายางพาราคุณภาพดีมี
มาตรฐานสูเกษตรกร 

 1 2550-2550  850,000.00 

ลลิตา  น้ําเพชร 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
เจษฎายุทธ  ไชยบุรี 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
จิตตรา  สิ้นภัย 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       850,000.00 บาท 

โครงการความรวมมือ มก.-ธ.ก.ส. แหลงทุน -  

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 

การนําเศษเหลือสมุนไพรกลับมาใช
ประโยชนในรูปของแผนใยซีเมนต 

 1 2550-2550  270,000.00 

นางพัชรี ตั้งตระกูล 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร 

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑขาว
เกรียบ ขาวแตนและขาวเมา 

 2 2550-2550  218,488.00 

นางพยอม อัตกวิบูลยกุล 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ 
นางบุญมา นิยมวิทย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ 
นางสาวศันสนีย อุดมระดิ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร 
ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษกลุม
วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตยรมฟาสยาม
บานจอมแจง และบานหนองกุงใต 
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคาย 

 3 2550-2550  340,000.00 

ผศ.สุรเชษฎ เชษฐมาส 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 
รศ.อภิวันท กําลังเอก 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสหกรณ 
อ.นิคม แหลมสัก 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 

การพัฒนาการผลิตถาน ถานอัดแทง 

และน้ําสมควันไมใหมีคุณภาพเพื่อ
การคา 

 4 2550-2550  400,000.00 
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นางอภิญญา พุมพวง 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ศูนยวิจัยปาไม 

การพัฒนาการผลิตถาน ถานอัดแทง 

และน้ําสมควันไมใหมีคุณภาพเพื่อ
การคา 

 4 2550-2550  400,000.00 

นายมานพ  ธรสินธุ 
     มหาวิทยาลัสงขลานครินทร เขตการศึกษาสุราษฎรธานี 
      
นายวนัท  พุมพวง 
     สถานีฝกนิสิตวนศาสตรหาดวนกร 
      
ผศ.ธีระ วีณิน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 

การพัฒนาคุณภาพการผลิตการแกะสลัก
และถาวัลยประดิษฐ 

 5 2550-2550  250,000.00 

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 
ผศ.อําไพ เปยมอรุณ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 
อ.พิศุทธุ ศิริพันธุ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 
รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 

การพัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑไม  6 2550-2550  350,000.00 

ผศ.ธีระ วีณิน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 
ผศ.อําไพ เปยมอรุณ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 
อ.พิศุทธุ ศิริพันธุ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 
อ.พิศุทธุ ศิริพันธุ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 

การพัฒนาคุณภาพเสื่อทอกกและเสื่อ
เตย 

 7 2550-2550  312,500.00 

ผศ.ธีระ วีณิน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 
ผศ.อําไพ เปยมอรุณ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 
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รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 

การพัฒนาคุณภาพเสื่อทอกกและเสื่อ
เตย 

 7 2550-2550  312,500.00 

นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร 

การพัฒนาบรรจุภัณฑชาเขยีวใบหมอน
เพื่อปรับปรุงคุณภาพดานกลิ่น รส 

 8 2550-2550  142,903.00 

อ.จุฑา มุกดาสนิท 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง 

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ       2,283,891.00 บาท 

โครงการนวัตกรรมบริษัทพีทีทีเคมี แหลงทุน -  

รศ.เมตตา เจริญพานิช 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การสังเคราะห MCM-48 ระดับ Bench 

scale เพื่อใชแยกสารเคมีมูลคาสูง 
 1 2550-2550  407,000.00 

ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
นายคณิน เนื่องโนราช 
     นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีม.เกษตรศาสตร 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       407,000.00 บาท 

งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุมจังหวัดภาคเหนือ แหลงทุน -  

ผศ.นงนุช อังยุรีกุล (โสรัตน) 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเปาหมาย
สัมพันธกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ : การวิจัยพื้นฐานจังหวัด
แพร 

 1 2549-2550  1,500,000.00 

อ.สุวพร ผาสุก 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
นางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,500,000.00 บาท 

เทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม แหลงทุน -  

ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 

โครงการออกแบบและศึคกษาระบบ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยโซนใตของ
จังหวัดเชียงใหม 

 1 2550-2550  3,106,900.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       3,106,900.00 บาท 

เทศบาลเมืองกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ แหลงทุน -  
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รศ.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและ
ระบบนําเสียของเทศบาลเมืองกันทร
ลักษณ อ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ 

 1 2550-2550  5,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       5,000,000.00 บาท 

เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แหลงทุน -  

รศ.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

โครงการศึกษาขอมูลและจัดทําแผน
แมบทการจัดการน้ําเสียของเทศบาล
เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 1 2550-2550  4,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       4,000,000.00 บาท 

เทศบาลเมืองปราจนีบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แหลงทุน -  

รศ.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

โครงการศึกษาความเหมาะสมรวบรวม
และระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 

 1 2550-2550  5,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       5,000,000.00 บาท 

บริษัท กลุม 79 จํากัด แหลงทุน -  

ผศ.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 

โครงการกอสรางและทดสอบระบบดดู
กาซขยะของแหลงฝงกลบมูลฝอยอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล 

 1 2550-2550  4,039,950.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       4,039,950.00 บาท 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) แหลงทุน -  

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ระบบบริการตนเองเพื่อใชในการซื้อ
สินคาและบริการผานเครือขาย cdma 

ระยะที ่2 

 1 2550-2550  1,769,000.00 

นายลูกา เนตรเนรมิต 
     บริษัท เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
      
นายชินพจน วงศศรีพิสันต 
     บริษัท เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
      
นายปณิธาน จารุพินิจกุล 
     บริษัท เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
      
นายนิพนธ  พิมพพชื 
     บริษัท เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
      
นายสัณห อุทยารัตน 
     บริษัท เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,769,000.00 บาท 

บริษัท เกษตร 23 จํากัด แหลงทุน -  

นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร 

โครงการพัฒนาวิชาการ 
การทดสอบพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเท
เนอรา D x P เพื่อผลิตเมล็ดพันธุปาลม
น้ํามันลูกผสมคุณภาพดี รวมกับบริษัท 

เกษตร 23 จํากัด 

 1 2550-2559  250,000.00 

นางสาวนิภา เขื่อนควบ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร 
นายเจษฎายุทธ  ไชยบุรี 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
นางสาวลลิตา  น้ําเพ็ชร 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
นางระวิวรรณ  โชติพันธ 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
นางสาวจิตตรา  สิ้นภัย 
     สถานีวิจัยสิทธพิรกฤดากร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       250,000.00 บาท 

บริษัท โตโยตา (ประเทศไทย) จํากัด แหลงทุน -  

ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

แมลงศัตรูสบูดําและการจัดการ  1 2550-2550  100,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       100,000.00 บาท 

บริษัท โตโยตามอเตอรประเทศไทย จํากัด แหลงทุน -  

อ.จิรนันท ธีระกูลพิศุทธิ์ 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการ
ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดโดยภาค
ปาไมในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขา
แขง 

 1 2550-2550  367,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       367,000.00 บาท 

บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน แหลงทุน -  

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา 

การศึกษาผลกระทบทางสังคม (Social 

Impact Assessment) ในพื้นที่แนววางทอ
กาซธรรมชาติพื้นที่พาดผาน 5 จังหวัด
ของภาคตะวันออก 

 1 2550-2550  4,494,600.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       4,494,600.00 บาท 
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บริษัท โพรเทคเตอร นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จํากัด แหลงทุน -  

รศ.สนธิชัย จันทรเปรม 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

การพัฒนาพันธุสบูดํา  1 2550-2550  8,272,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       8,272,000.00 บาท 

มูลนิธิโครงการหลวง แหลงทุน -  

ผศ.สิริภัทร พราหมณีย 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 

การขยายตนพันธุเสาวรสปลอดโรค
ไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 1 2549-2550  190,000.00 

ผศ.กฤษณา กฤษณพุกต 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารตาง ๆ 

ในตนพลับพันธุ P2 และ Fuyu 
 2 2549-2550  154,500.00 

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพืช 

การทดสอบตนแมพันธุเสาวรส
รับประทานสดปราศจากโรคไวรัส 

 3 2549-2550  230,000.00 

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การนําเขาพันธุไมผลจากตางประเทศ
และการทดสอบพันธุในพื้นที่มูลนิธิ
โครงการหลวง 

 4 2549-2550  216,000.00 

อ.นิคม แหลมสัก 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 

การประเมินคุณภาพของไมและการ
พัฒนาการใชประโยชนไมการบูร 

 5 2550-2550  133,500.00 

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การปรับปรุงพันธุมะละกอผลเล็กเพือ่
การคา 

 6 2549-2550  250,000.00 

อ.คุณยุต เอี่ยมสอาด 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การพัฒนาโปรแกรมแบบอัตโนมัติ
สําหรับเครื่องสรางตนแบบรวดเร็ว 

 7 2550-2550  2,379,380.00 

ผศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การพัฒนาพันธุไมดอกสกุลหนาวัว  8 2549-2550  203,800.00 

ผศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การพัฒนาพืชเขตรอนเปนไมกระถาง
และไมตัดใบ 

 9 2550-2551  278,000.00 

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 

การศึกษาการผลิตมัลเบอร่ีรับประทาน
สดเพื่อการคาในพืน้ที่ของมูลนิธิ
โครงการหลวง 

 10 2550-2550  80,000.00 

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 
นายเวช เตจะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 
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สาวิตรี  ทิวงศ 
     มูลนิธิโครงการหลวง 
      

การศึกษาการผลิตมัลเบอร่ีรับประทาน
สดเพื่อการคาในพืน้ที่ของมูลนิธิ
โครงการหลวง 

 10 2550-2550  80,000.00 

ดร.อัจฉรา  ภาวะสทุธิ์ 
     มูลนิธิโครงการหลวง 
      
นางสาวพิลาณ ีไวถนอมสัตย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ระยะเวลาในการสกุของผลมะเดื่อฝร่ัง
และปริมาณของเอนไซมฟซินและเพ

 11 2549-2550  181,500.00 

อ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 

การศึกษาลักษณะดินและปจจัยที่มีผล
ตอการใหผลผลิตพืชในพื้นที่แปลง
ทดลองของสถาน/ีศูนยของมูลนิธิ
โครงการหลวง 

 12 2550-2550  400,000.00 

ศ.เอิบ เขยีวร่ืนรมณ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 
รศ.อัญชลี สุทธิประการ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 
อ.ศุภิฌา ธนะจิตต 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 
อ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 

การใหปุยตามลักษณะดินเพื่อลดปญหา
ความไมสมดุลยของธาตุอาหารในดิน
เพื่อการผลิตผักในโครงการหลวง 

 13 2550-2550  400,000.00 

ศ.เอิบ เขยีวร่ืนรมณ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 
รศ.อัญชลี สุทธิประการ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 
อ.ศุภิฌา ธนะจิตต 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 
อ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 

ความชื้นและลักษณะการดูดยึดน้ําของ
ดินภายใตการใชที่ดินที่แตกตางกันบน
พื้นที่สูง 

 14 2549-2550  32,000.00 

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 

โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตสตรอเบอรี่คุณภาพเพื่อการ
สงออกภายใตมาตรฐาน  EUREPGAP 

