
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัย 3 สาขา จํานวน 430 โครงการ 152,970,000

โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร จํานวน 177 โครงการ 71,800,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 48 โครงการ 29,590,000

การโคลนและศึกษาการแสดงออกของฮอรโมนเลปตินและ
ตัวรับในเปดพ้ืนเมืองของไทย และการผลิตฮอรโมนเลปติ
นของเปดในเช้ือ Escherichia coli

2 ป
50-51

450,0001 ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ทวีศักดิ์ สงเสริม
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

การปรับปรุงพันธุถั่วเหลืองและถ่ัวเขียว 40 ป
14-53

140,0002 รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางสาว รัชนี โสภา
นางสาว ณัฐภัทร  คําหลา

การปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง 29 ป
26-54

320,0003 รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.ปยะ กิตติภาดากุล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.จําลอง เจียมจํานรรจา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นาย โอภาส  บุญเส็ง
นาย สุภชัย สารกาญจน

การกระจายตัวและความหลากหลายทางชนิดของแมลงวัน
คอกสัตวในประเทศไทย

3 ป
50-52

220,0004 ศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยา
ศาสตร กําแพงแสน

แผนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการชลประทาน
ของประเทศไทย

3 ป
49-51

240,000
(27,000)

5
(ชุด)

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

การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ 3 ป
49-51

(213,000)5
(ยอย)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.ธนา ชีพสมทรง
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.กิติพงษ เจาจารึก
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นาย วิชญ  ศรีวงษา
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การสกัดสารจากวัชพืชเพ่ือใชปองกันควบคุม และกําจัด
แมลงศัตรูพืช

3 ป
49-51

230,0006 อ.ฐิติยา แซปง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยา
ศาสตร กําแพงแสน
อ.พัชนี วิชิตพันธุ
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

การศึกษาพันธุกรรม การประเมินและคัดเลือกลักษณะคุณคา
อาหารในฝร่ังลูกผสม

2 ป
50-51

250,0007 อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การปรับปรุงพันธุไมผลสกุลนอยหนา 5 ป
50-54

170,0008 นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด
สถานีวิจัยปากชอง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร

การศึกษาหา Candidate genes ท่ีเก่ียวของกับการสรางมุก
และการกําหนดเพศของหอยมุกนํ้าจืด และการพัฒนาเคร่ือง
หมายโมเลกุลจําเพาะกับเพศและพันธุท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ

2 ป
50-51

300,0009 อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สมพิศ สามิภักดิ์
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สาธิต โกวิทวที
ดร. ศิราวุธ กลิ่นบุหงา

การอนุรักษกลวยไมรองเทานารีบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืชและการผลิตเมล็ดเทียม

3 ป
50-52

160,00010 รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจติร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
Dr. Eric Bunn

การใชปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรสเพ่ือตรวจหายีน cry ใน 
Bacillus thuringiensis แยกไดในประเทศไทยท่ีมีฤทธิ์ฆา
แมลงศัตรูในกลุมดวง และแมลงวัน

2 ป
50-51

360,00011 รศ.จริยา จันทรไพแสง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามันลูกผสมเทเนอรา (D x P)  และ
การถายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาลมนํ้ามันท่ีเหมาะสมแก
เกษตรกร

5 ป
50-54

950,00012 นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวนิภา เขื่อนควบ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายนคร เหลืองประเสริฐ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร.อุทัย   จารณศรี
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การวิจัยและพัฒนาการผลิตองุนและการทําไวนในเชิงการคา 5 ป
50-54

1,200,00013 นายจรัล เห็นพิทักษ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศ.ปวิณ ปุณศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.สุรศักดิ์ นิลนนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.สุเทพ ทองแพ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายบุญรวม จันทรช่ืน
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสรอยทอง สายหยุดทอง
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
น.ส.จารุณี นครกัณฑ
นายเสรี นาราศรี
น.ส.นวะรัตน พิลาภ

การอนุรักษพืชสมุนไพรและการใชประโยชน เพ่ือการเกษตร
แบบย่ังยืน เพ่ือสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ  สยามบรมราชกุมารี

3 ป
50-52

900,000
(198,000)

14
(ชุด)

นางภาณี ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางภาณี  ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายพรชัย  จุฑามาศ
ดร.ปยรัตน ปริญญาพงษ
ดร.ฐิตาภรณ  ภูมิไชย

อนุกรมวิธาน การอนุรักษ ทรัพยากรพันธุพืชวงศขิงในเขต 
พ้ืนท่ีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ. สธ. จ. กาญจนบุรี
และพ้ืนท่ีใกลเคียง

3 ป
50-52

(162,000)14
(ยอย)

รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

ศักยภาพพืชสมุนไพรวงศขิงในการตอตานราสาเหตุโรคพืช : 
วานชักมดลูก

3 ป
50-52

(162,000)14
(ยอย)

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

การปรับปรุงพันธุวานชักมดลูก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตสาร
ทุติยภูมิสําหรับใชในทางการเกษตรโดยการเพิ่มชุด
โครโมโซมและการกอกลายพันธุ

3 ป
50-52

(162,000)14
(ยอย)

รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.เสริมศิริ จันทรเปรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พรศิริ หลีวานิช
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การใชดีเอ็นเอกํากับพันธุกรรมวานชักมดลูกท่ีมีศักยภาพดาน
การเกษตร

3 ป
50-52

(216,000)14
(ยอย)

นางภาณี ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

เทคโนโลยีวนวัฒนเพ่ือการผลิตไมแปรรูป 3 ป
50-52

1,000,000
(400,000)

15
(ชุด)

ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การประเมินผลผลิตไมเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น 3 ป
50-52

(125,000)15
(ยอย)

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

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุไมยูคาลิปตัสเพ่ือผลิตไมแปร
รูป

3 ป
50-52

(200,000)15
(ยอย)

ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.มณฑาทิพย โสมมชัีย
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
วิฑูรย  เหลืองวิริรยะแสง
โกวิท  ฉายสุรียศรี

ความสมดุลของธาตุอาหารในระบบการปลูกไมเศรษฐกิจเพ่ือ
อุตสาหกรรม

3 ป
50-52

(150,000)15
(ยอย)

ผศ.รุงเรือง พูลศิริ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

การตัดขยายระยะเพ่ือปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไมสวนปา 3 ป
50-52

(125,000)15
(ยอย)

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

การวิจัยคุณสมบัติไมสักจากสวนปาเพ่ือการคัดเลือกพันธุ 2 ป
50-51

500,00016 ผศ.มยุรี ดวงเพชร
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

การพัฒนาเทคโนโลยีการอบไมยางพาราอยางยั่งยืน 3 ป
49-51

730,00017 ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การผลิตขาวโพดและขาวฟางเพ่ือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวด
ลอมท่ีดี

34 ป
19-52

4,000,000
(995,000)

18
(ชุด)

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสรรเสริญ จําปาทอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายนพพงศ จุลจอหอ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสุรณี ทองเหลือง
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสมชาย ปยพันธวานนท
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
ถวิล นิลพยัคฆ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายโกศล เกิดโภคทรัพย
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
สมชาย โพธิสาร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจนัทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นรุณ วรามิตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
จีรนันท แหยมสูงเนิน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
กุลชนา เกศสุวรรณ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อ.สุรเชษฐ จามรมาน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศานิต เกาเอ้ียน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.ศรัณย  วรรธนัจฉริยา
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.นภาภรณ พรหมชนะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางชะบา จําปาทอง
สถานีวิจยัพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นาย ปพน แกวปานกัน
นาย วรจักร วงศพิลา
นาย ภูมิ พิมพประพันธ
นาย ราวุฒิ  นวมปฐม
นาย นริศ  ทาวจันทร
นางสาว ปยะรัตน  จังพล
นางสาว กัญญาวีร  สายพันธ

การทดลองขาวโพดขาวฟางระดับไรกสิกร 34 ป
19-52

(260,000)18
(ยอย)

นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายโกศล เกิดโภคทรัพย
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
สมชาย โพธิสาร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบนัอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเพ่ือการประยุกตใชในเชิงธุรกิจ 19 ป
34-52

(350,000)18
(ยอย)

นายสรรเสริญ จําปาทอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
สมบัติ  อํ่าสุด
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานและขาวโพดฝกออนสําหรับ
ตลาดฝกสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

18 ป
35-52

(315,000)18
(ยอย)

นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายนพพงศ จุลจอหอ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเทียนและขาวโพดขาวเหนียว 20 ป
33-52

(110,000)18
(ยอย)

นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
ถวิล นิลพยัคฆ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การปรับปรุงพันธุขาวฟาง 8 ป
45-52

(100,000)18
(ยอย)

นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสมชาย ปยพันธวานนท
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
ถวิล นิลพยัคฆ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร

การเพ่ิมผลผลิตขาวโพดและขาวฟางโดยการใชเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกและบํารุงดินใหถูกตอง

8 ป
45-52

(100,000)18
(ยอย)

รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

ศึกษาโรคขาวโพดและขาวฟางในประเทศไทย 8 ป
45-52

(150,000)18
(ยอย)

นายประชุม จุฑาวรรธนะ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
จีรนันท แหยมสูงเนิน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายดุสิต อธินุวัฒน
นางสาวณัฐธิญา เบือนสันเท๊ียะ
นางสาว นันทยา เตชะติ
นางสาว พรพิมล จันทรออน

การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพขาวโพดรับประทานฝกสดโดย
วิธีเขตกรรม (ขาวโพดหวาน)

9 ป
44-52

(85,000)18
(ยอย)

นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.ชูศักดิ์ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในไรขาวโพด 5 ป
48-52

(85,000)18
(ยอย)

นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุขสันต พันธทอน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
สมชาย โพธิสาร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การตรวจสอบความเปนลูกผสมและการตรวจสอบปลอมปน
ของเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมเดี่ยวโดยใชเคร่ืองหมายดีเอน
เอ

5 ป
48-52

(90,000)18
(ยอย)

รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเพ่ือเพ่ิมคุณภาพโปรตีน 5 ป
48-52

(220,000)18
(ยอย)

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

การเพ่ิมมูลคาของขาวโพดโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสวนรวม

3 ป
49-51

(70,000)18
(ยอย)

รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน  สําหรับการผลิตขาวโพด
แบบเกษตรอินทรีย

3 ป
50-52

(85,000)18
(ยอย)

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

การใชกากเมล็ดสบูดําเปนปุยอินทรียเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว
โพดหวานฝกสด

3 ป
50-52

(80,000)18
(ยอย)

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

Page 8 of 96



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การจัดการแมลงศัตรูขาวโพดหวานเพ่ือคุณภาพชีวิตและสิ่ง
แวดลอม

3 ป
50-52

(85,000)18
(ยอย)

นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อ.สุรเชษฐ จามรมาน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

การวิเคราะหความคุมคาจากการลงทุนผลิตขาวโพดเลี้ยง
สัตวและขาวโพดรับประทานฝกสด จําแนกตามวิธีการผลิต

3 ป
50-52

(125,000)18
(ยอย)

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

การใชประโยชนจากขาวโพดและขาวฟางเปนอาหารสัตว 3 ป
50-52

(150,000)18
(ยอย)

รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อิทธิพลของกรดแอบไซซิกตอการแสดงออกของยีนทนแลง
และการสังเคราะหสายดีเอ็นเอและการถายฝากยีนเพ่ือการ
ปรับปรุงพันธุขาวโพด (Zea mays L.)

3 ป
50-52

(250,000)18
(ยอย)

รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุขาวโพดเพ่ือ
ประเมินความงอกในสภาพไร และการศึกษาการใชสาร
อินทรียคลุกเมล็ดพันธุในการเก็บรักษา

2 ป
51-52

(80,000)18
(ยอย)

นางสปุราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร

งานวิจัยในศักยภาพการบูรณาการขาวโพดหวานโดยไมไถ
พรวนในดินบางชุดของประเทศไทย

1 ป (140,000)18
(ยอย)

รศ.ธงชัย มาลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

การเปรียบเทียบคุณภาพการแตกของขาวโพดคั่วโดยใชเตา
อบไมโครเวฟและเครื่องคั่วไฟฟา

1 ป (75,000)18
(ยอย)

นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร

โครงการวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล 20 ป
35-54

3,200,000
(1,700,000)

19
(ชุด)

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.รัตนา ตั้งวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุออย 20 ป
35-54

(540,000)19
(ยอย)

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

ระดับความทนทานตอโรคใบขาวของพันธุออยและการศึกษา
ไวรัสใบดางแถบขาว

3 ป
50-52

(160,000)19
(ยอย)

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

ผลของสภาพแวดลอมตอการเกิดโรคของออยพันธุลูกผสม 3 ป
50-52

(100,000)19
(ยอย)

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

การทดสอบเช้ือแบคทีเรียชนิด Endophyte ตอการเจริญของ
ออยและการพัฒนาลักษณะตานทานในออย

3 ป
50-52

(120,000)19
(ยอย)

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

กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลในพันธุออยตานทานสารอิ
มาซาเพอร

3 ป
51-53

(120,000)19
(ยอย)

รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การวิจัยประสิทธิภาพการใชทอนพันธุออยจากรถตัดออยและ
ประสิทธิภาพในการปลูกออยโดยใชเคร่ืองปลูกออยชนิดใช
ทอนพันธุจากรถตัดออย

2 ป
51-52

(100,000)19
(ยอย)

รศ.รัตนา ตั้งวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.บพิตร ตั้งวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นนทวัชร ชัยณรงค
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน

การพัฒนาวิธีการทดสอบออยทนแลงโดยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือ
เยื่อและการนําไปใชประโยชนในการคัดเลือกพันธุลูกผสม
ทนแลง

3 ป
51-53

(140,000)19
(ยอย)

นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

โรคแสดําและวิธีการทดสอบพันธุออยตานทานโรค 3 ป
49-51

(120,000)19
(ยอย)

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาความหลากหลายของไวรัสใบดางออยเพ่ือการปรับ
ปรุงพันธุออย

3 ป
49-51

(100,000)19
(ยอย)

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝายและผลิตภัณฑ
จากฝายในประเทศไทย

16 ป
37-52

750,000
(320,000)

20
(ชุด)

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

การปรับปรุงพันธุฝายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเสนใย 12 ป
41-52

(200,000)20
(ยอย)

นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
Dr. Dominique DESSAUW
Dr. Bruno MICHEL

ความสัมพันธระหวางลักษณะใบขนของฝายกับการเขา
ทําลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝาย

8 ป
45-52

(80,000)20
(ยอย)

นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาความตานทานของหนอนเจาะสมอฝายท่ีมีตอสาร
พิษของแบคทีเรียบีที

5 ป
48-52

(150,000)20
(ยอย)

ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

สรีรวิทยาการผลิตยางพารา 11 ป
43-53

1,000,000
(874,000)

21
(ชุด)

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

ระบบกรีดยางแนวใหมตอการเพ่ิมคุณภาพของนํ้ายางพารา 4 ป
50-53

(126,000)21
(ยอย)

รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.วิไล สันติโสภาศรี
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว ศิริลักษณ เลี้ยงประยูร

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนมกกอกโอลี
ฟและมะกอกของไทย

10 ป
45-54

600,000
(600,000)

22
(ชุด)

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

บูรณาการเชิงระบบเพ่ือสรางทางเลือกและแนวทางการใช
ท่ีดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนในเขตปา
ภูหลวง-วังนํ้าเขียว

6 ป
46-51

1,000,000
(232,000)

23
(ชุด)

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

การจําลองแบบเชิงพ้ืนท่ีของขอมูลบูรณาการในการใชท่ีดิน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

3 ป
49-51

(128,000)23
(ยอย)

ผศ.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การศึกษารูปแบบของระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับปจจัย
ทางเดินและสภาพการจัดการการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

3 ป
49-51

(128,000)23
(ยอย)

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

การฟนฟู จัดการและใชประโยชนพันธุพืชทองถิ่น เพ่ือการใช
ประโยชนท่ีดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ในลุมนํ้าลําพระเพลิง

3 ป
49-51

(128,000)23
(ยอย)

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

แบบจําลองเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืนใน
เขตพ้ืนท่ีก่ึงแหงแลง บริเวณลุมนํ้าลําพระเพลิง อําเภอวังนํ้า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา

3 ป
49-51

(128,000)23
(ยอย)

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

การวิเคราะหเศรษฐกิจการบูรณาการเชิงระบบเพ่ือสรางทาง
เลือกการใชท่ีดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ย่ังยืนในเขตปาเขาภูหลวง-วังนํ้าเขียว

3 ป
49-51

(128,000)23
(ยอย)

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.ปติ กันตังกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรพัยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ศ.โสภิณ  ทองปาน 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีลุม
นํ้าลําพระเพลิง

2 ป
50-51

(128,000)23
(ยอย)

รศ.สากล สถิตวิทยานันท
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร บางเขน
รศ.สากล สถิตวิทยานันท
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร บางเขน

การใชสมุนไพรควบคุมโรคผักและผลไม 4 ป
48-51

600,000
(50,472)

24
(ชุด)

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

การพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดจากพืชเพ่ือใชควบคุมโรคแอ
นแทรกโนสมะมวง

4 ป
48-51

(369,528)24
(ยอย)

รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การใชพืชสมุนไพรควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก 4 ป
48-51

(90,000)24
(ยอย)

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การควบคุมโรคแคงเกอรของพืชสกุลสมโดยใชสารสกัด
หยาบจากผลสมอไทย  สมอพิเภก  และเปลือกผลทับทิม

4 ป
48-51

(90,000)24
(ยอย)

รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การวิจัยและพัฒนาวัตถดุิบสมุนไพรฟาทะลายโจรเพ่ือใชใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว และอุตสาหกรรมยา
สมุนไพรในคน

4 ป
48-51

750,000
(220,000)

25
(ชุด)

รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผลของสภาพความช้ืนในดิน แสง และอุณหภูมิตอการเจริญ
เติบโตและปริมาณสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรฟาทะลายโจร

4 ป
48-51

(210,000)25
(ยอย)

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

การศึกษาอิทธิพลของการจัดการดินและการจัดการธาตุ
อาหารพืชท่ีมีตอปริมาณสารสําคัญในฟาทะลายโจร

4 ป
48-51

(160,000)25
(ยอย)

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

การเพ่ิมคุณภาพของเมล็ดพันธุฟาทะลายโจร 4 ป
48-51

(160,000)25
(ยอย)

ผศ.สุรพงษ ดํารงกิตติกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบท่ีแมนยําและรวดเร็วสําหรับโรค
ทริสเตซาและโรคกรีนน่ิงของพืชตระกูลสมในประเทศไทย

4 ป
49-52

750,00026 รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ดร. ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง
รศ.ดร. นิพนธ ทวีชัย
ผศ.ดร. วิชัย โฆสิตรัตน

การพัฒนาสารสกัดชีวภาพจากเช้ือราไตรโคเดอรมาเพ่ือใช
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสท่ีมีสาเหตุจากเช้ือราคอลเลโตทริ
คัม

3 ป
49-51

250,00027 รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.วรรณวิไล อินทนู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย วาริน  อินทนา
นิสิตปริญญาโท

การพัฒนาการผลิตและรูปแบบของแบคทีเรียปฏิปกษเพ่ือใช
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสโดยชีววิธี

3 ป
49-51

200,00028 ผศ.วรรณวิไล อินทนู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นิสิตระดับปริญญาโท

การวิจัยพันธุฝร่ังตานทานไสเดือนฝอยเพ่ือการจัดการ
โรครากปมและโรครวมทางระบบราก

3 ป
49-51

300,00029 รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ศ.ธรรมศักดิ์ สมมาตย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นิพนธ วิสารทานนท
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายสมนึก เช้ือวงศสกุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางทัศนวรรณ ทรัพยเล็ก
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย วสันต  รัตนะ
นาง ทุเรียน  มวงคง
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การคัดเลือกสายพันธุถั่วเหลืองท่ีมีศักยภาพในการตรึง
ไนโตรเจนสูง

3 ป
50-52

200,00030 นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นายนพศูล สมุทรทอง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร

การแยกสกัดยีน sesquiterpene synthase จากตนสะระแหน
ท่ีสรางฟโรโมนเตือนภัย beta-farnesene ในเพ้ียออน และ
การแสดงออกของยีนน้ีในมะละกอเพื่อการควบคุมโรคท่ีเกิด
จากไวรัส

3 ป
50-52

170,00031 อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca  
alternifolia) ในประเทศไทย

4 ป
50-53

570,00032 นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวรวิทย ย่ีสวัสดิ์
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจยัสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางวีระศรี เมฆตรง 
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของลางสาดและ
ลองกองท่ีพบในประเทศไทยโดยใชเทคนิคทางชีวโมเลกุล

3 ป
50-52

240,00033 อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นาย สุจริต  สวนไพโรจน

การปรับปรุงพันธุขาวตานทานตอสภาพแลงโดยใชแหลง
พันธุกรรมจากขาวปา รวมกับการเพาะเลี้ยงคัพภะออน

3 ป
50-52

150,00034 รศ.ประภา ศรีพิจติต
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นาย อภิชาติ  สามยศ

การขยายพันธุตน Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 2 ป
50-51

120,00035 นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวจันทรวิภา บุญอินทร
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางวีระศรี เมฆตรง 
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ความหลากหลายของเช้ือราจากดิน ซากพืชและการนําไปใช
ประโยชน

3 ป
50-52

300,00036 รศ.เลขา มาโนช
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
1.  น.ส.อรอุมา  เจียมจิตต
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลืองและถ่ัวเหลืองฝกสดคุณภาพ ดวย
การจัดการโรคพืชอยางเหมาะสมปลอดภัย

3 ป
50-52

270,00037 รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
นายประชุม จุฑาวรรธนะ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อ.สุพจน กาเซ็ม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
นายชัยสิทธิ์ ปรีชา
นางสาว รัชฎาวรรณ เดชมณี
นาย จารุวัฒน  เถาธรรมพิทักษ
นางสาว ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นายดุสิต อธินุวัฒน

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากระบบ GAP สู
ระบบเกษตรอินทรีย

3 ป
50-52

800,000
(800,000)

38
(ชุด)

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

การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยใน
พ้ืนท่ีปรับเปล่ียนเพ่ือการผลิตพืชเกษตรอินทรีย

3 ป
50-52

(0)38
(ยอย)

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

การจัดการปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม ระหวางการปรับเปล่ียน
ระบบการผลิตผักจาก GAP สูเกษตรอินทรีย

3 ป
50-52

(0)38
(ยอย)

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

ระบบควบคุมศัตรูพืชและการระบาดของศัตรูพืชในระหวาง
การปรับเปล่ียนระบบการผลิตสูระบบเกษตรอินทรีย

3 ป
50-52

(0)38
(ยอย)

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

การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรสกุลเรวจากการผลิตในระดับ
ชุมชนสูเชิงพาณิชย

3 ป
50-52

800,000
(120,000)

39
(ชุด)

นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การผลิตตนกลาพืชสกุลเรวโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 3 ป
50-52

(200,000)39
(ยอย)

นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจยัวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเรวเพ่ือการผลิตอยางยั่งยืน 3 ป
50-52

(280,000)39
(ยอย)

นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชสกุลเรว 3 ป
50-52

(200,000)39
(ยอย)

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

ลักษณะทางกายภาพบางประการและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประชากรปลาเน้ือออนและปลาหนังบางชนิดของ
พ้ืนท่ีชุมนํ้าหนองหาร

2 ป
50-51

300,000
(300,000)

40
(ชุด)

อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นายวีรธรรม ทองพันธุ

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลาเน้ือออน
ในพ้ืนท่ีชุมนํ้าหนองหารและลุมนํ้ากํ่า จังหวัดสกลนคร

2 ป
50-51

(0)40
(ยอย)

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

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลา
เน้ือออนในบริเวณหนองหาร, ลุมนํ้ากํ่า และแมนํ้าโขง

1 ป (0)40
(ยอย)

อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การจัดการลุมนํ้าแบบย่ังยืนโดยใชระบบวนเกษตรเปนฐาน 5 ป
50-54

1,500,000
(470,000)

41
(ชุด)

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

การวิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตรในระดับสถานีเพ่ือการ
สาธิตแบบครบวงจร

5 ป
50-54

(525,000)41
(ยอย)

อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมมูลคาผลผลิตวนเกษตรใน
พ้ืนท่ีลุมนํ้า

5 ป
50-54

(95,000)41
(ยอย)

ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสุชาดา อุชชิน
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

การพัฒนาระบบวนเกษตรในพ้ืนท่ีชุมชนแบบมีสวนรวม 5 ป
50-54

(315,000)41
(ยอย)

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

รูปแบบการสงเสริมวนเกษตรเพ่ือการจัดการลุมนํ้าแบบมีสวน
รวม

5 ป
50-54

(95,000)41
(ยอย)

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

การผลิตเยื่อเคมีจากวัสดุเศษเหลือจากปาลมนํ้ามัน 3 ป
49-51

400,00042 นางสินีพรรณ ไสยลักษณ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
อ.ประเทือง พุฒซอน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

แผนงานวิจัยศักยการผลิตและการอนุรักษทรัพยากรทางนํ้า
เพ่ือพัฒนาเขตการใชประโยชนในบริเวณลุมนํ้าทาจีน

3 ป
50-52

850,00043 รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
รศ.ยนต มุสิก
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
รศ.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.จันทรา ศรีสมวงศ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
นางสาว กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์
นาย ภัทราวุธ  ไทยพิชิตบูรพา

การศึกษาการฟนฟูทรัพยากรนํ้าในลําธารดวยฝายตนนํ้า 3 ป
49-51

250,00044 อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุ
อาหารพืชในสวนปาไมพ้ืนเมืองท่ีปลูกแบบชนิดเดียวและ
ปลูกแบบผสม ณ สวนปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบรีุ

5 ป
49-53

100,00045 ผศ.รุงเรือง พูลศิริ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

การศึกษาการปนเปอนของโลหะหนักในแปลงขาวอินทรีย 2 ป
50-51

300,00046 นางนันทนา ช่ืนอ่ิม
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวนุษรา สินบัวทอง
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายวิวัฒน อิงคะประดิษฐ

ความหลากหลายของพืชใหกลิ่นหอมและเคร่ืองเทศใน
ประเทศไทย

5 ป
49-53

600,00047 ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
น.ส. สุธิดา  ศิลปสุวรรณ
นายนาย ธรรมรัตน  พุทธไทย
น.ส. กมลทิพย  สุวรรณเดช
น.ส. ฝนทอง  ศรีภูมิ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงเพ่ืออนุรักษดินและนํ้า 
ในพ้ืนท่ีโครงการภูฟาพัฒนาฯ อ.บอเกลือ จ.นาน : กรณีปลูก
ปอสาควบกับชาอูหลง และถั่วแดงญี่ปุน

3 ป
50-52

150,00048 ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 129 โครงการ 42,210,000

การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงของปญหาขาเจ็บในโคนม
ในเขตภาคตะวันตก

1 ป 330,00049 ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
รศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
นายศุภชาติ ปานเนียม
โรงพยาบาลสัตว หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

การศึกษาความชุกของการติดเช้ือไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ในโคนมและโคสาวทดแทนในภาคตะวันตกของประเทศไทย

