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ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ)
Common Fund for Commodityแหลงทุน - 

ผศ.ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Biodiversity of smallholder 
rubber-based agroforsetry in the 
southern Thailand

1 2548-2550 2,000,000.00

นายจักรพงศ บัวกลา และ นายปริญญกะลาสี
     นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    2,000,000.00 บาท
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)แหลงทุน - 

รศ.สมพร อิศวิลานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

Food and Agricultural Marketing 
Projection Model development

1 2549-2550 270,000.00

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

Strenghening the Capacity in Fisherics 
Information Grthering for Management 
(Thailand)

2 2549-2550 1,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    1,270,000.00 บาท
International Rice Research Institute(IRR)แหลงทุน - 

อ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

Monitoring and Evaluation of Learn-it 
rice Knowledge Bank in Thailand

1 2550-2551 200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    200,000.00 บาท
Japan International Research Center for Agricultural Sceinces (JIRCAS)แหลงทุน - 

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Researches on Screening and 
characterization of innovative fungi 
having strong saccharification abilities 
for lignocellulosic materials

1 2550-2550 550,000.00

นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

คุณสมบัติเชิงสุขภาพของผักพื้นบาน
ไทย

2 2550-2550 530,000.00

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
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รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    1,080,000.00 บาท
Japan Science and Technology Agency (JST)แหลงทุน - 

รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

โครงการวิจัยรวมกับประเทศญี่ปุน
ระหวางคณะวนศาสตรกับ JST

1 2550-2550 999,466.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    999,466.00 บาท
KMUTT-SBT, KAPI and JIRCAS ในความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุนแหลงทุน - 

นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Research on Development of an 
Ethanol Production System Using 
Agricultural Residues in Southeast 
Aisa.

1 2550-2554 600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    600,000.00 บาท
Networks for Aquaculture Centers in Asia-Pacificแหลงทุน - 

ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมเชิง
พื้นที่และเวลาของหอยแมลงภูในอาว
ไทย

1 2550-2550 255,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    255,000.00 บาท
SAIKA Technological Institute Foundation และ National Food Research Institute (NFRI)แหลงทุน - 

นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Development of on-line sorting 
machine for detecting internal defects 
and soluble solids of amngosteen

1 2550-2551 1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,000,000.00 บาท
United Nations Environment Program (UNEP/GEF)แหลงทุน - 

ผศ.ธันวา จิตตสงวน
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

Reversing Environmental Degradation 
Trends in the South China Sea and gulf 
of Thailand#2

1 2550-2550 462,970.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    462,970.00 บาท
ญี่ปุน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

Effect of adding Methionine Hydroxy 
Analog in drinking water on 
production performance and gut 
immunity of male broiler chicken.

1 2549-2550 310,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    310,000.00 บาท
บริษัทเอกชนตางประเทศแหลงทุน - 

ผศ.น้ําฝน ลําดับวงศ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวน
การเคมีและฟสิกส

งานวิจัยกับบริษัทเอกชนตางประเทศ1 2549-2549 1,256,080.00
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อ.อําพร เสนห
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวน
การเคมีและฟสิกส

งานวิจัยกับบริษัทเอกชนตางประเทศ1 2549-2549 1,256,080.00

อ.รังรอง ยกสาน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวน
การเคมีและฟสิกส
อ.ธาริณี นามพิชญ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวน
การเคมีและฟสิกส
ผศ.ธัญญารัตน จิญกาญจน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,256,080.00 บาท
มหาวิทยาลัยฮันโนเวอร ประเทศเยอรมันแหลงทุน - 

อ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

Establishment and Management of 
Database on Vulnerability Issues in 
Thailand

1 2550-2551 1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,000,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น     14  โครงการ     งบประมาณ     10,433,516.00 บาท