 15 2550-2551  2,437,200.00 

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 
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นายเวช เตจะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 

โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตสตรอเบอรี่คุณภาพเพื่อการ
สงออกภายใตมาตรฐาน  EUREPGAP 

 15 2550-2551  2,437,200.00 

สาวิตรี  ทิวงศ 
     มูลนิธิโครงการหลวง 
      
รศ.จารุพันธ ทองแถม 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

โครงการวิจัยการชักนําเฟนชายผาสีดา
และกลุมเฟนขาหลวงใหกลายพันธุโดย
สารเคมีและรังสีแกมมา 

 16 2550-2550  388,200.00 

รศ.จารุพันธ ทองแถม 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา ชีววิทยาการออกดอก 

เทคนิคการขยายพนัธุ การปลูกเลี้ยง
กุหลาบพันปชนิดตาง ๆ 

 17 2550-2550  371,000.00 

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

ชุดโครงการไมผลเขตหนาวสกุล Prunus 

โครงการยอยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุไม
ผลเขตหนาว 

 18 2549-2550  1,034,000.00 

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

ชุดโครงการไมผลเขตหนาวสกุล Prunus 

โครงการยอยที่ 1.3 การพัฒนาวิธีการ
คัดเลือกดวยเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับ
ไมผลสกุล Prunus ที่ตองการความหนาว
เย็นนอยสําหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือ 

 19 2549-2550  330,000.00 

รศ.กุมุท สังขศิลา 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 

ชุดโครงการไมผลเขตหนาวสกุล Prunus 

โครงการยอยที่ 2.1 ผลของอัตราปุยที่ให
ไปกับน้ําและตําแหนงที่ตั้งหัวจายน้ําตอ
ประสิทธิภาพการใชปุยของพืช 

 20 2550-2550  130,000.00 

รศ.กุมุท สังขศิลา 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 

ชุดโครงการไมผลเขตหนาวสกุล Prunus 

โครงการยอยที่ 2.2 ตนตอพืชและเนคทา
รีนทนแลงและการตอบสนองทาง
สรีรวิทยา 

 21 2549-2550  500,000.00 

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

ชุดโครงการไมผลเขตหนาวสกุล Prunus 

โครงการยอยที่1.2การทดสอบพืชพันธุ
ใหมในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

 22 2549-2550  220,000.00 

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 

ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝร่ังในพื้นที่
มูลนิธิโครงการหลวง 

 23 2549-2550  -   

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 
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สาวิตรี  ทิวงศ 
     มูลนิธิโครงการหลวง 
      

ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝร่ังในพื้นที่
มูลนิธิโครงการหลวง 

 23 2549-2550  -   

นายเวช เตจะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 
ดร.อัจฉรา  ภาวะสทุธิ์ 
     มูลนิธิโครงการหลวง 
      
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 

ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝร่ังในพื้นที่
มูลนิธิโครงการหลวง  โครงการวิจัยยอย
ที่ 1 : การศึกษาการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของมะเดื่อฝร่ัง (Ficus carica 

LINN.) พันธุตาง ๆ ในพื้นที่ของมูลนิธิ
โครงการหลวง 

 24 2549-2550  180,000.00 

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 
สาวิตรี  ทิวงศ 
     มูลนิธิโครงการหลวง 
      
ดร.อัจฉรา  ภาวะสทุธิ์ 
     มูลนิธิโครงการหลวง 
      
นายเวช เตจะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 
ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ 

ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝร่ังในพื้นที่
มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยยอย
ที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและ
กระบวนการอบแหงผลมะเดื่อฝร่ังที่
ปลูกในประเทศไทย 

 25 2550-2550  250,000.00 

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ 
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ 
นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายคนควาและวิจัย 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 
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นางสาวเสาวลักษณ รุงแจง 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายผลิตทดลอง 

ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝร่ังในพื้นที่
มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยยอย
ที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและ
กระบวนการอบแหงผลมะเดื่อฝร่ังที่
ปลูกในประเทศไทย 

 25 2550-2550  250,000.00 

นางสาวพิลาณ ีไวถนอมสัตย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝร่ังในพื้นที่
มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยยอย
ที่ 3 : การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ระยะเวลาในการสกุของมะเดื่อฝร่ังและ
ปริมาณเอ็นไซม  ฟซินและเพคติน 

 26 2549-2550  181,500.00 

ผศ.สิริภัทร พราหมณีย 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 

ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือก
และผลิตตนแมพันธุเสาวรสที่มีคุณภาพ 

โครงการยอยที่ 2 : การขยายตนพันธุ
เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการ
เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 

 27 2549-2550  190,000.00 

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 

ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือก
และผลิตตนแมพันธุเสาวรสที่มีคุณภาพ 

โครงการยอยที่1 :การคัดเลือกตนแม
พันธุเสาวรสรับประทานสดปราศจาก
โรคไวรัส 

 28 2549-2550  177,200.00 

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 
นายวิสิฐ กิจสมพร 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยดอยปยุ 
นายเวช เตจะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 
ดร.อัจฉรา   ภาวะศทุธิ์ 
     มูลนิธิโครงการหลวง 
      
สาวิตรี  ทิวงศ 
     มูลนิธิโครงการหลวง 
      
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 

ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือก
และผลิตตนแมพันธุเสาวรสที่มีคุณภาพ 

 29 2549-2550  -   

นายวิสิฐ กิจสมพร 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยดอยปยุ 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

Page 20 of 57 

สาวิตรี  ทิวงศ 
     มูลนิธิโครงการหลวง 
      

ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือก
และผลิตตนแมพันธุเสาวรสที่มีคุณภาพ 

 29 2549-2550  -   

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 
นายเวช เตจะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 
ดร.อัจฉรา   ภาวะศทุธิ์ 
     มูลนิธิโครงการหลวง 
      
รศ.ดวงพร สุวรรณกุล 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ศูนยธุรกิจการเกษตร 

ปฏิสัมพันธระหวางเมล็ดและสวน
ขยายพันธุของวัชพชืกับแปลงศัตรู
ธรรมชาติในดิน : แนวทางในการจัดการ
วัชพืชในแปลงผักอยางยั่งยืน 

 30 2550-2550  379,000.00 

อ.รุงเรือง พูลศิริ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 

ผลของการตัดขยายระยะตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตสวนปาไมโต
เร็วตางถิ่น ณ ดอยอางขาง จังหวัด

 31 2550-2550  130,000.00 

รวม     31  โครงการ     งบประมาณ       12,026,780.00 บาท 

มูลนิธิชัยพัฒนา แหลงทุน -  

ศ.เกษม จันทรแกว 
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 
     โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลแหลมผัก อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 1 2550-2550  23,000,000.00 

ศ.เกษม จันทรแกว 
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 
     โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการหมูบานชัยพัฒนา-กาชาดไทย-

ศุภนิมิต 1 (บานทาชาวน้ํา) และ 2 (บาน
ทุงรัก) อําเภอคุระบรีุ จังหวัดพังงา 

 2 2550-2550  2,500,000.00 

ศ.เกษม จันทรแกว 
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 
     โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะ
และบําบัดน้ําเสียตามแนวพระราชดําริ
ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สวนภูมิภาค) 

 3 2550-2550  6,000,000.00 

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ       31,500,000.00 บาท 

มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย แหลงทุน -  

ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
และผลิตแมพิมพฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ
ยาง 

 1 2550-2550  238,000.00 

รศ.เดชา วิวัฒนวิทยา 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม 

การใชประโยชนมดเพื่อแกปญหาความ
ยากจนในประเทศไทย 

 2 2550-2550  251,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 
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นางสาวพิลาณ ีไวถนอมสัตย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

การผลิตกลิ่นแวนิลลาจากตนปาลม
น้ํามันภายหลังการระเบิดดวยไอน้ํา 

 3 2550-2550  238,000.00 

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ       727,000.00 บาท 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ แหลงทุน -  

ผศ.อรรถศักดิ์ จารีย 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมเนื้อ
ยางสกิม 

 1 2550-2550  370,000.00 

รศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

การพัฒนาฟลมตอตานจุลินทรียเพื่อยดื
อายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร 

 2 2550-2550  360,000.00 

ผศ.วาณ ีชนเห็นชอบ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

การพัฒนาระบบและวิธีจําลองสภาวะ
การขนสงและกระจายสินคาของ
ผลิตผลเกษตรเขตรอน 

 3 2550-2550  450,000.00 

รศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

การพัฒนาสารเคลือบจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติเพื่อเพิ่มคณุภาพผลิตผลเกษตร 

 4 2550-2550  450,000.00 

ผศ.วาณ ีชนเห็นชอบ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

การศึกษาและสรางฐานขอมูลดานการ
บรรจุผลิตผลเกษตรเขตรอน 

 5 2550-2550  1,350,000.00 

ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพันธุศาสตร 

การสรางสายพันธุกลายโดยการจัดการ
ยีนที่เกี่ยวของกับ Shikimate pathway ใน 
Streptomyces 

 6 2550-2551  1,270,000.00 

นายปราโมทย ธรรมรัตน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต 

โครงการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการวิจัยตนแบบการ
ประยุกตใชงานเทคโนโลยี Vanadium 

Redox Flow สําหรับการลดภาระ
กําลังไฟฟาสูงสุด ระบบผสมผสาน
พลังงานขนาดเล็ก รถประจําทางไฟฟา 
และเซลลเชื้อเพลิงแบบคารโบไฮเดรท 

 7 2550-2550  529,320.00 

ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาด 

 8 2550-2550  1,550,000.00 

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ       6,329,320.00 บาท 
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ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ แหลงทุน -  

นายสรรเสริญ จําปาทอง 
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร 
     ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ 

การขยายและประเมินเชื้อพันธุกรรม
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 1 2550-2551  1,186,000.00 

รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

การคนหาหนาที่ยีนทั้งจีโนมขาว: การ
กอการกลายพันธุทั้งจีโนม 

 2 2550-2551  8,768,000.00 

นายสมวงษ ตระกูลรุง 
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
      
นายธีรยุทธ ตูจินดา 
     หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว ศูนย
วิทยาศาสตรขาว 
      
อ.เกียรติทว ีชูวงศโกมล 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาชีวเคม ี
อ.ชัชวาล จัทราสุริยารัตน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพันธุศาสตร 
นายวินิตชาญ ร่ืนใจชน 
     หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว 
      
นายมีชัย เซี่ยงหลิว 
     หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว 
      
นายวินธัย กมลสุขยืนยง 
     หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว 
      
นายสุพัฒน ทองเจือ 
     หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว 
      
นายธานี ศรีวงศชัย 
     หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว 
      
นางสาวนงนาถ พอคา 
     หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว 
      
นายอนุชา พลับพลา 
     หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว 
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นายศิริพัฒน เรืองพยัคฆ 
     หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว 
      

การคนหาหนาที่ยีนทั้งจีโนมขาว: การ
กอการกลายพันธุทั้งจีโนม 

 2 2550-2551  8,768,000.00 

นายศิวเรศ อารีกิจ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
นายเอกวัฒน ไชยชมุภู 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
นายไวพจน กันจู 
     สํานักวิชาเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
      