1 ป 190,00050 รศ.ธีระ รักความสุข
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
ผศ.อดิศร ยะวงศา
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
อ.วันดี เท่ียงธรรม
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
สิริลักษณ จาละ

องคประกอบทางไขมันของนํ้าเช้ือและการเก็บรักษานํ้าเช้ือ
แบบแชแข็งในเลียงผา (Capricornis sumatraensis)

1 ป 240,00051 รศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
น.สพ. ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน

การถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมไมโทคอนเดรีย ของจระเข
ไทย (Crocodylus siamensis) และการเปรียบเทียบจีโนมใน
นิวเคลียสของจระเขไทยกับจระเขนํ้าเค็ม (Crocodylus 
porosus)

2 ป
51-52

500,00052 รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธศุาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงของโรค 
Trypanosomiasis ท่ีทําใหเกิดอาการแทงในโคนมในเขต
ภาคกลาง ของประเทศไทย

1 ป 400,00053 รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

วิวัฒนาการและการพัฒนาวิธีปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอรเล
สเพ่ือการตรวจหาเช้ือ Brucella canis ในสุนัข

1 ป 250,00054 ผศ.จตุพร หนูสุด
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.เกษกนก ศิรินฤมิตร
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

ผลของระบบรูปทรงตน 4 แบบ ในการปลูกระยะชิดท่ีมีตอ
การเติบโต ผลผลิตและลักษณะทางสรีรบางประการของ
ชมพูพันธุทับทิมจันทในปแรกของการใหผลผลิต

1 ป 240,00055 รศ.กวิศร วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การตรวจสอบสารตกคางในการผลิตถั่วเหลืองฝกสดโดยการ
ใช Gas Chromatography-Mass Spectrometry

3 ป
51-53

250,00056 รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การลดความเสียหายจากเพลี้ยจักจั่นฝายในแปลงฝาย : การ
ปลูกพืชสลับและศึกษาพฤติกรรมการทําลาย
ของเพลี้ยจักจั่นฝาย

3 ป
51-53

220,00057 รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.งามช่ืน รัตนดิลก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

การพัฒนาสีผิวของผลมังคุดระหวางการเจริญเติบโตและ
หลังการเก็บเก่ียว

1 ป 200,00058 อ.สายชล เกตุษา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

การวิเคราะหเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีเช่ือมโยงกับลักษณะ
เปอรเซ็นตนํ้ามันสูงในทานตะวันโดยใชประชากรท่ีเปน 
double haploid

3 ป
51-53

250,00059 รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.บุบผา คงสมัย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พรศิริ หลีวานิช
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การเลี้ยงกุงกามกรามขนาดใหญเชิงพาณิชย ในบอดิน ดวย
อัตราและความถี่ในการใหอาหารตางๆกัน

1 ป 300,00060 นายกําจัด ร่ืนเริงดี
สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน คณะประมง บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การพัฒนาพันธุทานตะวันเพ่ือทนทานตอสภาพแหงแลงและ
ดินเค็ม

3 ป
51-53

210,00061 อ.บุบผา คงสมัย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วิทิตร ใจอารีย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การทดสอบผลผลิตสายพันธุงาฝกไมแตกท่ีปริมาณลิกแนน
สูงในสภาพแปลงเกษตรกร

2 ป
51-52

220,00062 รศ.จินดารัฐ วีระวุฒิ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
น.ส.อัญชุลี  คขชา
รศ.ดร.วาสนา  วงษใหญ

การใชโพแทสเซียมคลอไรดเพ่ือลดปริมาณไนเตรทในผล
สับปะรด

2 ป
51-52

190,00063 รศ.จินดารัฐ วีระวุฒิ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑบีทีชนิดนํ้าเขมขนระดับก่ึง
อุตสาหกรรม

2 ป
51-52

1,300,00064 รศ.จริยา จันทรไพแสง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนาการวิเคราะหองคประกอบของน้ําสมควันไม 2 ป
51-52

160,00065 รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิตยา เลาหะจินดา
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ศักยภาพในการใหบริการเชิงนิเวศของระบบนิเวศทางทะเล
ปากแมนํ้าประแสร

2 ป
51-52

1,350,00066 ผศ.ธีระพงศ ดวงดี
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.สุนันท ภัทรจินดา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.ชัชรี แกวสุรลิขิต
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.จิตราภรณ ฟกโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.ไพลิน จิตรชุม
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.กาญจนเขจร ชูชีพ
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สุเมตต ปุจฉาการ
สุชา มั่นคงสมบูรณ
กิติธร สรรพานิช
ธิดารัตน นอยรักษา
พจนา บุณยเนตร
ศุภวัตร กาญจนอติเรกลาภ
อัญชลี จันทรคง
รณวัน  บุญประกอบ
ปยะโชค สินอนันต
เยาวลักษณ มั่นธรรม
ทิวารัตน สินอนันต

การศึกษาฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดจากบัวบกตอ
เช้ือ Staphylococcus spp. ท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดเตานม
อักเสบในโคนม

1 ป 350,00067 รศ.ธีระ รักความสุข
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
นายสมพงษ บันลือพงศพันธุ
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
ดวงกมล แตมชวย
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ผลของอุณหภูมิต่ําตอการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและ
ชีวเคมี และการชะลออาการสะทานหนาวของผลชมพู

2 ป
51-52

130,00068 อ.วชิรญา อ่ิมสบาย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การคัดเลือกพอแมพันธุท่ีเหมาะสม เพ่ือยกระดับผลผลิตปลา
ดุก โดยอาศัยขอมูลจากเครื่องหมายพันธุกรรม

2 ป
51-52

500,00069 ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นางอุไร กุลบุญ
นายบุญถม   ทับสมบัติ
นางศิวาพร   สีดาบุตร

การประเมินเช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังเพ่ือจัดทําฐานขอมูล
สําหรับงานดานการปรับปรุงพันธุ

3 ป
51-53

800,00070 นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
ผศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
โอภาส บุญเส็ง
อนุรักษ โพธิ์เอ่ียม

การศึกษายาซัลฟาไดเมท็อกซินและไตรเมทโธพริมและการ
ตกคางของยาในปลาทับทิม

1 ป 400,00071 อ.สุพจนา เจริญสิน
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ศ.มาลินี ลิ้มโภคา
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.พิบูล ไชยอนันต
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.วรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.บัณฑิต มังกิจ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นางสาวดลฤดี ครุฑเกิด
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นายณรงค อาบก่ิง
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย
อ.วิมลรัตน อินศวร
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
อ.รักษจินดา วัฒนาลัย
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นายคมสัน สัจจะสถาพร
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย
อ.ชัยณรงค สกุลแถว
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย

ผลของการใชกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารปลาชอนตอการ
เจริญเติบโตของและตนทุนการผลิต

1 ป 130,00072 นายวิชิต เสมาชัย
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การสืบคนและการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิ
คุมกันในไตสวนหนาและมามของปลานิล (Oreochromis 
niloticus) ท่ีไดรับเช้ือ Streptococcus agalactiae

1 ป 500,00073 อ.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การใชวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมและพืชอาหารท่ี
มีศักยภาพสูงเปนแหลงเยื่อใยในรูปผนังเซลล เพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตดวยตนทุนต่ําสําหรับการเลี้ยงโคนมในภูมิ
อากาศรอนช้ืน

1 ป 320,00074 รศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายนาม บัวทอง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การวิเคราะหความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการและการพัฒนา
โมเลกุลเคร่ืองหมายของปูวงศ Portunidae

2 ป
51-52

400,00075 อ.ประดิษฐ แสงทอง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
สนธยา กูลกัลยา
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ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

เช้ือแบคทีเรียท่ีดื้อตอสารตานจุลชีพท่ีแยกไดจากแมลงสาป
ท่ีพบในโรงพยาบาลสัตว

1 ป 200,00076 อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ผศ.วรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ณัฐกานต ลักษณกิจเจริญ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นายณรงค อาบก่ิง
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย
นายคมสัน สัจจะสถาพร
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย
รศ.พิบูล ไชยอนันต
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
นางสาวอัญญา บุญธรรม
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย

การจัดการพอแมพันธุกุงกามกรามเพื่อเพ่ิมผลผลิต 1 ป 400,00077 ผศ.สุภาวดี พุมพวง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

ธุรกิจปลาสลิด ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอบานแพรว จังหวัด
สมุทรสาคร

1 ป 120,00078 ผศ.กาญจนา พัฒธนานุรักษ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน คุณภาพซาก และ
นิเวศนวิทยาในกระเพาะรูเมนโคกําแพงแสนท่ีไดรับอาหาร
ผสมเสร็จและหญาสดรวมกับอาหารขน

1 ป 270,00079 อ.สุริยะ สะวานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน

ผลของอุณหภูมิอัดเม็ดตอคุณสมบัติทางกายภาพและโภชนะ
ของเม็ดอาหาร สมรรถภาพการผลิต การยอยไดของสาร
อาหาร และพลังงานการใชประโยชนไดของไกเน้ือ

1 ป 200,00080 ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเก็บนํ้าเช้ือและประสิทธิภาพในการผสมพันธุของนํ้าเช้ือ
แชแข็งของปลากะรังหงส Cromileptes altivalis

2 ป
51-52

400,00081 ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายนิพนธ  เสนอินทร
นางเรณู ยาชิโร
นางสมร พรช่ืนชูวงศ

ปจจัยท่ีมีผลกระทบของ Pasture Based ตอ metabolic 
Homeostasisในระยะกอนและหลังคลอดในโคนมของ
ประเทศไทย

1 ป 280,00082 รศ.กัญจนะ มากวิจิตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.กัญจนะ มากวิจิตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
พิพัฒน  ชนาเทพาพร

การใชเทคนิคทางเซลลวิทยา และ RAPD รวมกับลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาเพ่ือตรวจสอบความแตกตางระหวางชนิด
ของสาหรายวุน Gracilaria changii, G. firma, G. 
salicornia และอะเดลโฟพาราไซด

2 ป
51-52

300,00083 รศ.อนงค จีรภัทร
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

การศึกษาประสิทธิภาพของอาหารเสริมสมุนไพรตอคุณภาพ
นํ้าเช้ือชางไทย

1 ป 300,00084 อ.สิทธวีร (นิกร) ทองทิพยศิริเดช (ทองทิพย)
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
รศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
นายกรไชย (มังกร) กรแกวรันน (ดํายัง)
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
สิทธิเดช  มหาสาวังกุล
ทวีโภค  อังควาณิช

ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเจริญเติบโต 
ปริมาณ Growth Hormone และ Lipoprotein ในกระแส
เลือดของสุกรท่ีถูกคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงพันธุกรรมภายใต
สภาพภูมิอากาศแบบรอนช้ืน

1 ป 300,00085 ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.กัญจนะ มากวิจิตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ธนาทิพย สุวรรณโสภี

การตรวจสอบ Geminivirus Subgroup III ในวัชพืช 2 ป
51-52

280,00086 อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การทดลองเลี้ยงพอแมพันธุกุงกามกรามในกระชังแขวนลอย
ในบอดิน  เพ่ือการผลิตลูกกุงกามกรามเชิงพาณิชย

1 ป 350,00087 อ.เรืองวิชญ ยุนพันธ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
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การศึกษาความสัมพันธของยีนไทโรโกลบูลินตอลักษณะ
คุณภาพเน้ือของโคเน้ือกําแพงแสน

1 ป 280,00088 รศ.วาณี ชัยวัฒนสิน
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาควิทยาของพืชสกุลบัว
สาย เพ่ือใชในการกําหนดลักษณะประจําสายพันธุ

1 ป 140,00089 รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ความหลากหลายของราเอนโดไฟทในพืชสมุนไพรและ การ
นําไปใชประโยชน

3 ป
51-53

320,00090 รศ.เลขา มาโนช
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นิพนธ วิสารทานนท
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
อรอุมา เจียมจิตต

การใชไคโตซานเปนสารกอการจับกอนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวด
ลอมในระบบบําบัดนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑนม

1 ป 300,00091 รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุดีเดน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพ้ืนท่ีภาคกลาง

3 ป
51-53

1,000,000
(240,000)

92
(ชุด)

รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วันชัย จันทรประเสริฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อิสรา สุขสถาน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การประเมินศักยภาพสายพันธุถั่วเหลืองดีเดนของโครงการ
ปรับปรุงพันธุถั่วเหลืองดีเดนของโครงการปรับปรุงพันธุถั่ว
เหลืองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในไรนาเกษตรกร
พ้ืนท่ีภาคกลาง

3 ป
51-53

(200,000)92
(ยอย)

อ.ธานี ศรีวงศชัย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การปรับตัวของถั่วเหลืองสายพันธุดีเดนตอการเขตกรรมใน
พ้ืนท่ีภาคกลาง

3 ป
51-53

(120,000)92
(ยอย)

รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วันชัย จันทรประเสริฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเหลืองสายพันธุดีเดนของ
โครงการปรับปรุงพันธุถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

3 ป
51-53

(120,000)92
(ยอย)

รศ.วันชัย จันทรประเสริฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาวกนกวรรณ เท่ียงธรรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

การประเมินศักยภาพของถั่วเหลืองสายพันธุดีเดน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือพ้ืนท่ีภาคกลาง

3 ป
51-53

(200,000)92
(ยอย)

รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

ลักษณะทางสรีรวิทยาและพัฒนาการของถั่วเหลืองสายพันธุ
ดีเดนตอการใหผลผลิต

3 ป
51-53

(120,000)92
(ยอย)

รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มินตา ชัยประสงคสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วันชัย จันทรประเสริฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ชีววิทยาการออกดอก การปฏิสนธิ และการพัฒนาของผล
และเมล็ดของมะคาเดเมียท่ีปลูกบนดอยขุนวาง จังหวัด
เชียงใหม