นายชาตรี แสนสุข 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
นางสาวสิริกุล วะส ี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 
     ศูนยวิจัยและพฒันาพืชผักเขตรอน 

การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก  3 2550-2550  3,120,000.00 

รศ.อรรัตน มงคลพร 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การทดสอบการผลิตโรคของเชื้อ  
Colletotrichum 

 4 2550-2550  277,000.00 

อ.จักร แสงมา 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การทํานายผลการกลายพันธุของ
โปรตีนฮีแมกกลูตินินจากเชื้อไขหวัดนก
ดวยการจําลองโครงสรางทาง

 5 2550-2550  988,000.00 

อ.วราภา มหากาญจนกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

การประเมินความเสี่ยงของเชือ้กอโรค 

Vibrio parahaemolyticus ในกุงแชเย็น
และแชแข็งในประเทศไทยและการ
พัฒนาและสรางแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรสําหรับการลดปริมารการ
ปนเปอนในกรรมวิธีการผลิต 

 6 2550-2550  2,530,000.00 

อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

การประยุกตใชเอนไซมอัลคาเลสตรึง
รูปในการโปรตีนปลาไฮโดรไลเซต 

 7 2550-2550  494,000.00 

อ.รวิพิมพ ฉวีสุข 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 

การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร
และการประยุกตเครือขายประสาทเทียม
ของ Vibrio parahaemolyticus ในกุงแช
แข็งเพื่อประเมินการตอบสนองตอการ
กอโรค 

 8 2550-2550  715,000.00 

อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
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รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร
และการประยุกตเครือขายประสาทเทียม
ของ Vibrio parahaemolyticus ในกุงแช
แข็งเพื่อประเมินการตอบสนองตอการ
กอโรค 

 8 2550-2550  715,000.00 

รศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววทิยาและวิทยาภูมคิุมกัน 

การพัฒนาระบบพลาสมิดสําหรับการ
ผลิตไวรัสไขหวัดใหญและไขหวัดจน
กจากเซลลเพาะเลีย้งโดยใชเทคนิค 
reverse genetics 

 9 2550-2550  2,148,200.00 

นายเวช เตจะ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ 

การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตตนไหลสตอเบอรีเพื่อสงให
เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ และเลย 

 10 2550-2551  250,000.00 

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพืช 

การสํารวจโรคไวรัสใบดางแคระ
ขาวโพด 

 11 2550-2550  847,000.00 

ผศ.สุภาพร กลิ่นคง 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพืช 
อ.สุจินต ภัทรภูวดล 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพืช 
ศ.จริงแท ศิริพานิช 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

ความสัมพันธระหวางชนิดและปริมาณ
ของน้ําตาลและแปงตอความหวานของ
ประชากร Recombinant inbred ขาวโพด
หวานเพื่อใชเปนพืน้ฐานการวาง
ตําแหนงยีนที่ควบคุมลักษณะคุณภาพ 

 12 2550-2550  560,000.00 

นายสรรเสริญ จําปาทอง 
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร 
     ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ 

โครงการสนับสนุนการปรับปรุงหอง
เย็นเพือ่เก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดไร 

 13 2550-2550  400,000.00 

รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

บทบาทของโปรตีนในเม็ดสตารชใน
การควบคุมคุณสมบัติเชิงหนาที่ของ
สตารชถั่วเขียวและมันสําปะหลัง 

 14 2550-2551  1,063,000.00 

รวม     14  โครงการ     งบประมาณ       23,346,200.00 บาท 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาต ิ(องคการมหาชน) แหลงทุน -  

อ.สุวรรณา ประณีตวตกุล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การประเมินผลทางเศรษฐกิจของ
งานวิจัยการควบคมุแมลงวันผลไมแบบ
พื้นที่กวาง โดยการใชแมลงที่เปนหมัน
ผสมผสานรวมกับวิธีการอื่น 

 1 2550-2551  264,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       264,000.00 บาท 

สถาบันไทย-เยอรมนั แหลงทุน -  
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ผศ.ชัชพล ชังชู 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การประยุกตใชแมพิมพอีพอรกซี่เรซิ่น
เติมอลูมิเนี่ยมสําหรับการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑยางดวยเครื่องอัดพิมพยาง 

 1 2550-2550  607,200.00 

ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การพัฒนาการออกแบบและผลิต
แมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑยางหุมมอเตอร
ในโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 2 2550-2550  904,200.00 

อ.ชนะ รักษศิริ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

การพัฒนาการออกแบบและผลิต
แมพิมพฉีดขึ้นรูปยางพื้นรองเทาแบบใช
วัสดุ 2 ชนิด 

 3 2550-2550  805,200.00 

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ       2,316,600.00 บาท 

สถาบันพระปกเกลา แหลงทุน -  

รศ.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์ 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา 

โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรการ
บริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน 

(รุนที่ 6) 

 1 2550-2550  120,000.00 

นางสาวจริยา สุพรรณ 
     สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร 
     ฝายวิจัย 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       120,000.00 บาท 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แหลงทุน -  

อ.สุมิตร สุวรรณ 
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

การพัฒนาระบบการดําเนินการคูปอง
วิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 1 2550-2550  1,400,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,400,000.00 บาท 

สถาบันวิจัยและพฒันาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) แหลงทุน -  

อ.สคาร ทีจันทึก 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 

การทดสอบชนิดไมที่เหมาะสมในการ
ปลูกเพื่อฟนฟูพื้นทีต่นน้ําเสื่อมโทรมใน
จังหวัดนาน 

 1 2550-2550  997,700.00 

แหลมไทย  อาษานอก 
     มหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาเขตแพร 
      
กิตติศักดิ์  จินดาวงศ 
     มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม 
      
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 

โครงการวิเคราะหองคความรูทางชีว
กายภาพและการประยุกตใชเพื่อฟนฟู
ระบบนิเวศนในพืน้ที่โครงการหลวง
และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 

 2 2550-2550  1,585,500.00 

ผศ.ลดาวัลย พวงจติร 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
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เสาวภาคณ  เชาวนะธรรม 
     กรมพัฒนาที่ดิน 
      

โครงการวิเคราะหองคความรูทางชีว
กายภาพและการประยุกตใชเพื่อฟนฟู
ระบบนิเวศนในพืน้ที่โครงการหลวง
และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 

 2 2550-2550  1,585,500.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       2,583,200.00 บาท 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย แหลงทุน -  

อ.วินัย พุทธกูล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การศึกษาการประเมินวงจรชีวิตการผลิต
และการใชเอทานอลจากมันสําปะหลัง
และออย:ดานเศรษฐศาสตร 

 1 2549-2550  270,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       270,000.00 บาท 

สภาความมั่นคงแหงชาติ แหลงทุน -  

อ.สุภณิดา พวงผกา 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาศิลปศาสตร 

การประเมินประสิทธิผลในการนํา
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบัติ 

 1 2550-2550  600,000.00 

นางสาวกนกพันธ บัวยา 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
      
นายวิชัย รูปขําดี 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       600,000.00 บาท 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แหลงทุน -  

อ.พิชัย กฤชไมตรี 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โครงการศึกษาและจัดทําแผนแบบ
บูรณาการสําหรับการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลบตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1 2550-2550  3,500,000.00 

อ.พิชัย กฤชไมตรี 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด
เทคโนโลยีถานหินสะอาดรวมกับ
เชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรม 

 2 2550-2550  3,500,000.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       7,000,000.00 บาท 

สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ แหลงทุน -  

อ.อรชส นภสินธุวงศ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

The Study of Agricultural Benefits in 
Thailand 

 1 2549-2550  90,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       90,000.00 บาท 

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร แหลงทุน -  

อ.จารึก สิงหปรีชา 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การติดตามและประเมินผลภายนอก 

สําหรับแผนและโครงการฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรและการจัดหนี้ป 2549 

 1 2550-2550  1,107,800.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,107,800.00 บาท 
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แหลงทุน -  

รศ.จิระเดช แจมสวาง 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพืช 

การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย
ปฏิปกษและชีวภัณฑของเชื้อจุลืนทรีย
ปฏิปกษ เพื่อควบคมุโรคขาวในการผลิต
ขาวอินทรีย 

 1 2549-2551  400,000.00 

วาริน อินทนา 
     สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม. วลัยลักษณ จ. 

นครศรีธรรมราช 
      
อ.วรรณวิไล อินทนู 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพืช 
อ.กรรณิการ ดวงมาลย 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววทิยา 

การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทกลุม
ปฏิปกษตอจุลินทรียกอโรคในขาว 

 2 2550-2551  480,000.00 

อ.ภาลาวัณย ฉุยฉาย 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาฟสิกส 

การคํานวณแบบพลวัตโมเลกุล และ
ระเบียบวิธีผสมกลศาสตรควอนตัม/กล
ศาสตรโมเลกุล เพื่อศึกษาคุณสมบัติการ
ยึดเหนี่ยวของไครลัเปปไทดนิวคลีอิก
แอซิคที่มีโพรลิว-2-อะมิโนไซโคลเพน
เทนคารบอกซิลิค แอซิด (ACPA) เปน
แกนหลัก 

 3 2550-2551  450,000.00 

อ.วีรานุช หลาง 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 

การดูดซับนอนิลฟนอลโดยใชชีวมวล
ตรึงที่ไรที่ชีวิตของฟงไจ 

 4 2550-2550  480,000.00 

อ.คุณยุต เอี่ยมสอาด 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การตรวจสอบรูร่ัวของถุงมือยางทาง
การแพทยดวยวิธีการตรวจสอบการ
ร่ัวไลของประจุไฟฟา 

 5 2550-2550  586,800.00 

อ.รังรอง ยกสาน 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทาง
กระบวนการเคมีและฟสิกส 

การเตรียม การตรวจสอบโครงสรางและ
สมบัติตาง ๆ ของฟลมนาโนคอมพอสทิ
ไคโตซาน/สตารชที่มีการเติมอนุภาคนา
โนซิลเวอร 

 6 2550-2551  480,000.00 

รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย 
     วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
      
อ.พิมพา หอมนิรันดร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การเติมหมูฟงกชั่นบนคารบอนนาโน
ทิวบดวยโพลิเมอรชนิดนําไฟฟา 

 7 2550-2551  480,000.00 

นายลิขิต ชูชิต 
     คณะประมง บางเขน 
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 

การทดลองเสี่ยงหอยแมลงภูแบบแขวน
ทุนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 8 2550-2551  829,400.00 
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ศ.อุทัยรัตน ณ นคร 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 

การประยุกตใชพันธุศาสตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาการ
เพาะเลีย้งสัตวน้ําอยางยั่งยืน-2 

 9 2550-2552  6,000,000.00 

ผศ.สุภาวด ีพุมพวง 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 
วงศปฐม กมลรัตน 
     กรมประมง 
      
วิกรม รังสินธุ 
     ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      
วันศุกร เสนานาญ 
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
      
เกตุนภัส ศรีไพโรจน 
     มหาวิทยาลัยเนรศวร 
      
อ.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การปรับตัวของเกษตรกรโคนมไทย
ภายใตภาวะการเปดเสรีทางการคากับ
ออสเตรเลีย 

 10 2549-2551  450,000.00 

อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพเนื้อ
สัมผัสและยืดอายุการเก็บรักษาของปลา
นิลแดดเดียวโดยใชการอบแหงที่
อุณหภูมิต่ํารวมกับโอโซน 

 11 2550-2551  480,000.00 

อ.นาตยา คลายเรือง 
     คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา 
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

การปรับปรุงสมรรถนะระบบปองกัน
ฟาผาในระบบสายจําหนายเหนือดินดวย
เทคนิค optimization 

 12 2550-2550  157,000.00 

อ.บุญออม โฉมที 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสถิต ิ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผน
แบบพื้นผิวผลตอบบนตัวแบบลดรูปใน
ขอบเขตทรงกลม 

 13 2550-2551  440,000.00 

อ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

การผลิตกาซไฮโดรเจนจากกากตะกอน
ของโรงงานกระดาษ 

 14 2550-2551  480,000.00 

ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การผลิตโปรติเอสจาก Aspergillus 

oryzae ดวยวิธีการหมักแบบแหงในถัง
หมักแบบแพคเบค 

 15 2550-2551  480,000.00 

ผศ.สมเกียรติ ประสานพานิช 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การผลิตและการใชหลังคายางรวมกับ
พื้นยางธรรมชาติในงานปศุสัตว 

 16 2550-2550  2,023,720.00 
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อ.อําพร เสนห 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทาง
กระบวนการเคมีและฟสิกส 

การผลิตอนุภาคนาโนของพอล(ิแอล-

แลคไทด) บรรจุวิตามินเอปาลมมิเตท
โดยกระบวนการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ของสารละลายเหนอืจุดวิกฤต 

 17 2550-2550  240,000.00 

รศ.วิทยา ปนสุวรรณ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การผลิตเอทานอลจากเยื่อที่ไดจากการ
บําบัดเบื้องตนดวยการระเบิดดวยไอน้าํ
ของตนปาลมน้ํามัน 

 18 2549-2550  200,000.00 

นายธีรยุทธ  ขุนรอง 
     ภาควิชาเคม ี คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      

อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

การพัฒนากระบวนการแชแข็งแบบ Jet 

Impingement  สําหรับกุงสดแชแข็ง 
 19 2550-2550  110,000.00 

ผศ.นันทวัน เทอดไทย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

การพัฒนากระบวนการแหงผักและ
ผลไมโดยการใชเทคโนโลยีรวมกับ
ไมโครเวฟ 

 20 2550-2551  480,000.00 

ผศ.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

การพัฒนาขั้นตอนวิธีจําแนกชนิดและ
แกไขภาพสําหรับภาพถายระยะไกล 

 21 2550-2551  480,000.00 

รศ.ปฐมาพร เอมะวศิิษฎ 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววทิยาและวิทยาภูมคิุมกัน 

การพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย
รวดเร็วดวยเทคนคิทางชีวเคมีเพื่อยืด
อายุการเก็บรักษา 

 22 2550-2550  178,520.00 

ผศ.สุภา หารหนองบัว 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อทํานาย
โครงสราง คุณสมบัติ และความเปน
อันตรายองสารเคม ี

 23 2550-2550  639,580.00 

อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนําตาลทรี
ฮาโลสจากนําทิ้งจากโรงงานผลิตนม 

 24 2549-2550  200,000.00 

รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
นางสาวพิลาณ ีไวถนอมสัตย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่มี
สวนผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหม
อีร่ี 

 25 2550-2550  1,024,850.00 

อ.อุทัย กลิ่นเกษร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

การพัฒนาผลิตภัณฑซุปครีมขาวโพดใย
อาหารสูงจากของเหลือทิ้งใน
อุตสาหกรรมน้ํานมขาวโพด 

 26 2550-2550  90,000.00 

ผศ.นงนุช อังยุรีกุล (โสรัตน) 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การพัฒนาเศรษฐกิจสมโอของ
ภาคเหนือ 

 27 2549-2550  637,450.00 
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อ.สุวพร ผาสุก 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การพัฒนาเศรษฐกิจสมโอของ
ภาคเหนือ 

 27 2549-2550  637,450.00 

อ.กรรณิการ สัจจาพันธ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 

การยอยสลายและการบําบัดทางชีวภาพ
ของสารกําจัดวัชพืชอาทราซีนในดิน
ประเทศไทย 

 28 2550-2551  480,000.00 

ผศ.ธัญญารัตน จิญกาญจน 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

การวิเคราะหภาวะถวงดุลของภาชนะ
บรรจุที่ชวยอํานยความสะดวกสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหาร 

 29 2550-2550  240,000.00 

ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การศึกษาการกระจายตัวของโคมอนอ
เมอรในเลกุลพอลิเอทธิลีนเชิงเนความ
หนาแนนตดวยเทคนิคการแยกวิเคราะห
ดวยการตกผลึก 

 30 2550-2551  480,000.00 

อ.จักรพันธ ศิริเจริญศรี 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ของ Binuclear irons บนตัวเรงปฏิกิริยาซี
โอไลต 

 31 2550-2551  480,000.00 

อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ 
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาการศึกษา 

การศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะครูที่พงึ
ประสงคในนิสิตครูสาขาการสอน
วิทยาศาสตรหลักสูตรการผลิตครู 5 ป : 
การศึกษาระยะยาว 

 32 2550-2551  450,000.00 

อ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 

การศึกษาการสะสมของสารตะกั่วใน
สวนตาง ๆ ของตนขาว 

 33 2548-2550  240,000.00 

อ.นฤดี เกษมสันต 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสรีรวิทยา 

การศึกษาความเปนไปไดของการแช
แข็งเพื่อธนาคารเซลตับออนสุนัขจาก
อวัยวะบริจาคกอนทําการปลูกถาย
อวัยวะ 

 34 2550-2551  480,000.00 

อ.พิษณุ ตุลยกุล 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย 

การศึกษาความสัมพันธของระดับโลหะ
หนัก (zinc และ copper) และปริมาณของ
เชื้อ E.coli และ Salmonella sp. ในน้ําเสีย
และดินที่ไดจากฟารมสุกร 

 35 2550-2551  480,000.00 

อ.พัชรีนารถ  ทรัพยอาภากร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัตรกิริยา
ที่มีตอกรดอะมิโนในโพรงการจับของ
ตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซดของเอนไซม
การถายแบบ เอช ไอ วี-1  ดวยระเบียบวิธี
โมเลกุลลารดอกกิ้งและการคํานวณเคมี
ควอนตัม 

 36 2550-2550  480,000.00 

อ.ศวพร ศุภผล 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาปฐพวีิทยา 

การศึกษาความหลากหลายของกลุมจุลิ
นทรียดินในพื้นที่ปลูกหมอนที่มีปญหา
โรครากเนา 

 37 2550-2551  480,000.00 
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อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 

การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรและ
ลักษณะทางพันธุกรรมของลางสาด 

ลองกอง และดูกูที่พบในประเทศไทย 

 38 2550-2551  480,000.00 

อ.จันทรทิพย ซื่อสัตย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ 

การศึกษาอิทธิพลของลักษณะ
โครงสรางทางเคมีตอระดับความเขม
ของสีตอหนวยน้ําหนักและสมบัติการ
ยอมติดสีบนโพลีเอสเตอรของลีดีส
เพิรสชนิดเอโซ 

 39 2550-2551  477,000.00 

อ.นภาศรี ทิมแยม 
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ 

การสํารวจความรูทางภาษาศาสตรและ
ทฤษฎีภาษาศาสตรระดับเบื้องตนที่
จําเปนสําหรับผูเรียนเอกวิชา

 40 2550-2550  410,000.00 

ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

ความสัมพันธระหวางการวิเคราะห
ความสุกของแปงดวยวิธ ีdifferential 
scanning calorimeter(DSC), rapid visco 
analyzer (RVA) และ เอนไซมในอาหาร
สุนัข 

 41 2550-2550  90,000.00 

อ.จินตนา อันอาตมงาม 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพืช 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
ความสัมพันธในระดับโมเลกุลของสาย
พันธุเชื้อราสนิมขาวโพดในประเทศ
ไทย 

 42 2550-2551  480,000.00 

ผศ.กฤษณา กฤษณพุกต 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

โครงการความสัมพันธระหวางปริมาณ
คารโบไฮเดรตและการออกดอกของสม
โอพันธุทองดีและขาวน้ําผ้ึง 

 43 2550-2550  605,000.00 

ผศ.ลพ ภวภูตานนท 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 
นายชูเกียรติ ทรัพยไพศาล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

โครงการนํารองการบริหารจัดการและ
พัฒนาพื้นที่การเกษตรเปนพื้นที่รับ
น้ํานองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาด
กลางถึงขนาดใหญของพื้นที่ลุมน้ํา
เจาพระยาตามแนวพระราชดําริ "แกม
ลองพื้นที่บางบาล(1)" 

 44 2550-2550  4,000,000.00 

ศ.อังศุมาลย จันทราปตย 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

เร่ือง พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารจากพืชปาในประเทศไทยเพื่อการ
กําจัดแมลงศัตรูพืช 

 45 2549-2553  2,152,000.00 

ศ.อังศุมาลย จันทราปตย 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

เร่ืองการพัฒนาแบคทีเรียในไสเดือน
ฝอยเพื่อกําจัดศัตรูพืช 

 46 2550-2551  1,525,000.00 

ศ.อังศุมาลย จันทราปตย 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

เร่ืองการศึกษาองคประกอบทางเคมีของ
สารทุติยภูมิจากเชื้อราที่เกิดโรคกับ
แมลงในการควบคุมศัตรูพืช 

 47 2550-2554  2,152,000.00 
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อ.สมเกียรต ินกบิน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

โครงสรางและกลไกการเกิดปฏิกิริยา
ระดับนาโนเมตรของโลหะทรานสิชั่น
ในระบบตัวเรงปฏิกิริยาเมทอลออกไซด 

 48 2550-2551  480,000.00 

ศ.อังศุมาลย จันทราปตย 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชากีฏวิทยา 

งานวิจัยและพัฒนาพืชปาเปนพืช
เศรษฐกิจของประเทศ 

 49 2548-2550  7,500,000.00 

อ.พัชน ีวิชิตพันธุ 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 
ดร.วริภัส  อารีกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
      
ดร.อํามร  อินทรสังข 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
      
ดร.นุชรีย  สิริ 
     คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
      
ดร.ประภัสสร  บุษหมั่น 
     คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      
รศ.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

นวัตกรรมการใชมิติเศษสวนของ
โครงสรางเซลลปดที่มีรูพรุนในฉนวน
กันความรอนเชื่อมโยงกับคุณสมบัติทาง
ฟสิกสของฉนวน 

 50 2548-2551  160,000.00 

อ.วชิรญา อิ่มสบาย 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

บทบาทของความสมัพันธของน้ําและเอ
ทิลีนกับการเสื่อมสภาพและการเก็บ
รักษาดอกบัวหลวง 

 51 2550-2551  480,000.00 

อ.ศุภวุฒ ิมาลัยกฤษณะชล ี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

แบบจําลองเชิงวัตถุ 3 มิติ มาตราสวน
จริงสําหรับงานออกแบบอาคารและ
บริหารโครงการกอสราง 