1 ป 90,00093 รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืชในบึงบอระเพ็ด 1 ป 180,00094 รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การใชหลังคาพลาสติกในการผลิตองุนพันธุรับประทานสด 1 ป 550,00095 รศ.สรุศักดิ์ นิลนนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ลพ ภวภูตานนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายจรัล เห็นพิทักษ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.รัฐพล ฉัตรบรรยงค
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรและอัตราการดูดซึมของยา
เอนโรฟลอกซาซินในหมูปา

1 ป 300,00096 รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.วิราช นิมิตสันติวงศ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายสมหมาย หอมสวาท
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.พีระพล อยูสวัสดิ์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
น.ส. อารินี  ชัชวาลชลธีระ

อิทธิพลของปุยเคมีและวัสดปุลูกท่ีมีผลตอการผลิตกลา
ยางพาราคุณภาพดี

1 ป 100,00097 อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวนิภา เขื่อนควบ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การจัดการตะกอนและรบบชวยตัดสินใจเพ่ือการบริหาร
จัดการนํ้าในบึงบอระเพ็ด

3 ป
51-53

1,000,00098 รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายกฤษณัส สุรกิตย
นายสุธี แซเจีย
นางพรรณพิมพ พุทธรักษา มะเปยม
นายกิติพงศ ทองเช้ือ
สราวุธ จํารัสศรี
Dr. Peter Hawkins
Dr. Nimal Chandrasena
ดร. อดิชัย พรพรหมินทร

การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือวางแผนแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย

2 ป
51-52

690,00099 ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การศึกษาบทบาทของขางขึ้น-ขางแรม ท่ีมีผลตอการเปล่ียน
แปลงของผลจับตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) ของปู
มา (Portunus pelagicus Lin.) ท่ีจับดวยลอบปู

2 ป
51-52

350,000100 ผศ.จิราภรณ ไตรศักดิ์
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

อิทธิพลของหญาแฝกตอการอนุรักษดินและนํ้าในระบบการ
ผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออก

3 ป
51-53

460,000101 อ.จําลอง เจียมจํานรรจา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศนูยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

โลหิตวิทยา ปฏิกิริยาเคมีในเซลล และอัลตราสตรักเจอรของ
เซลลเม็ดเลือดของสัตวตระกูลเสือในประเทศไทย

1 ป 300,000102 รศ.เฉลียว ศาลากิจ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
นางสาวนิรชรา โรจนแพทย
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาวปยวรรณ สุธรรมาภินันท
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
น.ส.นวลอนงค นาคคง
นายสุเมธ  กมลนรนาถ
นายวันชัย  ตันวัฒนะ
นางสาวดารกา  ทองไทยนันท

แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและ
โพลีแอโรมาติกไฮโดรคารบอนในพ้ืนท่ี  แหลงชุมชน

3 ป
51-53

300,000103 อ.ศวพร ศุภผล
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.เฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ศ.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

การจัดการโรคท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของมันสําปะหลังเพ่ือ
การผลิตท่ีย่ังยืน

3 ป
51-53

200,000104 รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การคัดเลือกเช้ือราปฏิปกษควบคุมไสเดือนฝอยรากปมของ
พืชผักบางชนิด

2 ป
51-52

210,000105 อ.อนงคนุช สาสนรักกิจ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.รัติยา พงศพิสุทธา
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อรอุมา เพียซาย (เจียมจิตต)
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาไวรอยดในมะเขือเทศเพ่ือการปรับปรุงพันธุมะเขือ
เทศ

3 ป
51-53

360,000106 ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

ผลของอุณหภูมิและระดับไนเตรทตอการปรับตัวของเห็ด
ทะเล

1 ป 300,000107 นายสหภพ ดอกเเกว
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ 
คณะประมง บางเขน
ผศ.พงศเชฎฐ พิชิตกุล
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การพัฒนาเทคนิคไบโอพีซีอารสําหรับการตรวจสอบเช้ือ 
Acidovorax avenea subsp. citrulli ในเมล็ดพันธุพืชตระกูล
แตงเพ่ือการรับรองเมล็ดพันธุพืช

1 ป 200,000108 อ.สุจินต ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

ผลของระดับประชากรและการขาดนํ้าตอการเจริญเติบโต ผล
ผลิต และคุณคาทางอาหารของเมล็ดทานตะวัน

1 ป 130,000109 รศ.นวรัตน อุดมประเสริฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปองกันกําจัดแมลงศัตรู
ผักตระกูลกะหล่ํา

3 ป
51-53

200,000110 นายวิชัย สรพงษไพศาล
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
นายถนัด ทัศจันทร
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
นายวิชัย สรพงษไพศาล
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน

การประเมินความคงทนและประสิทธิภาพของไขแอนติบอดี
ในการควบคุมโรคเรืองแสงของกุงกุลาดํา

1 ป 350,000111 ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
นายสุชาติ สงวนพันธุ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาสารยับย้ังการลงเกาะจากพืชทะเล 1 ป 180,000112 ผศ.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.ชัชรี แกวสุรลิขิต
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การศึกษาปฏิกิริยาการตอบสนองของขาวท่ีมียีนตานทาน 
Pi2/Pi9 ตอเช้ือราใบไหมสายพันธุตาง ๆ ในประเทศไทย

1 ป 200,000113 อ.ชัชวาล จันทราสริุยารัตน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การขยายพันธุไมปาหายากและใกลสูญพันธุบางชนิด โดย
การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน

3 ป
51-53

150,000114 รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตนัติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มินตา ชัยประสงคสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายดนัย สรรพศรี

การใชสาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบ
คุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย

3 ป
51-53

190,000115 นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การลดความเสียหายท่ีเกิดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลัง
การเก็บเก่ียวของมะมวงโดยการลดการเขาทําลายในสภาพ
แปลงโดยราที่เปนสาเหตขุองโรค (Colletotrichum 
gloeosporioides) โดยจุลินทรียทรงพุม

3 ป
51-53

300,000116 นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
อ.อุดม ฟารุงสาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การพัฒนาระบบนํ้าหมุนเวียนสําหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
(Clarias macrocephalus X C. gariepinus)

1 ป 300,000117 อ.ชุมพล ศรีทอง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
รศ.ยนต มุสิก
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

ผลของสารสกัดจากพืช Aglaia oligophylla และสาร 
rocaglaol ตอการเจริญของเช้ือรา Colletotrichum 
gloeosporioides แอนแทรกโนส และคุณภาพของผล
มะละกอ

1 ป 90,000118 อ.เนตรนภิส เขียวขํา
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

Page 27 of 96



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ลักษณะความชื้น และการดูดยึดนํ้าของดิน ท่ีมีผลตอ
ศักยภาพการผลิตพืช และการจัดการทรัพยากรนํ้าในเขตภาค
กลาง

2 ป
51-52

270,000119 อ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพ่ิม
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพ่ิม
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาการติดเช้ือ Necrotizing Hepatopancreatitis  
(NHP) ในกุงขาวแวนนาไม กุงกุลาดํา และกุงกามกราม

1 ป 350,000120 ผศ.นิติ ชูเชิด
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

การคนควาสภาวะแชแฃ็งสําหรับเก็บรักษา islet จากสุนัขท่ี
บริจาคอวัยวะ

1 ป 400,000121 ผศ.มนชนก วิจารสรณ
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.ชนินทร ติรวัฒนวานิช
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดกระดุมเขตรอน 2 ป
51-52

190,000122 รศ.ประภาพร ตั้งกิจโชติ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาสายพันธุเห็ดแครงและสารออกฤทธิ์เพ่ือพัฒนาการ
ผลิตและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ

3 ป
51-53

300,000123 อ.มาลี ศรีสดสุข
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
รศ.ประภาพร ตั้งกิจโชติ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาววันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.อานนท ธรรมสิทธิรงค
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.ศลยา สุขสอาด
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

การทดแทนกากถั่วเหลืองดวยเศษโปรตีนเกษตรในสูตร
อาหารปลานิล (Oreochromis niloticus)

1 ป 120,000124 นายสุทิน สมบูรณ
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การใชนํ้ามันกานพลูเปนยาสลบสําหรับสัตวนํ้า 1 ป 350,000125 รศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

ผลของไคโตซานตอการเจริญเติบโต การฟนตัวจากการขาด
นํ้าและการเพ่ิมผลผลิตของขาวนานํ้าฝน 5 พันธุ

2 ป
51-52

130,000126 อ.ธานี ศรีวงศชัย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ดร.สุขาดา  บุญเลิศนิรันดร
ดร.กฤษณพงศ  ศรีพงษพันธุกุล

การศึกษาสรีรวิทยาการหลั่ง และการทดสอบกลไกการ
กระตุนการหล่ังฮอรโมนคอรติโซลจากตอมหมวกไต ในแม
โครีดนมท่ีเลี้ยงแบบปลอยในคอกพื้นคอนกรีต และพ้ืนปูแผน
ยาง

1 ป 180,000127 ผศ.จําเริญ เท่ียงธรรม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.จําเริญ เท่ียงธรรม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การพัฒนาเทคนิคการปลูกจําป และกระดังงาเพ่ือใช
ประโยชนการสกัดนํ้ามันหอมระเหย

3 ป
51-53

220,000128 นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

ลักษณะและการจัดการช้ันดานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 ป
51-53

270,000129 อ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพ่ิม
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.เฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ศุภิฌา ธนะจิตต
ชัยภัทร คงแกว

การศึกษาปจจัยทางกายภาพและชีวภาพท่ีเก่ียวของกับ
อาการทองแดงในปูทะเล  (Scylla serrata)

1 ป 400,000130 ผศ.จินตนา สและนอย
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการปลูกพืช
กับระบบนิเวศเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงของจังหวัดเพชรบูรณ

4 ป
51-54

300,000131 นางวีระศรี เมฆตรง
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การรวบรวมขอมูลโรคพืชและเช้ือราสาเหตุชนิดตางๆดวย
ระบบดิจิตอล

1 ป 580,000132 รศ.นิพนธ วิสารทานนท
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.เลขา มาโนช
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
อ.เนตรนภิส เขียวขํา
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุงาดําและงาขาวสายพันธุแทท่ีใหผลผลิตสงู
และฝกไมแตก

3 ป
51-53

250,000133 นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การปลูกทดสอบ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum 
L.) Roxb.) เปนพืชนํ้ามันทดแทนเพ่ือผลิต Biodiesel

1 ป 250,000134 นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางวีระศรี เมฆตรง 
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจยัเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวิศัลย เธียรเสถียรพงษ

โรครากปมจากไสเดือนฝอยในพื้นท่ีปลูกฝร่ังเขตภาคกลาง 3 ป
51-53

1,000,000
(100,000)

135
(ชุด)

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ประภาพร ตั้งกิจโชติ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อนงคนุช สาสนรักกิจ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พรศิริ หลีวานิช
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.จําเนียร ชมภู
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.สุชาดา กรุณา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสมนึก เช้ือวงศสกุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สืบศักดิ์ สนธิรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การสํารวจความเสียหายของโรครากปมท่ีเกิดจากไสเดือน
ฝอยและการเปล่ียนแปลงประชากรในรอบปของไสเดือนฝอย
รากปมในแปลงปลูกฝร่ัง

2 ป
51-52

(180,000)135
(ยอย)

อ.อนงคนุช สาสนรักกิจ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การถายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนทานตอไสเดือน
ฝอยรากปมในฝรั่ง

3 ป
51-53

(135,000)135
(ยอย)

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การแพรระบาดของไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne 
icognita) โดยก่ิงพันธุฝร่ังและการควบคุม โดยชีววิธีดวยเช้ือ
เห็นนางรม (Pleurotus ostreatus)

2 ป
51-52

(180,000)135
(ยอย)

รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

อิทธิพลของสมบัติของดินท่ีมีผลตอการแพรระบาดของ
ไสเดือนฝอย

2 ป
51-52

(135,000)135
(ยอย)

อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.สุชาดา กรุณา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุการคาบนตนตอ
ทนทานไสเดือนฝอยรากปม

3 ป
51-53

(135,000)135
(ยอย)

อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อนงคนุช สาสนรักกิจ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาวัชพืชบางชนิดท่ีมีผลตอการอยูรอดของไสเดือน
ฝอยในแปลงฝร่ัง

3 ป
51-53

(135,000)135
(ยอย)

อ.จําเนียร ชมภู
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พรศิริ หลีวานิช
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การสํารวจสภาวะแวดลอมทางทะเลในบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกของอาวไทย

1 ป 600,000
(600,000)

136
(ชุด)

ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอศิรวัฒน ปรีชา
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เร่ิมดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.จิตราภรณ ฟกโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน

การสํารวจทรัพยากรสัตวนํ้าเศรษฐกิจโดยเครื่องมืออวนลาก
แบบแผนตะเฆบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย

1 ป (0)136
(ยอย)

ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอศิรวัฒน ปรีชา
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเลบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกของอาวไทย

1 ป (0)136
(ยอย)

นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เร่ิมดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.จิตราภรณ ฟกโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุองุนในประเทศไทย 5 ป
51-55

1,100,000
(1,100,000)

137
(ชุด)

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ศ.ปวิณ ปุณศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ศ.ปยะ ดวงพัตรา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นายวัลลภ โพธิ์สังข
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางรัตนา สุวรรณเลิศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
จินดา  กองสัมฤทธิ์

การปรับปรุงพันธุองุน เพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย 5 ป
51-55

(0)137
(ยอย)

อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ผลของระยะเวลาและระดับความเขมขนของสารควบคุม
ชีวภาพของพืชท่ีมีตอผลผลิตและคุณภาพของผลองุน

5 ป
51-55

(0)137
(ยอย)