 52 2550-2550  392,000.00 

ผศ.พิบูลย พันธุ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

ปฎิกิริยาออกซิเดชั่นของเมทเทนเปน
ไฮโดรคารบอนโมเลกุลใหญขึ้นบน
ตัวเรงปฏิกิริยาซีโอไลตที่อุณหภูมิต่ํา 

 53 2548-2549  480,000.00 

อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

ปริมาณและกิจกรรมของสารตานอนุมูล
อิสระในฝรั่งเนื้อผลสีขาว ชมพู และมวง
แดง 

 54 2550-2550  10,000.00 

รศ.ธีระ รักความสุข 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

ปญหาพลังงานขาดสมดุลในโคนม
ลูกผสมโฮลสไตนฟรีเซี่ยนที่เลี้ยงใน
ฟารมโคนมรายยอยเขตภาคตะวันตก
ของประเทศไทย 

 55 2550-2551  800,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 
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อ.วัลลภัคร พลทรัพย 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

ผลกระทบของเงินทดแทนกรณีวางงาน
ที่มีผลตอระยะเวลาการวางงานของ
แรงงานในประเทศไทย 

 56 2550-2551  480,000.00 

อ.ลักษณา กันทะมา 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 

ผลของความแตกตางทางพันธุกรรม 

(genetic similarity) ของรุนพอแมที่มีผล
ตอ DNA methylation และการเพิ่มระดับ
ของ LTR retrotransposons ในขาว
ลูกผสม 

 57 2550-2551  480,000.00 

ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

ผลของคุณภาพการผสมอาหารไกไข
จากโรงงานตอการแยกชั้นของอาหาร ณ 

ฟารมเลี้ยงไกไข  
เพื่อวิเคราะหจุดคุมทุนสําหรับการ
ลงทุนเครื่องผสมประสิทธิภาพสูง 

 58 2550-2550  100,000.00 

รศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

ผลของสารเคลือบผิวอิมัลชันจากไขรํา
ขาวตอผลไมตระกูลสม 

 59 2550-2550  200,000.00 

นางสาวปนัดดา  ตุงสวัสดิ์ 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
      
รศ.กมลวรรณ แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
นางอภิตา บุญศิริ 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง 

ฟลมเคลือบบริโภคไดจากไคโตซาน
และเจลาตินสําหรับรักษาคุณภาพและ
ยืดอายุการเก็บรักษาสมโอพันธขาว
น้ําผ้ึงแปรรูปพรอมบริโภค 

 60 2550-2550  740,300.00 

ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
      
อ.นุชนภา ตั้งบริบูรณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

ศึกษาวัสดุประกอบอลูมินากับยาง
ธรรมชาติ 

 61 2550-2550  112,000.00 

ผศ.นงนุช อังยุรีกุล (โสรัตน) 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสมโอ
ในภาคกลาง 

 62 2550-2550  1,187,350.00 

อ.สิริชัย สงเสริมพงษ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

สมบัติทางฟสิกสเคมีกและวิศวกรรม
ของขาวไทย และผลิตภัณฑจากขาว 

 63 2550-2551  480,000.00 

อ.บุญเลิศ ศรีหิรัญ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาคณิตศาสตร 

สมมาตรของสมการเบอรเจอรแบบเฟน
สุม 

 64 2550-2551  480,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 
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อ.ไพศาล เทพวงศศิริรัตน 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม 

สวนสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานคร
กับความเปนมิตรตอผูสูงอาย ุ: การศึกษา
ประเด็นของประสทิธิภาพ ความ
คาดหวัง และความพรอมรับมือกับ
สังคมผูสูงในอนาคต 

 65 2550-2550  240,000.00 

อ.วิรัญญา  แกววัฒนะ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

สารประกอบคอมโพสิทระหวางยาง
ธรรมชาติและซีโอไลท 

 66 2550-2551  480,000.00 

นายปราโมทย ธรรมรัตน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต 

หนวยสรางสํานึกและพัฒนาประโยชน
จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา (สสวพ.) 

 67 2550-2550  4,896,000.00 

ผศ.น้ําฝน ลําดับวงศ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทาง
กระบวนการเคมีและฟสิกส 

อิทธิพลของโปรตีนกลูเตนินจากขาวที่มี
ผลตอคุณภาพของกวยเตี๋ยวเสนเล็ก 

 68 2550-2550  96,000.00 

นางสาว ณัตถพร ชาญธัญกรณ  (นิสิต) 
     ไมระบุหนวยงาน 
      
นายทศศม พงศทอง (นิสิต) 
     ไมระบุหนวยงาน 
      
นายคณิตศาสตร สุทธดุก (นิสิต) 
     ไมระบุหนวยงาน 
      

รวม     68  โครงการ     งบประมาณ       55,911,970.00 บาท 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students) แหลงทุน -  

รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 

การใชคอมพิวเตอรวัดอุณหภูมิควบคุม
ระบบปดเปดอลูมิเน็ต 

 1 2550-2550  90,000.00 

รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 

การพัฒนาเครื่องยืดกุงกึ่งอัตโนมัติ  2 2550-2550  90,000.00 

ผศ.รังสินี โสธรวิทย 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 

การลดปริมาณไขมันในกระบวนการ
ผลิตผลไมทอดกรอบภายใตความดัน
สุญญากาศ 

 3 2550-2550  90,000.00 

ผศ.มนตทิพย ช่ําชอง 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 

การศึกษาความเปนไปไดของการนํา
สารฟอกสีใชแลวของอุตสาหกรรมผลิต
น้ํามันปาลมกลับไปใชประโยชนใน
ลักษณะของอิฐดินปูนซิเมนตและ
เชื้อเพลิงแทง 

 4 2550-2550  100,000.00 

ผศ.มนตทิพย ช่ําชอง 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 

การศึกษาความเปนไปไดของการแปร
รูปผลิตภัณฑขาวหลามเพื่อการสงออก 

 5 2550-2550  90,000.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 
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รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 

อุปกรณชุดโตะสําเร็จรูปปลูกผักไมใช
ดินที่มีระบบระบายอากาศ 

 6 2550-2550  90,000.00 

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ       550,000.00 บาท 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แหลงทุน -  

นางสาวพิลาณ ีไวถนอมสัตย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

การผลิตเอธานอลจากตนปาลมน้ํามัน  1 2549-2550  500,000.00 

รศ.วิทยา ปนสุวรรณ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี
รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

การพัฒนาโครงสรางในเจลสตารชขาว
ใหทนตอการแชเยือกแข็งและทําละลาย
โดยการเติมสารพอลิแซคคาไรดของ
ไทย 

 2 2550-2552  900,000.00 

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 

การวิเคราะหการเปลี่ยนทดแทนแบบ
ขนาน สําหรับกองยานพาหนะและ
อุปกรณเคร่ืองมือในอุตสาหกรรม
เกษตร 

 3 2550-2551  480,000.00 

อ.ปติ ตรีสุกล 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 

การศึกษาสมบัติ Bi-functional ของ
ตัวเรงปฏิกิริยา Metal/H/Zeolite 

 4 2550-2550  440,000.00 

อ.พจมาลย พูลมี 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 

การศึกษาสมบัติที่สภาวะกระตุนของฟลู
โอลีนขไอโอลีนโอลิโกเมอร ดวย
ระเบียบวิธ ีSAC-CI 

 5 2550-2550  420,000.00 

อ.ฐิติพงษ สถิรเมธีกุล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

การอออกแบบเสนลวดตัวนํายิ่งยวด
แบบปดเกลียวดวยวิธีไฟไนตอิเล็กเมนต 

 6 2550-2550  296,000.00 

ผศ.อรุณี อิงคากุล 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาชีวเคม ี

คุณลักษณะของเอนไซมยอยอาหารและ
การใชเทคนิค  in vitro digestibility ใน
การพัฒนาสูตรอาหารสําหรับเลี้ยงกุง 
กุลาดํา Penaeus monodon Fabricius, 
1798 

 7 2550-2550  280,000.00 

อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

แบบจําลองทางองคประกอบทางเคมี
อาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทํานาย
คุณสมบัติทางกายภาพความรอนของ
อาหารแชแข็ง 

 8 2550-2551  240,000.00 

ผศ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ       3,556,000.00 บาท 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แหลงทุน -  

อ.รวิพิมพ ฉวีสุข 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 

การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
ของอุตสาหกรรมอาหารประเภทกุงแช
เยือกแข็ง 

 1 2550-2550  2,089,720.00 

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 

การจัดการโซอุปทานและโวจิสติกส
ของผลิตภัณฑมันสาํปะหลังในประเทศ
ไทย 

 2 2550-2550  2,090,900.00 

รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

การใชประโยชนเอนไซมจากวัสดุเหลือ
ใชจากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใชใน
การลดสีในน้ําเสียจากโรงงานฟอกยอม 

 3 2550-2550  175,000.00 

นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ 
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร 
     ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ 

การทดสอบพันธุขาวโพดฝกออน
ลูกผสมเดี่ยวที่ไมตองถอดยอด KBSC 

605 สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูป 

 4 2550-2550  330,000.00 

อ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

การบําบัดน้ําเสียอยางยั่งยืนโดยการผลิต
พลังงานชีวภาพ 

 5 2550-2550  900,000.00 

รศ.สุธาทิพย ศิริไพศาลพิพัฒน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทดจากเปลอืก
ไขจระเข 

 6 2550-2550  630,000.00 

นายปราโมทย ธรรมรัตน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต 

การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มน้ําออยไร
ไมจน เพิ่มคุณภาพเพื่อสุขภาพและเพื่อ
การสงออก 

 7 2550-2550  700,000.00 

ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาอินฟาเรดเซรามิกเพื่อเปน
วัตถุดิบใหมในอุตสาหกรรมเซรามิก 

 8 2550-2550  700,000.00 

อ.ปยาภรณ สมสมัคร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

การเพิ่มประสิทธิภาพของการฟนฟูดนิ
กนบอเลี้ยงกุงกุลาดําระบบปดดวยวิธี
ทางชีวภาพรวมกับการคราดพรวน 

 9 2550-2550  324,800.00 

อ.ดุษฎี เจริญสุข 
     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
     สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

การศึกษาสถานการณเด็กกําพราและเด็ก
ที่ไดรับผลกระทบจากเอชไอวีเอดสใน
ประเทศไทย และรูปแบบความ
ชวยเหลือระยะที ่2 (2550) : การพัฒนา
เครือขายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงของมนษุยของเด็กกําพราที่
ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสใน

 10 2550-2550  3,211,800.00 

ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

การสรางมูลคาของกากตะกอนน้ําเสีย
จากอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเพื่อ
ผลิตแอลกอฮอล 

 11 2550-2550  175,000.00 

ผศ.ยอดเยี่ยม ทิพยสุวรรณ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

เคร่ืองผสมน้ํายาสําหรับการปศุสัตวใน
โรงเรือนแบบปด 

 12 2550-2550  687,600.00 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

Page 37 of 57 

อ.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

เคร่ืองสงที่ปรับตัวไดในระบบซีดีเอ็มเอ  13 2550-2551  480,000.00 

รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ระบบกลั่นกรองเว็บไซตไมพึงประสงค
เพื่อการใชวงจรสื่อสารยูนิเน็ต 

 14 2550-2550  350,000.00 

รศ.ชวลิต กิตติชัยการ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

วิจัยและพัฒนาอุปกรณแสดงผลบน
กระจกเงาดวยเทคโนโลยี Liquid 
Crystals 

 15 2550-2550  599,000.00 

อ.สมหญิง ไทยนิมติ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

อัลกอริธึมการกําหนดขอบเขตมานตา
มนุษยและการดึงลักษณะเดนสําหรับ
การตรวจสอบบุคคลดวยมานตา 

 16 2550-2551  480,000.00 

รวม     16  โครงการ     งบประมาณ       13,923,820.00 บาท 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือขายการวิจัยภาคกลางตอนบน) แหลงทุน -  

ผศ.สมเกียรติ ประสานพานิช 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ
การใชหญาแพงโกลาเพื่อปรับ
โครงสรางการผลิตทางการเกษตรของ
จังหวัดปทุมธานี 

 1 2550-2550  135,000.00 

ดร.วรรณดี สุทธินรากร 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายการตลาด 

การประสานความรวมมือระหวาง
องคการบริหารสวนทองถิ่นและ
พระภิกษุสงฆในเขต จ.อางทอง ในการ
เผยแพรศาสนธรรมเพื่อหนุนนําการ
พัฒนาชุมชนและสงเสริมการทองเที่ยว 

 2 2550-2550  315,000.00 

ดร.วรรณดี สุทธินรากร 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายการตลาด 

การพัฒนาสูมาตรฐานการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อเพิ่มพูนมูลคา
ทางการตลาดของกลุมเกษตรกร อ.