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

รูปแบบการจัดการทรงพุมตน พ้ืนท่ีรับแสง และวิธีการปลิด
ผลท่ีมีตอผลผลิตและคุณภาพขององุน

5 ป
51-55

(0)137
(ยอย)

นายกิตตพิงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอการเกิดโรคขององุน 5 ป
51-55

(0)137
(ยอย)

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การใชจุลินทรียปฏิปกษเพ่ือควบคุมโรคขององุน 5 ป
51-55

(0)137
(ยอย)

รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

นิเวศวิทยาแมลงศัตรูและความเสียหายในองุนพันธุดีและการ
ปองกันกําจัด

3 ป
51-53

(0)137
(ยอย)

รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาคาทางโลหิตวิทยาระดับโมเลกุลเพ่ือการปรับปรุง
สุขภาพของโคพ้ืนเมืองและกระบือปลักในประเทศไทย

1 ป 750,000
(75,000)

138
(ชุด)

ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ชูศรี ศรีเพ็ญ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.อุไร พงศชัยฤกษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.สุรพงษ อาทิตยวงศ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.นฤดี เกษมสันต
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางกฤษณา แสงประไพทิพย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายสมหมาย หอมสวาท
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.สันติ แกวโมกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายแพทยโฆสิต  ศรีเพ็ญ
สุวิช  บุญโปรง
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การศึกษาความชุกและการถายทอด Robertsonian 
translocation ในฝูงโคพ้ืนเมือง

1 ป (375,000)138
(ยอย)

อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.สุรพงษ อาทิตยวงศ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.อุไร พงศชัยฤกษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การศึกษาลักษณะระดับโมเลกุลของ cDNA ท่ีกําหนดการ
สราง NRAMP1 ของโคพ้ืนเมืองและกระบือปลักของไทย

1 ป (300,000)138
(ยอย)

ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.สันติ แกวโมกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.นฤดี เกษมสันต
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายสมหมาย หอมสวาท
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

ผลของชวงเวลาเก็บเก่ียวตอสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรบาง
ชนิดท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็ง

2 ป
51-52

150,000139 อ.พรศิริ หลีวานิช
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การใชอารทีเมียตัวเต็มวัยเพ่ือผลิตตัวออนใหเปนอาหารลูก
ปลากะพงขาววัยออนในบอดิน

1 ป 70,000140 อ.สรณัฏฐ ศิริสวย
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

อิทธิพลของความเขมแสงและชวงแสงท่ีมีตอการออกดอก
ของแกวมังกรสายพันธุเบอร 100 ในสภาพวันสั้น

2 ป
51-52

200,000141 นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การรวบรวมเช้ือพันธและคัดเลือกพันธนอยหนาอะติมัวยาและ
นอยหนาลูกผสม

1 ป 230,000142 นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด
สถานีวิจัยปากชอง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร

การจัดการนํ้าภายหลังการติดผล เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาอาการ
เน้ือแกวของผลมังคุด

1 ป 270,000143 รศ.คณพล จุฑามณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วัลลภ อารีรบ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ปจจัยท่ีมีผลตอการใหผลผลิตและคุณภาพเสนใยของกัญชง 4 ป
51-54

140,000144 รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวยุพดี เผาพันธ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายวีระชัย ณ นคร
นายดนัย สรรพศรี
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การประเมินศักยภาพของชีวมวลเพ่ือเปน Alternative Fuel 
ในภาคเหนือ

1 ป 400,000145 ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.วีระภาส คุณรัตนสริิ
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

การติดตามประเมินผลทรัพยากรหลังการฟนฟูทรัพยากร
ปาไมชายฝงบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงจังหวัดระนอง

3 ป
51-53

500,000146 อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายเดชา ดวงนามล
สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายวิสัย คงแกว
สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นางสาวปรีดามน คําวชิรพิทักษ
ฝายวิจัยและวิชาการ ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน(ยกเลิกไป
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา บางเขน)
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นายนคร เหลืองประเสริฐ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ประสิทธิภาพของแมลงผสมเกสรท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีการใช
ประโยชนท่ีดินท่ีแตกตางกัน

1 ป 340,000147 รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางสาวยุวรินทร บุญทบ

การใชประโยชนจากเมล็ดถั่วลิสงท่ีปนเปอนสารพิษอะฟลา
ทอกซินไปใช ปลูกทําพันธุ

2 ป
51-52

150,000148 รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อมรา ขินภูติ
วาสิฎฐี เปาเลง

สถานะภาพของจุลธาตุอาหารและการแกไขการขาดจุลธาตุ
อาหารในพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในดินเน้ือปูน

2 ป
51-52

210,000149 รศ.จงรักษ จันทรเจริญสุข
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.เฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชาย กรีฑาภิรมย
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.สุรเชษฎ อรามรักษ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาธาตุอาหาร และโลหะหนักในตะกอนดินปาชายเลน 
จังหวัดชลบุรี

1 ป 170,000150 อ.สุนันท กิจจารุวรรณกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและพลศึกษา คณะทรัพยากรและสิ่งแวด
ลอม ศรีราชา
ผศ.สุนทรี ขุนทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ศรีราชา

ผลของการใชปุยคอกตอการเปล่ียนแปลงกลุมประชากร
จุลินทรียดิน และความหลากหลายของสารพันธุกรรมท่ีเก่ียว
ของกับการตานทานสารปฏิชีวนะเตตราไซคลินในพ้ืนท่ีการ
เกษตร

2 ป
51-52

220,000151 อ.กรรณิการ สัจจาพันธ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การใชประโยชนวัสดุอินทรียเหลือท้ิงจากภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

2 ป
51-52

400,000
(82,000)

152
(ชุด)

นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
คุณไพชยนต  เอ้ือทวีกุล

เทคโนโลยีการทําปุยหมักอยางรวดเร็วจากวัสดุอินทรียเหลือ
ท้ิง

2 ป
51-52

(106,000)152
(ยอย)

นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจยัและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การผลิตหัวเช้ือจุลินทรียเพ่ือทําปุยหมักจากวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตร

2 ป
51-52

(106,000)152
(ยอย)

นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบนัวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายจตุพร จิตรบุญถนอม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การเพ่ิมผลิตภาพของดินปลูกผักชีฝร่ังดัวยปุยหมักจากวัสดุ
อินทรียเหลือท้ิงเพ่ือเขาสูระบบเกษตรอินทรีย

2 ป
51-52

(106,000)152
(ยอย)

นายจตุพร จิตรบุญถนอม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายเจริญ ชาญวิศณุรักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาการติดเช้ือ Campylobacter ในวัว สุกร แกะ แพะ
ในฟารม

1 ป 200,000153 รศ.สุมาลี บุญมา
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

ศึกษาการปลูกระยอมนอยในปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ 2 ป
51-52

110,000154 นายธีระพงศ โทนุสิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พรศิริ หลีวานิช
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายประชา ตรีอินทอง
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

Page 34 of 96



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ระดับโปรตีน C โปรตีน S และแอนตี้ธรอมบิน III ในสุนัขท่ี
เปนโรคไตวาย

1 ป 250,000155 ผศ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ. รัชนี สุวรรณุรักษ
นาย อาจิตร ตรีกาญจนา

การศึกษาชนิดอาหารเพ่ือทดแทนโรติเฟอรในการอนุบาลลูก
ปลาการตูนท่ีเลี้ยงในเชิงพาณิชย

1 ป 200,000156 นายพรรษา ถมยา
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ 
คณะประมง บางเขน
นายสหภพ ดอกเเกว
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมนํ้าประดับ 
คณะประมง บางเขน

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเน้ือเยื่อรังไขและอัณฑะปลาหางนก
ยูงแปลงเพศดวยสารสกัดใบมังคุด

1 ป 300,000157 รศ.องอาจ เลาหวินิจ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายคมสัน สัจจะสถาพร
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย
นายณรงค อาบก่ิง
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย

วิทยาตอมไรทอเชิงอนุรักษนกกระเรียนในนิเวศกรงเลี้ยง 1 ป 200,000158 รศ.พนัส ธรรมกีรติวงศ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายทรงกลด ภูทอง
นางสาวหทัยทิพย ศึกขะชาติ

การเพ่ิมอัตราการใชปุยเคมีรวมกับการใหนําเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
มันสําปะหลัง

2 ป
51-52

160,000159 นายนพศูล สมุทรทอง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร

ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเช้ือไฟโต
พลาสมา
 สาเหตุโรคแตกพุมฝอยของงา

3 ป
51-53

250,000160 ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การแพรกระจายของปรสิตท่ีพบในปลานํ้าจืดจากอางเก็บนํ้า
บางพระ จังหวัดชลบุรี

1 ป 150,000161 อ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การเลี้ยงปูมาวัยรุนในตะกราแขวนลอยในกระชังและบอ
คอนกรีต โดยใชอาหาร 3 ชนิด

1 ป 180,000162 นายปรเมษฐ พลอยประดับ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นางชไมพร อักกาญจนวาณิชย
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การกระตุนความตานทานของผลกลวยใหตอตานโรคแอ
นแทรคโนสโดยใชเช้ือยีสต และสารสกัดจากเช้ือยีสต

2 ป
51-52

200,000163 รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การพัฒนาพันธุเฟนใบแฉก 2 ป
51-52

130,000164 รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

ลิงแสม (Macaca fascicularis) บนเขาเกษตรและชุมชนรอบ
เขาเกษตร

1 ป 100,000165 อ.จรรยา เจตนเจริญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ศรีราชา

การทดสอบพันธนอยหนาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
ผลิตเปนการคาในเขตแหงแลงจังหวัดกาญจนบุรี

4 ป
51-54

150,000166 นายโรจนรวี ภิรมย
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การเกษตรแบบแมนยําสําหรับการผลิตออยในชุดดินกําแพง
แสนในระดับแปลงเกษตรกร

3 ป
51-53

300,000167 ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายจิรวัฒน พุมเพชร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายประยูร เพียตะเณร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุรเดช จินตกานนท
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

การควบคุมกําจัดหอยทากกลวยไมดวยการฉายรังสีเพ่ือการ
สงออก

1 ป 120,000168 อ.ภาสันต ศารทูลทัต
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

Page 35 of 96



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การจัดการดินและปุยเคมีเพ่ือยกระดับการผลิตมันสําปะหลัง
ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

2 ป
51-52

500,000169 ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สุรเดช จินตกานนท
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ผกาทิพย จินตกานนท
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายจิรวัฒน พุมเพชร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายประยูร เพียตะเณร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.ยงยุทธ โอสถสภา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

ศึกษาการเสริมกรดอินทรียในนํ้าดื่มตอระบบภูมิคุมกัน และ
สภาวะ กระดูกพรุนในสัตวปก

1 ป 200,000170 รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.กัญจนะ มากวิจิตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุเสาวรสรับประทานสดและ
อุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีสูงของจังหวัดเพชรบูรณ

3 ป
51-53

600,000171 นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจยัเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
วิศัลย  เธียรเสถียรพงศ
วิชัย  แสนยากุล

การศึกษาวัสดุคลุมดินท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตแบบ
อาศัยเพศ
 และไมอาศัยเพศของสตรอเบอรี 2 สายพันธุ

1 ป 400,000172 นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การผสมผสานชวงวิกฤตและการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีใน
หนอไมฝร่ัง

3 ป
51-53

230,000173 รศ.ดวงพร สุวรรณกุล
ศูนยธุรกิจการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

ภูมิปญญาและองคความรูของชุมชนในการจัดการความหลาก
หลายของพืชนํ้าพ้ืนบานในพ้ืนท่ีหนองหาร จังหวัดสกลนคร

1 ป 150,000174 นายอนุรักษ เครือคํา
ฝายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุวพงษ สวัสดิ์พานิชย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.วรสิทธิ์ วงศอดิศัย
สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
นางสาวภัทราภรณ โพนเงิน
ฝายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร
ผศ. พึงใจ  พ่ึงพานิช
น.ส. สรินทิพย พงษคุลีการ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแหลงกําเนิดนํ้า
เสียประเภทอุตสาหกรรมบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1 ป 520,000175 นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.เมธี จันทโรปกรณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ศรีราชา
ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เร่ิมดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.จรรยา เจตนเจริญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ศรีราชา
ไตรเทพ วิชยโกวิทเทน
กนกวรรณ ขาวดอน

การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของกลวยไมประดับของไทย 4 ป
51-54

800,000
(200,000)

176
(ชุด)

ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS) สํานักงานอธิการบดี
รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ปราโมทย

การศึกษาความหลากหลายและการประเมินศักยภาพของ
กลวยไมพ้ืนเมืองเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแขงขัน

3 ป
51-53

(150,000)176
(ยอย)

รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.หทัยรัตน โชคทวีพาณิชย
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
ดร.ปราโมทย ไตรบุญ

การปรับปรุงพันธุกลวยไมพ้ืนเมืองบางชนิดเพ่ือการสงออก 4 ป
51-54

(150,000)176
(ยอย)

อ.เฌอมาลย วงศชาวจันท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.เฌอมาลย วงศชาวจันท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

การเพ่ิมประสิทธภิาพในการขยายพันธุกลวยไมในสภาพ
ปลอดเช้ือ

4 ป
51-54

(150,000)176
(ยอย)

ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การพัฒนารูปแบบการใชงานของกลวยไมเพ่ือการประดับ
ตกแตง

4 ป
51-54

(150,000)176
(ยอย)

ผศ.ณัฏฐ พิชกรรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พัชรียา บุญกอแกว
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

โครงการรักษาและปรับปรุงฐานทรัพยากรและความสมดุล
ของระบบนิเวศของบัวหลวงในประเทศไทย

3 ป
51-53

900,000
(165,000)

177
(ชุด)

รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การชักนําการออกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera 
Gaertn.)  ดวยชวงแสงและการตอบสนองของการเจริญเติบ
โตและผลผลิตเมล็ดตอชวงแสงธรรมชาติของลูกผสมพันธุ
ไทยและพันธุไทยผสมจีน

3 ป
51-53

(185,000)177
(ยอย)

นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

Page 37 of 96



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญและการเติบโตของบัวหลวง
ในนาบัวเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 ป
51-53

(100,000)177
(ยอย)

อ.ประมง เบกไธสง
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ธนพร ขจรผล
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลประเภท Codominant 
markers สําหรับยีนจําเพาะในบัวหลวงเพ่ือการระบุความ
จําเพาะของพันธุ ตรวจสอบลูกผสม และวิเคราะห
คุณลักษณะยีน

3 ป
51-53

(175,000)177
(ยอย)

อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
กนกวรรณ แดงสวัสดิ์

การสะสมมวลสารและโลหะหนักบางชนิดของบัวหลวงท่ีปลูก
ในนํ้าท้ิง

3 ป
51-53

(175,000)177
(ยอย)

รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุนทรี ขุนทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ศรีราชา
ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อุไร  เพงพิศ

ศักยภาพการใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมีในการผลิตบัว
หลวง

3 ป
51-53

(100,000)177
(ยอย)

นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 216 โครงการ 64,200,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 31 โครงการ 10,870,000

การปรับปรุงคุณภาพการผลิตผลมะพราวออนเพ่ือการสงออก 3 ป
50-52

200,0001 ศ.บัณฑิต จริโมภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาเคร่ืองจักรสําหรับการประกอบช้ินสวนระดับจุลภาค
แบบอัตโนมัติ

2 ป
50-51

320,0002 อ.นัยสันต อภิวัฒนลังการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
Professor Ning Xi

การสรางแบคทีเรียบาซิลัสดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิต
เอนไซมเคราติเนสและการประยุกตใชเอนไซมเคราติเนสใน
การเพ่ิมมูลคาเศษขนไกจากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตวปก

3 ป
49-51

600,0003 ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
สพ.ญ. อรพิน สุขพิริยกุล

การเพ่ิมขีดความสามารถของซอฟตแวรทางพลศาสตรของ
ไหลเชิงคํานวณเพ่ือชวยในการออกแบบทางวิศวกรรม

3 ป
49-51

250,0004 รศ.วรางครัตน จันทสาโร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรโดยไมทําลายเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันในเวทีการคาโลก

2 ป
50-51

760,000
(760,000)

5
(ชุด)

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

การตรวจสอบนํ้ามะนาวแมและนํ้ามะนาวเทียมสําหรับ
ประกอบอาหาร ดวยเทคนิคแสงยานใกลอินฟราเรด

2 ป
50-51

(0)5
(ยอย)

นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ

การตรวจสอบเน้ือแกวในมังคุด โดยวิธีการวัดความช้ืนท่ี
เปลือก

2 ป
50-51

(0)5
(ยอย)

รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ

การศึกษาความสัมพันธระหวางนํ้าหนักเน้ือแหงและปริมาณ
แปงของเน้ือทุเรียนกับระดับความสุกแกของทุเรียนโดยการ
ใชเทคนิคการดูดกลืนแสงยานใกลอินฟราเรด

2 ป
50-51

(0)5
(ยอย)

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

การตรวจสอบปริมาณความช้ืน และคาเพอรออกไซดในมัน
ฝร่ังทอดกรอบโดยใชเคร่ืองสเปกโทรสโกปยานใกล
อินฟราเรด

2 ป
50-51

(0)5
(ยอย)

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยชีีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุพรรณิกา  เวียนทอง

การใชเทคนิค Near infrared spectroscopy ประเมิน
คุณภาพของนํ้ามันปลาท่ีผลิตจากเศษเหลืออุตสาหกรรมปลา
ทูนากระปอง

2 ป
50-51

(0)5
(ยอย)

อ.จุฑา มุกดาสนิท
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ระบบการประเมินคุณภาพขาวไทยทีละหน่ึงเมล็ดดวยเทคนิค 
NIR

2 ป
50-51

(0)5
(ยอย)

อ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การปรับปรุงการใชงานของตัวเรงปฏิกิริยาแพลดดินัมในอิเล็ก
โทรดของเซลลเช้ือเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

2 ป
50-51

250,0006 ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การผลิตอนุภาคนาโนจากโคเอนไซมคิวเทน โดยการใช
กระบวนการขยายตัวอยางรวดเร็วของสารละลายเหนือจุด
วิกฤต

2 ป
50-51

300,0007 อ.อําพร เสนห
สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การคนหาความรูไวรัสไขหวัดนกดวยแบบจําลองภาษา 2 ป
50-51

300,0008 รศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พีรวัฒน วัฒนพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายแพทยยง ภูวรวรรณ
นายพาสน ปราโมกขชน

การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการประยุกตใช Liquid Crystals 
เพ่ือการใชงานทางดานอุตสาหกรรม, วิศวกรรม และชีวการ
แพทย

2 ป
50-51

250,0009 รศ.ชวลิต กิตติชัยการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย อยุธ มาไพโรจน
นาย อัครพล หวานระร่ืน

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอการผลิตทรีฮาโลสโดย 
Propionibacterium freudenreichii

2 ป
50-51

200,00010 อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ. บัณฑิต  อินณวงศ

การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาด
ยอม

3 ป
50-52

1,200,000
(130,000)

11
(ชุด)

รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.สุคนธช่ืน ศรีงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.ศศิธร ตรงจติภักดี (จันทนวรางกูร)
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.อุทัย กลิ่นเกษร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากไขขาวของไขเปด 2 ป
50-51

(70,000)11
(ยอย)

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

การพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากเมล็ดขนุน 2 ป
50-51

(179,000)11
(ยอย)

รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การใชประโยชนวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อพัฒนาสาร
ยับย้ังจุลินทรียและสารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติ

2 ป
50-51

(189,000)11
(ยอย)

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (จันทนวรางกูร)
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การคัดเลือกและผลิตแบกทีเรียกรดแลกติกเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพกากถั่วเหลือง

3 ป
50-52

(200,000)11
(ยอย)

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

การสกัดและสมบัติของไขมันจากเมล็ดเงาะ 1 ป (180,000)11
(ยอย)

อ.อุทัย กลิ่นเกษร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การใชผนังเซลลของกากยีสตเหลือใชจากอุตสาหกรรม
เกษตรผลิตไวนและเบียร เพ่ือลดการปนเปอนของแบคทีเรีย
ท่ีมีอาหารเปนพาหะ

1 ป (252,000)11
(ยอย)

ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การเพ่ิมอัตราขยายสายอากาศดวยตัวสะทอนสัญญาณแบบ
พาราโบลิก

3 ป
49-51

150,00012 รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาเว็บทาความรูและระบบถามตอบขั้นสูงเพ่ือให
บริการความรูดานการเกษตร

3 ป
50-52

700,000
(70,000)

13
(ชุด)

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

การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการประมวลความรูและระบบถาม-
ตอบขั้นสูง

2 ป
51-52

(420,000)13
(ยอย)

รศ.อัศนีย กอตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
พัชรี วราศรัย
อ่ืนๆ อ่ืนๆ
นางมุกขดา สุขธาราจาร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ยืน ภูวรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ระพีพรรณ พิริยะกุล
ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ
ตระกูล เพ่ิมพูล
อรรถพล คงหวาน

การศึกษาและพัฒนาองคความรู และ ออนโทโลยีเพ่ือสนับ
สนุนระบบการตัดสินใจและการตอบปญหาการเกษตร : กรณี
ศึกษาเร่ืองขาวไทย

3 ป
50-52

(210,000)13
(ยอย)

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

การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางของเลคตินจากใบ
หมอนความจําเพาะเจาะจงกับกรดเซียลิคและการวิศวกรรม
โปรตีนเพ่ิมความจําเพาะเจาะจงในการจับกับนํ้าตาล เพ่ือ
ประยุกตใชในทางการแพทย

2 ป
50-51

250,00014 อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

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

3 ป
49-51

350,00015 ผศ.สมชัย พรบันลือลาภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน
อ.เรืองวิชญ ยุนพันธ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การปรับปรุงพันธุหญาแพงโกลาโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 3 ป
50-52

180,00016 ศ.ประดิษฐ พงศทองคํา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.สายัณห ทัดศรี
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว จันทกานต อรณนันท

การพัฒนาเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสชนิดใหมเพ่ือการ
ประยุกตใชในเชิงพาณิชย

3 ป
50-52

250,00017 ผศ.ประชุมพร คงเสรี
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน

การพัฒนาตวัแบบระดับสับเซลลูลารและวิธีวัดการทํางาน
ของโปรตีนขนถายท่ีทําหนาท่ีในการกําจัดความเปนพิษระดับ
เซลลโดยใชเทคนิคทางนิวเคลียร

3 ป
49-51

350,00018 อ.สมจิตต ปาละกาศ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สมจิตต ปาละกาศ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวกรองจันทร รัตนประดิษฐ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การโคลนน่ิงและหาลําดับเบสของยีน phytoene synthase 
ในการควบคุมการสังเคราะหคาโรทีนอยดในผลสับปะรดพันธุ
ปตตาเวีย (Ananas  comosus (L.)  Merr. cv.  Pattavia) 
ท่ีเรงการสุกแกดวยฮอรโมนเอทีลีน

3 ป
50-52

200,00019 รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ศึกษาสมบัติและสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตของเอนไซม
อัลคาไลนโปรติเอส

2 ป
50-51

150,00020 ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การใชนิวเคลียรเทคนิควิเคราะหสังกะสี แคดเมียม และตะก่ัว
ในดินและพืชท่ีปลูกในดินปนเปอนโลหะหนัก

2 ป
50-51

240,00021 รศ.นวลฉวี รุงธนเกียรติ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.นฤปวัจก เงินวิจิตร
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การโคลนยีนและตรวจสอบการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวของ
กับการสังเคราะหสารเคอรคูมินอยดในขม้ินชัน

2 ป
50-51

250,00022 รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑจากเสนใยของใบสับปะรด 2 ป
50-51

450,000
(450,000)

23
(ชุด)

นางสุชาดา อุชชิน
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม
ฝายเทคโนโลยีแปง นํ้าตาลและยางพารา สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสุชาดา อุชชิน
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

การใชเสนใยสับปะรดเปนวัสดุเสริมแรงในพลาสติก 2 ป
50-51

(0)23
(ยอย)

ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การผลิตผืนผาไมถักทอจากเสนใยสับปะรด 2 ป
50-51

(0)23
(ยอย)

นางสุชาดา อุชชิน
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.ธีระ สูตะบุตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาริมา สุนทรารชุน
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ. วนิดา ผาสุขดี

ความหลากหลายของเช้ือจุลินทรียท่ีผลิตเอนไซมยอยสลาย
พอลีแลกไทด

3 ป
50-52

200,00024 รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

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

2 ป
50-51

240,00025 อ.ลักษณา กันทะมา
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
Hans de Jong
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหน่ียวนําใหกลายพันธุ 12 ป
41-52

800,000
(350,000)

26
(ชุด)

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

การปรับปรุงพันธุแอฟริกันไวโอเลตดวยการฉายรังสีแกมมา 4 ป
49-52

(90,000)26
(ยอย)

อ.คทารัตน ชูศรีเอ่ียม
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.คทารัตน ชูศรีเอ่ียม
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุพืชสกุลดราเซียนา โดยการเหน่ียวนําให
กลายพันธุ

4 ป
49-52

(90,000)26
(ยอย)

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

การปรับปรุงพันธุไมนํ้าสกุล Anubias โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือ
เยื่อรวมกับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบเร้ือรัง

4 ป
49-52

(90,000)26
(ยอย)

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

การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของขาวโพดขาวเหนียวโดยใช
เทคนิคการกลายพันธุรวมกับการใชโมเลกุลเคร่ืองหมายใน
การคัดเลือก

3 ป
50-52

(90,000)26
(ยอย)

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

การปรับปรุงพันธุดาหลาโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อรวมกับ
การฉายรังสีแกมมา

4 ป
49-52

(90,000)26
(ยอย)

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

การพัฒนาเคร่ืองหมายดีเอ็นเอเพ่ือบงช้ีการเจริญของ 
Eucalypytus camaldulensis Dehnh.

2 ป
50-51

280,00027 รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ศักยภาพของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
Hapalosiphon sp. และพืชช้ันสูงบางชนิดเพ่ือใชเปนสาร
กําจัดวัชพืช

6 ป
46-51

500,000
(68,000)

28
(ชุด)

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.วราภรณ พาราสุข
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มินตา ชัยประสงคสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาง ชอุม เปรมัษเฐียร
ดร. ศิริพร ซึงสนธิพร

การศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตและสราง
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
Hapalosiphon sp.