แสวงหา จ.อางทอง 

 3 2550-2550  270,000.00 

ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ดวยเทคโนโลยีการใชน้ํานอยในพื้นที่
เสี่ยงภัยแลงในเขตจังหวัดลพบุรี (ปที่ 2) 

 4 2550-2550  135,000.00 

รศ.คณพล จุฑามณ ี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาพฤกษศาสตร 

การศึกษาการออกดอกและติดผลทุเรียน
ในจังหวัดนนทบุรี 

 5 2550-2550  135,000.00 

รศ.อรพินท จินตสถาพร 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 

การศึกษาความคุมคาในการผลิตตาม
มาตรฐานการเลี้ยงปลานิลที่ดีในพื้นที่
ภาคกลางตอนบน 

 6 2550-2550  142,389.00 

ผศ.จําเริญ เที่ยงธรรม 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การศึกษาผลการใชสารสกัดหยาบจาก
ตนตะไครในแมโคหลังคลอดเพื่อ
แกปญหาการติดเชื้อและการผสมติดตอ 

 7 2550-2550  135,000.00 

รศ.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ
พืชสมุนไพรที่สําคญัในเขตพื้นที่จังหวัด
ลพบุรี 

 8 2550-2550  144,000.00 
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อ.โสวัตรี ณ ถลาง 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา 

การสงเสริมศักยภาพของชุมชนเพือ่การ
จัดการทองเที่ยวเชงิวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี 

 9 2550-2550  225,000.00 

รศ.สุพัตรา จุณณะปยะ 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

ความตองการและพฤติกรรมทางการ
ทองเที่ยวของประชาชนในเขตจังหวัด
นนทบุรี และปทุมธานี ตอการทองเที่ยว
ในแหลงทองเที่ยวของจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 

 10 2550-2550  162,000.00 

รวม     10  โครงการ     งบประมาณ       1,798,389.00 บาท 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือขายบริหารการวิจัยฯ สูชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แหลงทุน -  

อ.กันยารัตน สุขะวธันกุล 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร 
     สาขาวิชาการตลาด 

การจัดทําแผนกลยุทธการจัดการหวงโซ
อุปทานผลิตภัณฑจากเมา 
ในเขตจังหวัดสกลนคร 

 1 2550-2550  300,000.00 

อ.ธัญลักษณ เมืองโคตร 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร 
     สาขาวิชาการตลาด 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       300,000.00 บาท 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณชิย) แหลงทุน -  

อ.ชนะ รักษศิริ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

การพัฒนาชุดควบคุมสําหรับหุนยนต
อุตสาหกรรม 6 แกน 

 1 2550-2550  349,906.00 

รศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

 2 2550-2550  600,000.00 

อ.ปญญา เหลาอนันตธนา 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

การวิจัยและพัฒนาปายสื่อโฆษณา
ระบบนอกอาคารดวยเทคโนโลย ีLED 

รวมกับระบบปายแผนภาพไตรวิชั่น 

 3 2550-2550  225,000.00 

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ       1,174,906.00 บาท 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา แหลงทุน -  

รศ.สมพร อิศวิลานนท 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การจัดทําเนื้อหาและขอมูลสินคาขาว
สําหรับโครงการศูนยพัฒนาความรูการ
ซื้อขายลวงหนา 

 1 2550-2550  300,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       300,000.00 บาท 

สํานักงานคณะกรรมการผูบริโภค แหลงทุน -  

อ.จํารอง เงินดี 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจิตวิทยา 

การสํารวจความรูความเขาใจและการ
รับรูขอมูลขาวสารของประชาชนที่มีตอ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค (สคบ.) 

 1 2550-2550  1,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,000,000.00 บาท 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แหลงทุน -  
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ผศ.วุฒิ หวังวัชรกุล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาภารในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
10 

 1 2550-2551  12,500,000.00 

ผศ.ปติ กันตังกุล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
อ.เดชรัต สุขกําเนิด 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
นางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
ศ.โสภิณ  ทองปาน 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
รศ.เรืองไร โตกฤษณะ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
ผศ.บุญจิต ฐิตาภิวฒันกุล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
อ.วินัย พุทธกูล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
รศ.สมศักดิ์ เพรียบพรอม 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
รศ.สมพร อิศวิลานนท 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
รศ.ศานิต เกาเอี้ยน 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
อ.นุชนารถ มั่งคั่ง 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
ผศ.นงนุช อังยุรีกุล (โสรัตน) 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

Page 40 of 57 

ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาภารในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
10 

 1 2550-2551  12,500,000.00 

อ.สุวรรณา ประณีตวตกุล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
อ.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
อ.อภิชาต ดะลุณเพธย 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
อ.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
อ.อรชส นภสินธุวงศ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 
อ.เอื้อ สิริจินดา 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       12,500,000.00 บาท 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ แหลงทุน -  

อ.กองเกียรต ิวิเศษรัตน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

การคาดการณและการปองกันพิบัติภัย
แผนดินถลม บริเวณลุมน้ํานานตอนบน 

 1 2550-2550  500,000.00 

อ.ประหยัด นันทศีล 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การจัดการน้ําเชื้อพอสุกรตอสมรรถภาพ
การสืบพันธุของแมสุกร 

 2 2550-2550  300,000.00 

อ.นุชนารถ มั่งคั่ง 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การใชที่ดินและพัฒนาชนบทบนพื้นที่
สูงอยางยั่งยืน 
โครงการยอย  การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาไมและความตระหนัก
ทางดานสิ่งแวดลอมของชาวไทยภูเขา
ในพื้นที่สูงภาคเหนอืของประเทศไทย 

 3 2550-2551  500,000.00 
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อ.ยุวเรศ เรืองพานิช 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การใชประโยชนของกากมันสําปะหลัง
ในการนํามาเปนอาหารสัตวปก 

 4 2550-2550  900,000.00 

ผศ.เสกสม อาตมางกูร 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การใชประโยชนของกากมันสําปะหลัง
ในการนํามาเปนอาหารสุกร 

 5 2550-2550  780,000.00 

อ.นิคม แหลมสัก 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 

การใชประโยชนไมโตเร็วเพื่อเปน
พลังงานทดแทนในการผลิต
กระแสไฟฟาและแกสหุงตม 

 6 2550-2550  -   

นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีชวีภาพเพื่ออุตสาหกรรม 
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
อ.สคาร ทีจันทึก 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาการจัดการปาไม 
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชมพู บุญรอดกลับ 
     นิสิต 
      
เทพา ผุดผอง 
     ไมระบุหนวยงาน 
      
อภิสิทธิ์ เสนาวงศ 
     ไมระบุหนวยงาน 
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นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีชวีภาพเพื่ออุตสาหกรรม 

การใชประโยชนไมโตเร็วเพื่อเปน
พลังงานทดแทนในการผลิต
กระแสไฟฟาและแกสหุงตม โครงการ
ยอย การจัดตั้งเครือขายชุมชนไมโตเร็ว
เพื่อพลังงานในภาค

 7 2550-2550  620,000.00 

ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
อ.สคาร ทีจันทึก 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาการจัดการปาไม 
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชมพู บุญรอดกลับ 
     นิสิต 
      
เทพา ผุดผอง 
     ไมระบุหนวยงาน 
      
อภิสิทธิ์ เสนาวงศ 
     ไมระบุหนวยงาน 
      
อ.นิคม แหลมสัก 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 

การใชประโยชนไมโตเร็วเพื่อเปน
พลังงานทดแทนในการผลิต
กระแสไฟฟาและแกสหุงตม โครงการ
ยอย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบ
ไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงานทดแทนใน
การผลิตกระแสไฟฟาพลังงานชีวมวล
และแกสหุงตม 

 8 2550-2550  1,500,000.00 

นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีชวีภาพเพื่ออุตสาหกรรม 
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ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 

การใชประโยชนไมโตเร็วเพื่อเปน
พลังงานทดแทนในการผลิต
กระแสไฟฟาและแกสหุงตม โครงการ
ยอย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบ
ไมโตเร็วเพื่อเปนพลังงานทดแทนใน
การผลิตกระแสไฟฟาพลังงานชีวมวล
และแกสหุงตม 

 8 2550-2550  1,500,000.00 

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
อ.สคาร ทีจันทึก 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาการจัดการปาไม 
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 
ชมพู บุญรอดกลับ 
     นิสิต 
      
เทพา ผุดผอง 
     ไมระบุหนวยงาน 
      
อภิสิทธิ์ เสนาวงศ 
     ไมระบุหนวยงาน 
      
รศ.นนทวิทย อารียชน 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 

การใชสารสกัดเบตากลูแคนจากยีสตใน
การกระตุนภูมิคุมกันของกุงขาวแวนนา
ไม 

 9 2550-2550  930,250.00 

อ.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

การเตรียมพอลิแลกติกแอซิดสเตอริโอ
คอมเพลกซชีทเพื่อใชเปนพลาสติก
ทั่วไป 

 10 2550-2550  400,000.00 

อ.อภิรัตน เลาหบุตรี 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
ผศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ 
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน 
     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การบงชี้ คัดกรอง วินิจฉัย และใหความ
ชวยเหลือบุคคลที่มภีาวะสมาธิสั้น 

บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม 

 11 2550-2550  15,000,000.00 
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ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร) 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การประกันคุณภาพเนอไกจากการแปร
สภาพในโรงงานขนาดเล็กสูตลาดจนถึง
ผูบริโภค 

 12 2550-2550  1,400,000.00 

นางวารุณี ธนะแพสย 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีเนียร
อินฟราเรดสเปกโตรโกปเพื่อตรวจหา
ไขและหนอนของแมลงวันผลไมใน
เปลือกและเนื้อมะมวงสดโดยไมทําลาย
ตัวอยาง 