6 ป
46-51

(135,000)28
(ยอย)

อ.ณัฎฐา เสนีวาส
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ณัฎฐา เสนีวาส
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ผลของสารอัลลีโลเคมิคอลท่ีสกัดจากสาหรายสีเขียวแกม
นํ้าเงิน Hapalosiphon sp. ตอความแปรปรวนของพัฒนาการ
และการเติบโตของพืชบางชนิด

6 ป
46-51

(90,000)28
(ยอย)

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

การวิเคราะหทางพฤกษเคมีและการสอบวิเคราะหโดยชีววิธี
เพ่ือหาสารกําจัดวัชพืชท่ีมาจากพืชวงศทานตะวัน 
(Asteraceaea)

6 ป
46-51

(72,000)28
(ยอย)

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

การผลิตสารธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์ตอพืชท่ีไดจากพืชในวงศ
ทานตะวัน (Asteraceae) ดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ

6 ป
46-51

(45,000)28
(ยอย)

รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีสกัดจาก
สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน Hapalosiphon sp. ตอกระบวน
การทางสรีรวิทยาของพืชในสภาพไร

3 ป
49-51

(90,000)28
(ยอย)

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ณัฎฐา เสนีวาส
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มินตา ชัยประสงคสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การพัฒนาการผลิตเยื่อฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรม
ขนาดหยอม

4 ป
49-52

350,00029 นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางเพ็ญศรี อคิวรรณาพัฒน
นางรัศมี บุญประดิษฐ
นายชัยรัตน ดุยลพัชร

ความเสี่ยงของการสะสมไนเตรท ในผักสด 2 ป
50-51

170,00030 นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางศิริวัลย สรอยกลอม
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีสกัดจาก
สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน Fischerella sp. ตอกระบวนการ
ทางสรีรวิทยาของพืช

2 ป
50-51

180,00031 รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ณัฎฐา เสนีวาส
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มินตา ชัยประสงคสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 185 โครงการ 53,330,000

การพัฒนาเคร่ืองเด็ดกานพริกสําหรับการผลิตผลิตภัณฑพริก
ท่ีมีคุณภาพสูง

1 ป 250,00032 รศ.วิชา หมั่นทําการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบหมุนสําหรับประเทศไทยเพ่ือใชกับ
อุปกรณไถจอบหมุนติดรถไถเดินตามเนนการทดลองใน
แปลง

2 ป
51-52

150,00033 รศ.ธัญญา นิยมาภา
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธีสําหรับสายอักขระและ
ลําดับ

2 ป
51-52

150,00034 อ.จิตรทัศน ฝกเจริญผล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

โครงการศึกษาพฤติกรรมการสั่นของดินเหนียวออนกรุงเทพฯ 
เน่ืองจากแรงแผนดินไหว

1 ป 250,00035 ผศ.สุทธิศกัดิ์ ศรลัมพ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การขจัดสียอมผาในนํ้าท้ิงโดยใชเทคนิคการดูดซับทาง
ชีวภาพดวยมวลชีวภาพของฟงไจ

2 ป
51-52

230,00036 อ.วีรานุช หลาง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.ฐิติยา แซปง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.อานนท ธรรมสิทธิรงค
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
Prof. Nobuo Sakairi
คมสัน มะหะสิทธิ์
วลัยลักษณ

การปองกันการสูญเสียกลิ่นนํ้าพริกเผาผงดวยวิธีเอนแคปซูเล
ชันและอินคลูชันคอมเพลกส

1 ป 300,00037 รศ.สิรี ชัยเสรี
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การตรวจวัดปริมาณนํ้าในระบบเซลลเช้ือเพลิงแบบเมมเบรน
แลกเปลี่ยนโปรตอนโดยอาศัยเทคนิคของการประมาณคาตัว
แปรแบบออนไลน

2 ป
51-52

250,00038 อ.ชนินทร ปญจพรผล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ความรูดั้งเดิมและสัมพันธภาพภายในภูมิทัศนวัฒนธรรมผาน
สถาปตยกรรมปกาเกอะญอ

1 ป 250,00039 อ.ศรันย สมันตรัฐ
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
อ.มนทัต เหมพัฒน
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
อ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
อรศิริ ปาณินท
เพ่ิมบุญ จูฑะเตมีย
อภิญญา บัวสรวง
พะตี แกว จิเก
เสฐยีร วัชราธิวัฒน
จตุพล อังศุเวช
เกษม กุลประดิษฐ
จุลพร นันทพาณิชย
วิรัตน คําศรีจันทร

การออกแบบการสลับลําดับขอมูลท่ีใชกับการเขารหัสแบบเท
ลิสริงคอนโวลูช่ันเพ่ือการสงภาพแบบเอ็มเพ็ก-4 ผานชอง
สัญญาณไรสาย

1 ป 150,00040 ผศ.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

โครงการพัฒนาอากาศยานไรคนอเนกประสงคขนาดเล็ก
สําหรับการถายภาพระยะไกล

1 ป 200,00041 อ.กีรติ แสงแจม
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การประยุกตใชระบบวิเคราะหภาพดวยคอมพิวเตอรเพ่ือชวย
การตรวจสอบเชิงคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑอาหาร
แปรรูปในอุตสาหกรรม

2 ป
51-52

200,00042 อ.ฐิติวรรณ ศรีนาค
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมความช้ืนสัมพัทธ
อากาศสําหรับโรงเรือนเพาะเห็ดสําหรับเกษตรกร

2 ป
51-52

120,00043 อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาชุดกรองอากาศสําหรับชุดเพาะเลี้ยงพืชดวยระบบ 
Temporary Immersion

1 ป 150,00044 นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพนิดา วงษแหวน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รุงอรุณ สุมแกว
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ระบบเฝาดูและวินิจฉัยสภาวะของเครือขายตรวจวัดแบบไร
สาย

1 ป 250,00045 อ.ชัยพร ใจแกว
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.อนันต ผลเพ่ิม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นายอภิรักษ จันทรสราง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพ่ิมสุทธิและผลกระทบสิ่ง
แวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตและสมดุลพลังงานของวัตถดุิบ
หลักในการผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซล

1 ป 200,00046 รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาตนแบบแผนท่ีความรู 1 ป 150,00047 รศ.อนงคนาฎ ศรีวิหค
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การสังเคราะหยาตานไขหวัดนก(Oseltamivir) จากนํ้าตาล
แมนโนส และ อะราบิโนส

2 ป
51-52

500,00048 รศ.บุญสง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ชนินทร ติรวัฒนวานิช
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

การศึกษาการลดกลิ่นท่ีไมเปนท่ียอมรับในนมแพะโดยใช
เคร่ืองระเหยแบบหมุน

1 ป 150,00049 อ.สุกัญญา วิชชุกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาเคร่ืองปฏิกรณตัวเรงแบบเมมเบรน 
CeO2/Au/Mullite เตรียมโดยเทคนิคการปนเสนใยดวยไฟ
ฟาสถิตยสําหรับการกําจัดกาซคารบอนมอนอกไซดดวย
ปฏิกิริยา Water Gas Shift

1 ป 300,00050 รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การผลิตนํ้ามันกาซโซลีนจากกาซคารบอนไดออกไซดและ
มีเทนโดยใชเคร่ืองปฏิกรณแบบสองขั้นตอน

1 ป 250,00051 รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การจําลองการเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร
ท่ีตกผลึกภายใตสภาวะอุณหภูมิไมคงท่ี

1 ป 150,00052 ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาไบโอเซนเซอรเพ่ือประเมินความสดของปลา 2 ป
51-52

320,00053 อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

ศึกษาการทนทานตอนํ้ามันดีเซลและไบโอดีเซลของยาง
ธรรมชาติผสมยางอะไครโลไนไตรบิวตะไดอีนโดยใชซีโอ
ไลทจากธรรมชาติ

2 ป
51-52

300,00054 อ.วิรัญญา แกววัฒนะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ศึกษาการบําบัดนํ้าเสียจากโรงผลิตเอทานอลดวยกระบวน
การ Anaerobic Digestion

1 ป 250,00055 ผศ.มงคล ดํารงคศรี
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ระบบวิเคราะหสืบคนและประมวลผลประสิทธิภาพสูงสําหรับ
ขอมูลชีวสารสนเทศดานโครงสรางและฟงกชันของโปรตีน
เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและยา

3 ป
51-53

250,00056 รศ.กฤษณะ ไวยมัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ธนาวินท รักธรรมานนท
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ธนภัทร   ฆังคะจิตร

การศึกษาโดยสรางแบบจําลองการปลดปลอยตัวยา 
Doxorubicin จากแคปซูล Chitosan

1 ป 200,00057 รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
พิรวัฒน ทองจันทร

การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติถังหมักแบบแพคเบด 1 ป 250,00058 รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พีระยศ แสนโภชน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ชนินทร ปญจพรผล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การผลิตพลังงานทดแทนดวยระบบการผลิตกาซไฮโดรเจน
รวมกับระบบการผลิตกาซมีเทน ในลักษณะ anaerobic 
biological process แบบก่ึงตอเน่ือง

1 ป 250,00059 รศ.เลอลักษณ จิตรดอน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ช้ินงานตนแบบ (เฟสท่ี 3) ของเครื่องถอดรหัส ดวยวิธีเวก
เตอร ซิมโบล ดีโคดดิ่ง ของรหัสคอนโวลูช่ัน

1 ป 300,00060 ผศ.อุศนา ตัณฑุลเวศม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
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การพัฒนาเคร่ืองปลูกหญาแฝก 1 ป 250,00061 รศ.บัญญัติ เศรษฐฐิติ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

การปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันท่ีไดจากการไพโรไลซิสกากถั่ว
เหลืองโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา HZSM-5/MCM-41

1 ป 200,00062 รศ.อภิญญา ดวงจันทร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของแปงขาวโพด
บดหยาบดัดแปรดวยกระบวนการเอกซทรูชัน

1 ป 320,00063 นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางจุฬาลักษณ จารุนุช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นายวายุห สนเทศ
ฝายโรงงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

การหอหุมสารตานจลุชีพในอนุภาคไคโตซานซึ่งมีขนาดใน
ระดับ
ไมโคร/นาโนเมตร สําหรับวัสดุบรรจุภัณฑตานจุลชีพ

1 ป 300,00064 อ.รังรอง ยกสาน
สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ปฏิกรณเมมเบรนรีฟอรมแกสไฮโดรเจนความบริสุทธิ์สูงยิ่ง
เพ่ือใชในเซลลเช้ือเพลิงเปนพลังงานทดแทน

2 ป
51-52

250,00065 รศ.เทอดไทย วัฒนธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.สุนันท ลิ้มตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

เคร่ืองบินนํ้า 1 ท่ีน่ัง KUSRC-1ex 1 ป 150,00066 อ.รัฐพล สาครสินธุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา

การแกไขปญหาการขัดแยงกันระหวางบริการเสริมของ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี

2 ป
51-52

250,00067 อ.ภัทร ลีลาพฤทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การจัดการความรูงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3 ป
51-53

4,000,00068 ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจยัและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
รศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.สมชาย นําประเสริฐชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พีรวัฒน วัฒนพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางพจนันท รมสนธิ์
ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สถาบนัวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางสุไร สุวรรณรัตน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางกนกพร พูลประพันธ
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
น.ส.สุภิสรา เกียรติสันติสุข
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การลดการปนเปอนสารพิษเช้ือราและการพัฒนาการตรวจ
สอบสารพิษเช้ือราในอาหารและอาหารสัตวเพ่ือคุณภาพชีวิต
ท่ีดี

2 ป
51-52

1,400,000
(1,400,000)

69
(ชุด)

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นายทนิฐ หงษดุสิต
ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางสาวจิราภรณ สิริสัณห
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวจันทรวิภา บุญอินทร
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสวุรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ดร.ดวงจันทร  สุประเสริฐ

การผลิตถั่วปนอนามัยและปลอดภัยสําหรับอาหารไทย 1 ป (0)69
(ยอย)

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวจันทรวิภา บุญอินทร
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวจิราภรณ สิริสัณห
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวประจงเวท สาตมาลี
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอุไร เผาสังขทอง
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การทดสอบระหวางหองปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพชุด ELISA ตนแบบท่ีจําเพาะตอออคราทอกซิ
นเอ

2 ป
51-52

(0)69
(ยอย)

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวจิราภรณ สิริสัณห
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
น.ส.สมลักษณ พุมระชัฏ

การพัฒนาการตรวจสอบฟูโมนิซินและทึทูทอกซินในธัญพืช
และผลิตภัณฑ

1 ป (0)69
(ยอย)

นางสาวจิราภรณ สิริสัณห
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
ดร.ดวงจันทร สุประเสริฐ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การผลิตวัสดุมาตรฐานอางอิงของอะฟลาทอกซินเพ่ือตรวจ
สอบอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ

1 ป (0)69
(ยอย)

นายทนิฐ หงษดุสิต
ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวจิราภรณ สิริสัณห
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางกนกพร อธิสุข

การไหลแบบไมอัดตัวในสองมิติโดยการวิเคราะหบนสโลว
แมนนิโฟลด และการจําลองเชิงตัวเลขโดยตรง

1 ป 120,00070 อ.มนตรี มาลีวงศ
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. ศิโรจน ศิริทรัพย

การปรับปรุงสารอาหารท่ีเหมาะสมตอการผลิตเอนไซมโปรติ
เอสในการหมักแบบแหงดวยรา Aspergillus oryzae

1 ป 150,00071 ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การศึกษากลไกการยับย้ังเอนไซม Human Topoisomerase 
II โดยสารกลุม rhinacanthins และ napthoquinone 
esters เพ่ือใชเปนยาตานมะเร็ง

2 ป
51-52

330,00072 อ.นลวัฒน บุญญาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรมโดยกระบวนการไฟฟาเคมี 1 ป 200,00073 รศ.ภัชราภรณ สุวรรณวิทยา
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การใชสิ่งมีชีวิตติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมของกาซและนํ้า
ชะจากพ้ืนท่ีฝงกลบมูลฝอยชุมชนโดยวิธีโคเมทในพืช

1 ป 150,00074 รศ.วิไล เจียมไชยศรี
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียแบบใชถังปฏิกิริยาเลี้ยง
แบคทีเรียสังเคราะหแสงและเยื่อกรองไมโครฟลเตรช่ัน

1 ป 200,00075 รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การตรึงแคดเมียมในดินลุมนํ้าแมตาว จังหวัดตาก ดวยวัสดุ
เคมีในธรรมชาติและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม

1 ป 250,00076 รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นายชัยวัฒน โพธิ์ทอง