 13 2550-2550  500,000.00 

ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การปรับปรุงคุณลักษณะและการ
ทดสอบเอนไซมยอยสลายในอาหาร
สัตวปก 

 14 2550-2550  1,600,000.00 

อ.ณัฐกานต นิตยพธัน 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากไขมันที่
แยกไดจากน้ําเสียของโรงงานเชือด
ชําแหละและแปรรูป 

 15 2550-2550  450,000.00 

นางสาวสุมัลลิกา โมรากุล 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

การพยากรณและการเตือนภัยจาก
สภาวะฝนมากเกินปกติบริเวณลุมน้ํา
นานตอนบน 

 16 2550-2550  500,000.00 

อ.พงศกร จิวาภรณคุปต 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
นางพูลศิริ ชูชีพ 
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
     ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร 
รศ.สาวิตรี ลิ่มทอง 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววทิยา 

การพัฒนาการผลิตสารสกัดบีตา-กลู
แคนจากยีสตเพื่อกระตุนภูมิคุมกันของ
กุง (ภายใตแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ
ดานยาและเคมีภณัฑ) 

 17 2548-2550  1,738,000.00 

อ.วิเชียร ยงมานิตชัย 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววทิยา 
อ.นันทนา สีสุข 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววทิยา 
รศ.นนทวิทย อารียชน 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 
ผศ.สุภา หารหนองบัว 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อจัด
จําแนกปลาปกเปาในประเทศไทย 

 18 2550-2551  1,368,921.00 
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นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง 

การพัฒนาตนแบบระบบกําจัดขยะ
ขนาดเล็กสําหรับบานเรือน 

 19 2550-2550  400,000.00 

นายเสกสรร สีหวงษ 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 
     ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ 
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน 
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง 
นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม 
     คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนย
รังสิต 
      
รศ.สมถวิล ธนะโสภณ 
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาการศึกษา 

การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูเร่ือง
ความรุนแรงสําหรับเด็กวัยรุน 

 20 2550-2550  4,000,000.00 

รศ.นาตยา ปลันธนานนท 
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาการศึกษา 
รศ.มธุรส จงชัยกิจ 
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาการศึกษา 
อ.วิภารัตน มูสิกะเจริญ 
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาการศึกษา 
ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพืช 

การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรค
ไวรัสใบดางลาย (SCMV) ไวรัสใบดาง
ประจุดเหลือ (MCMV) โรคเห่ียว และ
โรคลําตนเนาแบททีเรียของขาวโพด
หวาน 

 21 2550-2550  850,000.00 

รศ.วินัย อาจคงหาญ 
     บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน 
     สํานักงานเลขานุการ 

การพัฒนาและทดสอบกระบวนการ
จัดทําโครงสรางนโยบายและแนว
ทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ดาน
เกษตรกรรม 

 22 2550-2550  2,000,000.00 

อ.เดชรัต สุขกําเนิด 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การพัฒนาและทดสอบกระบวนการ
จัดทําโครงสรางนโยบายและแนว
ทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ดาน

 23 2550-2550  2,000,000.00 

อ.วิเชียร กีรตินิจกาล 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

การรวบรวมพันธุและการเขตกรรมพืช
สมุนไพร 

 24 2550-2550  2,500,000.00 

ผศ.นิติ ชูเชิด 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาชีววิทยาประมง 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุงกุลาดํา กุง
ขาวแวนนาไมและกุงกามกรามอยาง
ยั่งยืน (ปที่ 3) 

 25 2550-2550  12,000,000.00 
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รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

การวิจัยและพัฒนาตนแบบรมบิน
อัตโนมัติ สําหรับงานที่สํารวจและ
ขนสงหุนยนต 

 26 2550-2550  7,000,000.00 

นางวารุณี วารัญญานนท 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไทย
สุขภาพ และประชาสัมพันธเพื่อสงเสริม
การบริโภคอาหารไทย 

 27 2550-2550  8,438,000.00 

ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

การศึกษากระบวนการคงรูปในการอัด
ขึ้นรูปผลิตภัณฑยางหุมโลหะที่
ประกอบดวยยางสองสูตร 

 28 2550-2550  863,600.00 

อ.พิษณุ ตุลยกุล 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย 

การศึกษาการปนเปอนของเชื้อ E.Coli 

และ Salmonella sp. และปริมาณโลหะ
หนัก Zinc, Copper, Cadmium และ 

Mercury ในอาหารสัตว น้ําเสีย และน้ํา
ใชจากฟารมสุกร 

 29 2550-2550  460,000.00 

ผศ.ปติ กันตังกุล 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การศึกษาการพัฒนาและฟนฟูอาชีพ
ลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืม
และเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546 

 30 2549-2550  2,000,000.00 

อ.ชนะ รักษศิริ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

การศึกษาการระบายอากาศสําหรับ
แมพิมพอัดขึ้นรูปยางขนาดเล็ก 

 31 2550-2550  751,150.00 

อ.เลอชาต ิบุญเอก 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตวบาล 

การศึกษาขบวนการผลิตบายพาส
โปรตีนที่เหมาะสมสําหรับโคนม 

 32 2550-2550  1,200,000.00 

รศ.ปรียานุช อภิบณุโยภาส 
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน 
     ภาควิชาการจัดการ 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน 

 33 2550-2550  478,000.00 

รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาการจัดการประมง 

การสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
เกษตรกรผูเลี้ยงกุงลุมน้ําทาจีน 

 34 2550-2550  2,000,000.00 

รศ.ชลธิชา นุมหอม 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การสังเคราะหพอลิแลตทิกแอชิกจาก
กรดแลตทิก 

 35 2550-2550  500,000.00 

ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

การสํารวจและประเมินสถานการณ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว และการใช
สารเสริมชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตวในประเทศไทย 

 36 2550-2550  400,000.00 

เอกพันธุ  น้ําวล 
     กรมปศุสัตว 
      
ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 
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ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของ
อุตสาหกรรมสัตวปกไทย 

 37 2550-2550  750,000.00 

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา : ไมดอกไมประดับสู
อุตสาหกรรมสงออก 

 38 2550-2550  -   

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา : ไมดอกไมประดับสู
อุตสาหกรรมสงออก  โครงการยอย  การ
ตอยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุปทุม
มา สูระบบสิทธิบัตรสากล 

 39 2550-2550  2,104,932.00 

นพมณี  โทปุญญานนท 
     มหาวิทยาลัยแมโจ 
      
รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
เรณู  เอี่ยมธนาภรณ 
     ไมระบุหนวยงาน 
      
ธราธร  ทีรฆฐิติ 
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
      
ลิขิต  มณีสินธุ 
     บริษัท ไพรออนาเมนทอล จํากัด 
      
อ.เฌอมาลย วงศชาวจันท 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป 

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา : ไมดอกไมประดับสู
อุตสาหกรรมสงออก  โครงการยอย  การ
พัฒนาสายพันธุปทมุมาเพื่อการคาโดย
การชักนําใกดการกลายพันธุ 

 40 2550-2550  650,728.00 

นพมณี  โทปุญญานนท 
     มหาวิทยาลัยแมโจ 
      
ธราธร  ทีรฆฐิติ 
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
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ผศ.พีรนุช จอมพุก 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป 

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา : ไมดอกไมประดับสู
อุตสาหกรรมสงออก  โครงการยอย  การ
พัฒนาสายพันธุปทมุมาเพื่อการคาโดย
การชักนําใกดการกลายพันธุ 

 40 2550-2550  650,728.00 

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา : ไมดอกไมประดับสู
อุตสาหกรรมสงออก  โครงการยอย  

การศึกษาการเพาะเลี้ยงคัพภะและเมลด็
ออนเพื่อยนเวลาการปรับปรุงพันธุของ
พืชในสกุล Curcuma และพืชสกุล
ใกลเคียง 

 41 2550-2550  574,616.00 

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 
ธราธร  ทีรฆฐิติ 
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
      
อ.เฌอมาลย วงศชาวจันท 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 
อ.เฌอมาลย วงศชาวจันท 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา : ไมดอกไมประดับสู
อุตสาหกรรมสงออก  โครงการยอย  การ
หาและวิเคราะหเครื่องหมายอณูพันธุ
ศาสตรของยีนที่เกีย่วของกับการ
แสดงออกของยีนสดีอกในพืชวงศ
กระเจียว 

 42 2550-2550  539,000.00 

ธราธร  ทีรฆฐิติ 
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
      
อ.อัณณชญาณ มงคลชัยพฤกษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 
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อ.อัณณชญาณ มงคลชัยพฤกษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา : ไมดอกไมประดับสู
อุตสาหกรรมสงออก  โครงการยอย  

วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแกความเปน
หมันของปทุมมาลูกผสม 

 43 2550-2550  456,724.00 

ธราธร  ทีรฆฐิติ 
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
      
อ.เฌอมาลย วงศชาวจันท 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป 
นพมณี  โทปุญญานนท 
     มหาวิทยาลัยแมโจ 
      
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชสวน 
ลิขิต  มณีสินธุ 
     บริษัท ไพรออนาเมนทอล จํากัด 
      
รศ.สาวิตรี ลิ่มทอง 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววทิยา 

ความหลากหลายของยีสตในทะเล ปา
ชายเลน และปาบก และการคัดเลือก 

ยีสตโอลิเอจินัสเพือ่การผลิตลิพิด 

 44 2549-2551  550,000.00 

อ.วิเชียร ยงมานิตชัย 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววทิยา 
Tatsuji Seki 
     Osaka University 
      

นิสิต 
     คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา 
      
รศ.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร 

โครงการการจัดพิมพหนังสือคูมือ
อาหารและโภชนาการสําหรับเด็กกอน
วัยเรียนตามแนวพระราชดําริของพระ
เจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระ
วรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 

 45 2550-2550  1,000,000.00 
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รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

โครงการจัดทําทรัพยากรขอมูล 

GAME-T/GAME-C ตามมาตรฐานสากล
เพื่อประยุกตใชงานในพื้นที่ลุมน้ํา
เจาพระยา 

 46 2550-2550  1,600,000.00 

อ.ศุภวุฒ ิมาลัยกฤษณะชล ี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
ดุสิต ธนเพทาย 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
      
นายปราโมทย ธรรมรัตน 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต 

โครงการตอยอดผลงานประดิษฐคิดคน 

สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม
วิจัย 

 47 2550-2550  500,000.00 

ศ.สายัณห ทัดศรี 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชไรนา 

โครงการศึกษามวลชีวภาพของกระถิน
เพื่อใชเปนแหลงทดแทนพลังงานอยาง
ยั่งยืน 

 48 2550-2550  1,000,000.00 

รศ.ประภา ศรีพิจิตต 
     คณะเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพืชไรนา 
รศ.เทอดไทย วัฒนธรรม 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

ตันแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวกําลังไฟฟา 1 

กิโลวัตต 
 49 2550-2550  4,600,000.00 

อ.ณรงค วีระไวทยะ 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาชีววิทยาประมง 

ถายทอดองคความรูและเสริมสราง
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากร
ประมงอยางยั่งยืนในเขื่อนปาสักชล
สิทธิ์ จังหวัดลพบุรี 

 50 2550-2550  582,000.00 

ผศ.สุภา หารหนองบัว 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

นวัตกรรมวิจัยเพื่อการคนหายาตาน
เอดส 

 51 2550-2552  7,500,000.00 

ดร.ปฐมา จาตกานนท 
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
     ฝายเทคโนโลยีแปง น้ําตาลและยางพารา 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทา
นอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรของ
ประเทศไทย 

 52 2550-2550  750,000.00 

อ.สมนิมิตร พุกงาม 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

บทบาทของหญาแฝกตอลักษณะทาง
อุตุ-อุทกวิทยาลุมน้าํ 

 53 2550-2550  837,400.00 

อ.ยุทธพงษ คีรีมังคละ 
     คณะวนศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา 
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สุภาพ 
     ปารมี 
      

บทบาทของหญาแฝกตอลักษณะทาง
อุตุ-อุทกวิทยาลุมน้าํ 

 53 2550-2550  837,400.00 

สุภาพร 
     เสียงสูง 
      
ศุภลักษณ 
     หาญสูงเนิน 
      
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผลของเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus spp. 

ตอการเจริญของไก 
 54 2550-2550  800,000.00 

นันทพร  พึ่งสังวร 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก 
      
สมจิตร  ถนอมวงศวัฒนะ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 
      
ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 
อ.วิรัญญา  แกววัฒนะ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

ผลของระบบวัลคาไนซตอการทน
น้ํามันดีเซลและไบโอดีเซลของยางผสม 
NR/NBR 

 55 2550-2550  112,000.00 

อ.รังรอง ยกสาน 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทาง
กระบวนการเคมีและฟสิกส 

พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-

สตารฃ : การเตรียมเรซินคอมพาวดและ
บรรจุภัณฑโดยใชกระบวนการเอกซ
ทรูชั่นและเทอรโมฟอรม 

 56 2550-2550  1,040,000.00 

อ.อําพร เสนห 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทาง
กระบวนการเคมีและฟสิกส 
ผศ.น้ําฝน ลําดับวงศ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทาง
กระบวนการเคมีและฟสิกส 
รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย 
     วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
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รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

ระบบการเฝาระวังและการเตือนภัยจาก
น้ําทวมฉับพลัน 

 57 2550-2550  1,050,000.00 

อ.ทศพล จตุระบุล  (ซ้ํา) 
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร 
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม 
ไชยาพงษ  เทพประสิทธิ์ 
     ศูนยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรน้ํา คณะ
วิศวกรรมศาสตร 
      
รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

ระบบเตือนภัยและการมีสวนรวมของ
ชุมชนเครือขายลุมน้ํานานตอนบน เพือ่
การปองกันอุทกภัยและแผนดินถลม 

 58 2550-2550  600,000.00 

รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
อ.กองเกียรต ิวิเศษรัตน 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
ดร.ธนพร  สุปริยศิลป 
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      
ผศ.พิบูลย พันธุ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

วิทยาศาสตรนาโนและนาโนเทคโนโลยี
ดานวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 

 59 2550-2550  1,100,000.00 

รศ.เมตตา เจริญพานิช 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
อ.ธานิน นานอก 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี
อ.พิมพา หอมนิรันดร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี
พิพัฒน  คงประชา 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี 
      
รศ.ประทักษ ตาบทิพยวรรณ 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 

ศึกษาแนวทางการจัดเลี้ยงพอแมพันธุ
และการใชฮอรโมนฉีดกระตุนการ
วางไขปลาเสือตอ 

 60 2550-2550  1,507,080.00 
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อ.วิรัญญา  แกววัฒนะ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

สมบัติเชิงกลและความเปนแมเหล็กของ
คอมโพลิทระหวางแบเรียมเฟอรไรท
และยางธรรมชาต : ผลกระทบของ
รูปรางและขนาดอนุภาคของแบเรียม
เฟอรไรทตอคอมโพสิท 

 61 2550-2551  350,000.00 

รวม     61  โครงการ     งบประมาณ       107,382,401.00 บาท 

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย แหลงทุน -  

รศ.กลาณรงค ศรีรอต 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ําตาลในโรงงาน :ระบบตมเคี่ยว" 

 1 2550-2550  3,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       3,000,000.00 บาท 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แหลงทุน -  

ผศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร 

การจัดทําสถิติผลิตภาพแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม ป 2550 

 1 2550-2550  1,684,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,684,000.00 บาท 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ แหลงทุน -  

นางมุกขดา สุขธาราจาร 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

การขยายผลงานวิจยั I-Know สูการ
พัฒนาและผลิตซอฟตแวรเคร่ืองมือ
สําหรับรวมสรางความรู ติดตามขอมูล
และสถานการณและเครื่องมือชวยขยาย
ความสําหรับการอาน e-document and 
e-book 

 1 2550-2550  17,741,214.00 

รศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์ 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 

การคัดเลือก Antibiotics-Producing 
Pseudomonas sp. 

 2 2550-2550  249,000.00 

รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตววิทยา 

การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสม
สําหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณชิย 

 3 2550-2550  4,108,900.00 

ผศ.อรุณี อิงคากุล 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาชีวเคม ี

การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสม
สําหรับการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 

 4 2550-2552  1,122,300.00 

อ.จิรนันท ธีระกูลพิศุทธิ์ 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน 
     สายวิชาวิทยาศาสตร 

การศึกษาภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับ
การใชประโยชนและการแปรรูปของปา
เปนผลิตภัณฑพื้นบาน 

 5 2550-2550  150,000.00 

รศ.ดร.นันทนา คชเสนีย 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      
อ.วิรัญญา  แกววัฒนะ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเคม ี

การหาตัวทําละลายที่เหมาะสมสําหรับ
หมึกพิมพบนแผนฟลมพลาสติก 

 6 2550-2550  71,000.00 
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รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

โครงการการเพิ่มขีดความสามารถดาน
การออกแบบเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ 

 7 2549-2551  5,790,975.00 

กิตตินันท อัตตานนท 
     MTEC สวทช. 
      
ฉันธนา ยูวะนิยม 
     MTEC สวทช. 
      
กิรณา จอมคําศรี 
     MTEC สวทช. 
      
พุทธิพงศ พัฒนกิตติพงศ 
     MTEC สวทช. 
      
หนึ่งฤทัย พาณิชชวลิต 
     MTEC สวทช. 
      
พรพิมล บุญคุม 
     MTEC สวทช. 
      
รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

โครงการพัฒนาฐานขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมของการผลิตพลังงานและ
วัสดุพื้นฐานของประเทศ 

 8 2549-2551  7,465,802.00 

ฉันธนา ยูวะนิยม 
     MTEC สวทช. 
      
กิรณา จอมคําศรี 
     MTEC สวทช. 
      
พุทธิพงศ พัฒนกิตติพงศ 
     MTEC สวทช. 
      
หนึ่งฤทัย พาณิชชวลิต 
     MTEC สวทช. 
      
พรพิมล บุญคุม 
     MTEC สวทช. 
      
รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและ
การผลิตเพื่อสิ่งแวดลอมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของอตุสาหกรรมไทย 

 9 2550-2550  236,566.00 
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ฉันธนา ยูวะนิยม 
     MTEC สวทช. 
      

โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและ
การผลิตเพื่อสิ่งแวดลอมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของอตุสาหกรรมไทย 

 9 2550-2550  236,566.00 

กิรณา จอมคําศรี 
     MTEC สวทช. 
      
หนึ่งฤทัย พาณิชชวลิต 
     MTEC สวทช. 
      
พุทธิพงศ พัฒนกิตติพงศ 
     MTEC สวทช. 
      
พรพิมล บุญคุม 
     MTEC สวทช. 
      

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ       36,935,757.00 บาท 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ แหลงทุน -  

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 
     คณะเกษตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาโรคพืช 

การพัฒนาวิธีตรวจสอบเชื้อ Potato mop 

top virus ในหัวพันธุมันฝร่ัง 
 1 2549-2550  660,000.00 

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

การศึกษาเกณฑความเผ็ดของซอสพรกิ  2 2550-2550  700,000.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       1,360,000.00 บาท 

สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ แหลงทุน -  

ผศ.นภาภรณ พรหมชนะ 
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 

การวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติการ
ฝนหลวง ป 2550 ในเขตลุมแมนาปาสัก 

จังหวัดลพบุรี 

 1 2550-2551  520,000.00 

อ.ลี่ล ีอิงศรีสวาง 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสถิต ิ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณอากาศ
และโอกาสความสําเร็จใจการปฏิบัติการ
ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2 2550-2550  903,000.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       1,423,000.00 บาท 

สํานักรับรองมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ แหลงทุน -  

ผศ.เกียรติไกร อายวุัฒน 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โครงการพัฒนาระบบงานหนวยรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย 

 1 2550-2550  2,500,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       2,500,000.00 บาท 

สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหลงทุน -  

อ.โสฬส จิวานุวงศ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 

โครงการเครื่องห่ันกลวยก่ึงอัตโนมัติ
สําหรับผูประกอบการขนาดเล็ก 

 1 2550-2550  153,780.00 
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       153,780.00 บาท 

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี แหลงทุน -  

รศ.วินัย อาจคงหาญ 
     บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน 
     สํานักงานเลขานุการ 

การสํารวจและออกแบบรายละเอียดโรง
ฆาสัตว และระบบําบัดน้ําเสียมาตรฐาน 
GMP (Good Manufacturing Practice) 

 1 2550-2550  5,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       5,000,000.00 บาท 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา แหลงทุน -  

รศ.วินัย อาจคงหาญ 
     บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน 
     สํานักงานเลขานุการ 

การกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัด
ยะลา 

 1 2550-2550  7,000,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       7,000,000.00 บาท 

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ แหลงทุน -  

รศ.วินัย อาจคงหาญ 
     บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน 
     สํานักงานเลขานุการ 

การศึกษาความเหมาะสมเพื่อการจัดตั้ง
ศูนยกลางการคาตลาดขายปลีก ขายสง 

และตลาดจําหนายสินคาจากกลุม
สหกรณ กลุมเกษตรกรและกลุมชุมชน 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 1 2550-2550  11,500,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       11,500,000.00 บาท 

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครปฐม แหลงทุน -  

รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาภูมิศาสตร 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) 

 1 2550-2550  3,580,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       3,580,000.00 บาท 

องคการบริหารสวนตําบลบางพระ แหลงทุน -  

รศ.อนุวัตร แจงชัด 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

การพัฒนาผลิตภัณฑและปรับปรุง
คุณภาพอาหารทะเลแปรรูป 

 1 2550-2550  250,000.00 

อ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
อ.สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
รศ.นงนุช รักสกุลไทย 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง 
รศ.มัทนา แสงจินดาวงษ 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง 
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สมพร คงเจริญเกียรติ 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
      

การพัฒนาผลิตภัณฑและปรับปรุง
คุณภาพอาหารทะเลแปรรูป 

 1 2550-2550  250,000.00 

นางปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก 
     คณะประมง บางเขน 
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       250,000.00 บาท 

องคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม แหลงทุน -  

รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาภูมิศาสตร 

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพือ่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น 

 1 2550-2550  1,860,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       1,860,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น     334  โครงการ     งบประมาณ      499,637,415.00 บาท 