การศึกษาความสามารถของแบคทีเรียกรดแล็กทิกในการ
ยับย้ังการยึดเกาะเซลลลําไสมนุษยของแบคทีเรียท่ีกอโรค
อาหารเปนพิษ

1 ป 400,00077 ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การผลิตสารเช้ือเพลิงไดเมธิลอีเทอร (DME) เพ่ือทดแทน
เช้ือเพลิง

2 ป
51-52

250,00078 รศ.สุนันท ลิ้มตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.เทอดไทย วัฒนธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การวิจัย และพัฒนาแตงกลิ่นผลิตภัณฑหุนจําลองยางพารา 1 ป 250,00079 รศ.อภินันท สุประเสริฐ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายขจร กอบสันเทียะ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางดวงจันทร    สุประเสริฐ     ภบ.,MSc,Ph.D(Nataral Product 
Chemisty)
นายพิบูลย   เรืองสุภาภิชาติ   วท.บ. (เคมี
นางอาริยา   ยอดหลา

การสังเคราะหสีรีแอคทีฟชนิดใหม และการศึกษาการนําไป
ใชยอมผาฝาย

2 ป
51-52

250,00080 อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.จันทรทิพย ซื่อสัตย
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเตรียมและพัฒนาวัสดุเซรามิกสจากสารประกอบโลหะ
เชิงซอนอยางงาย สําหรับใชเปนแผนเย่ือบางอิเล็กโทร
ไลตในเซลลเช้ือเพลิงออกไซดของแข็ง

2 ป
51-52

300,00081 ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.นัทธมน คูณแสง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. หฤทภัค กิรติเสวี
นายฉัตรชัย วีระนิติสกุล
ดร. อมรรัตน เลิศวรสิริกุล

การเตรียมไมโครคริสตัลไลนเซลลูโลสจากขยะพืชจากการ
เกษตรกรรมและการนําไปใชประโยชน

1 ป 270,00082 อ.จันทรทิพย ซื่อสัตย
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การออกแบบและสรางเครื่องมือและอุปกรณสําหรับ
เรงกระบวนการผลิตไขเย่ียวมาระดับอุตสาหกรรม

1 ป 250,00083 อ.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.สุวรรณ หอมหวล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การผลิตเยื่อกระดาษจากไมสบูดํา 4 ป
51-54

300,00084 นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน

เทคนิคการสกัดสารกําจัดศัตรูพืชตกคางในดินดวยของเหลว
ภายใตความดันสูง

1 ป 200,00085 ผศ.อรพินท เจียรถาวร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบและนํ้ามัน
เมล็ดในปาลมบริสุทธิ์

1 ป 200,00086 รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ระบบเครือขายตรวจสอบไรสายแบบประหยัดพลังงานสําหรับ
การรวบรวมขอมูล

2 ป
51-52

250,00087 ผศ.ยอดเยี่ยม ทิพยสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การศึกษากระดาษตานจุลินทรียสําหรับการประยุกตทางการบ
รรจุ

1 ป 300,00088 ผศ.ธัญญารัตน จิญกาญจน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผลของอุณหภมูิและสภาวะบรรยากาศดัดแปลงตอการเปล่ียน
แปลงสารระเหยในสมโอตัดแตงพรอมบริโภค

1 ป 150,00089 ผศ.วรรณี จิรภาคยกุล(ชอบพัฒนา)
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานจัดสรร
นํ้า

2 ป
51-52

250,00090 รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การกําจัดสียอมจากนํ้าท้ิงอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยรา 
Lentinus polychrous Lev. ท่ีผานการทําแหงแบบฟลูอิไดซ

2 ป
51-52

200,00091 อ.ภคมน จติประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.ณัฐกานต นิตยพัธน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณกําหนดและจายเมล็ดพืช
แบบลมดูดอัตโนมัติ

1 ป 150,00092 รศ.บพิตร ตั้งวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.รัตนา ตั้งวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พิเชษฐ สืบสายพรหม
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน

วิธีไฮบริดเมตาฮิวริสติกสําหรับปญหาการตัดแบบตั้งฉากสอง
มิติ

1 ป 100,00093 อ.ชาญ เขตจัตุรัส
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การวิจัยไปสูการพัฒนาพลังงานทางเลือก: เซลลแสงอาทิตย
และเช้ือเพลิงสังเคราะห

2 ป
51-52

950,000
(110,000)

94
(ชุด)

รศ.อรรถธีรา วรยิ่งยง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.บุษบา ยงสมิทธ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การใชสีจากสารสกัดธรรมชาติเพ่ือใชสําหรับเซลลแสง
อาทิตยชนิดดายเซนซิไทสของแข็ง

2 ป
51-52

(320,000)94
(ยอย)

ผศ.มาริสา อรัญชัยยะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อัจจนา วงศชัยสุวัฒน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรรถธีรา วรยิ่งยง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลัดดา มีศุข
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.บุษบา ยงสมิทธ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การสังเคราะหเพอรอฟสไกทและการศึกษาคุณสมบตัิในการ
ประยุกตใชเปนอิเล็กโทรไลตวัฎภาคของแข็ง

2 ป
51-52

(320,000)94
(ยอย)

ผศ.อัจจนา วงศชัยสุวัฒน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรรถธีรา วรยิ่งยง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การเตรียมแกสสังเคราะหจากปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบพา
เชียลของมีเทนโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาเพอรอฟสไกท 
LaCoO3

2 ป
51-52

(200,000)94
(ยอย)

อ.พินทุสุดา วีรวัฒน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรรถธีรา วรยิ่งยง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑสาหรายเทาโดยกระบวนการทําแหง 1 ป 180,00095 อ.อาภัสสร ศิริจริยวัตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นางสาวสุธิชา พืชสิงห
สํานักงานวิทยาเขต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
นายชาติสยาม  ผลวิลัย

การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลจากนํ้าออยท่ีอุณหภูมิสูง
โดยใชยีสตทนอุณหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus 
DMKU 3-1042 สายพันธุท่ีแยกไดใหมในประเทศไทย

2 ป
51-52

200,00096 ศ.สาวิตรี ลิ่มทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิเชียร ยงมานิตชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

แหลงกําเนิดเอนแทงเกิลเมนทโฟตอนในเสนใยนําแสง 1 ป 180,00097 ผศ.สุรศักดิ์ เชียงกา
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การพัฒนาขั้นตอนการหาเมตริกซอิมพีแดนซแบบวนซํ้าของ
สายอากาศแบบแอเรยเปยโน-กอสเปอร

1 ป 150,00098 ผศ.วรฐ คูหิรัญ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวเบนโทไนต 
แหลงลํานารายณเพ่ือประยุกตใชในงานหลุมฝงกลบกากของ
เสีย

1 ป 230,00099 อ.กองเกียรติ วิเศษรัตน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ความเปลี่ยนแปลงของสตารช, โปรตีน. และลิผิดในระหวาง
สภาวะการขึ้นรูปโครงสรางของแปงขาวท่ีตางกัน

1 ป 250,000100 ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ
สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาการขึ้นรูปเพ่ือการใชงานของกลาสเซรามิกสชนิด
ไมกาท่ีงายตอการกรอตกแตงเพ่ือใช เปนวัสดุทางทันตกรรม
สําหรับการซอมแซม

2 ป
51-52

450,000101 ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ดร.กาญจนา  กาญจนทวีวัฒน    ( สัดสวนท่ีทําวิจัย 10 % )
Prof. Dr. Kimihiro   YAMASHITA  (สัดสวนท่ีทําวิจัย 10 %)

การยับย้ังการเพ่ิมจํานวนไวรัสนิวคลีโอโพลีฮีโดร (NPV) 
ของไหม โดยใช double-strand  RNA interference

3 ป
51-53

300,000102 ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การดัดแปรขาวหอมมะลิทางกายภาพเพ่ือพัฒนากระบวนการ
ผลิตขาวหอมมะลิก่ึงสําเร็จรูปท่ีคืนรูปดวยนํ้ารอน

1 ป 230,000103 รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
นส. วราภรณ  ประเสริฐ

การออกแบบและสรางขาเทียมแบบ Actuated Ankle-Foot 
Orthoses

1 ป 240,000104 อ.หทัยเทพ วงศสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาแบบจําลองเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของนํ้ามันในมายองเนสเสริมตัวตานออกซิเดชันระหวางการ
เก็บรักษา

1 ป 350,000105 รศ.กมลวรรณ แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การสกัดสมุนไพรท่ีปลดปลอยสารสําคัญและผลิตภัณฑจาก
สมุนไพรสกัด

1 ป 700,000106 นายปราโมทย ธรรมรัตน
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

การพัฒนาศักยภาพท่ีพักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพ่ือสง
เสริมชุมชนทองเท่ียวยั่งยืน กรณีศกึษาอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

1 ป 300,000107 ผศ.อารยา ศานติสรร
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
บางเขน

สมบัติทางฟสิกส เคมี และเคมีเชิงฟสิกสของแปงลูกเดือย 1 ป 150,000108 ผศ.มาศอุบล ทองงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

ภูมิปญญาอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับแมระหวางใหนมบุตร 1 ป 200,000109 รศ.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

สารสกัดและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากผักเหมียง 2 ป
51-52

150,000110 อ.ณกัญภัทร จินดา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การคัดเลือกโปรไบโอติกยีสตจากผักและผลไมดองเพ่ือใช
สําหรับการผลิต L-amino acids

1 ป 220,000111 นางสาวสิรินันท ชมภูแสง
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายประมวล ทรายทอง
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การกําหนดรูปแบบของปญหาสนามแมเหล็กไฟฟา
โดยกระบวนการแยกยอยแบบไอโซทรอปกเวกเตอรฟลด

2 ป
51-52

150,000112 รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การสังเคราะหสารอนุพันธไบโอทินท่ีมีโครงสรางท่ีวองไวใน
สภาวะกรด เพ่ือใชในการทํา tRNA ใหบริสุทธิ์ และพัฒนาไป
เปนสารตอเช่ือมสําหรับชีวโมเลกุล

2 ป
51-52

250,000113 อ.พิทักษ เช้ือวงศ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การเตรียมและสมบัติของอนุภาคท่ีมีโครงสรางผลึกระดับนา
โนเมตรจากแปงขาวเหนียว

1 ป 250,000114 ดร.ปฐมา จาตกานนท
ฝายเทคโนโลยีแปง นํ้าตาลและยางพารา สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม
ฝายเทคโนโลยีแปง นํ้าตาลและยางพารา สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การผลิต resistant starch จากแปงขาวดวยวิธีการยอยแปง
ดวยกรดรวมกับการใหความรอนและความช้ืน

1 ป 320,000115 นางสาวประจงเวท สาตมาลี
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวประจงเวท สาตมาลี
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอัดกลวยแผน 1 ป 350,000116 นายเสกสรร สีหวงษ
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน

การศึกษากรรมวิธีเคลือบผิวท่ีเหมาะสมเพ่ือยืดอายุแมพิมพอี
พอกซี่เรซิ่นเติมอะลูมิเนียม

1 ป 300,000117 ผศ.ชัชพล ชังชู
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.อัญชนา วงษโต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ผลของการแชเยือกแข็งยิ่งยวดตอการเปล่ียนแปลงของแปง 
และสตารชขาว

1 ป 330,000118 นางสาวประจงเวท สาตมาลี
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวศันสนีย อุดมระดิ
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผนฟลมกลวยท่ีเสริม
เสนใยธรรมชาติ

2 ป
51-52

150,000119 ผศ.รังสินี โสธรวิทย
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ระบบระบุตําแหนงโดยอาศัยระบบเครือขายตรวจสอบไรสาย
เพ่ืองานรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร

1 ป 200,000120 ผศ.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การแกไขความผิดพลาดอัตโนมัติของคําไทยดวย
เทคโนโลยีสปาคาม

2 ป
51-52

150,000121 อ.สุริยา ณ หนองคาย
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาภาชนะบรรจุและการใชงานท่ีพึงประสงคของสาร
ก้ันสี
จากแปงขาว

1 ป 150,000122 ผศ.สําอาง จังไพบูลย
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ธัญญารัตน จิญกาญจน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ปวริน ตันตริยานนท
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ชนัสสา นันทิวัชรินทร

การเพ่ิมความสามารถในการทนความรอนของ Lactobacillus 
reuteri KUB-AC5 โดยการเอ็นแคปซูเลชันดวยคารบอกซี
เมทิลเซลลูโลส

3 ป
51-53

180,000123 อ.ภคมน จิตประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การกักเก็บสมุนไพรไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตาน
จุลินทรียและตานอนุมูลอิสระในอาหารพรอมบริโภค

2 ป
51-52

220,000124 อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การออกแบบตัวควบคุมการเคลื่อนท่ีสําหรับแขนหุนยนต
อุตสาหกรรม

1 ป 300,000125 ผศ.พีระยศ แสนโภชน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นายวโรดม ตูจินดา
สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ลัคน จันทนภาพ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ณัฐวุฒิ ชินธเนศ
สุภรณ เหมือนหนู

การวิเคราะหผลของไฮโดรคอลลอยดตอการลดปริมาณ
นํ้ามันในผลิตภัณฑทอด

2 ป
51-52

310,000126 รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การประเมินความเสี่ยงของความเสียหายเน่ืองจากฟาผาเมื่อ
ติดตั้งกับดักฟาผาปองกันสายเคเบิ้ลใตดิน

1 ป 150,000127 อ.นาตยา คลายเรือง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
รศ.ชํานาญ หอเกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พันธุเทพ เลาหชัย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นายเมธวิน  วรประสิทธกุล
นายวัชระ  พบพร

ออกแบบและพัฒนาหลอดตรวจวัดอารซินิคอยางงายและ
รวดเร็ว

1 ป 500,000128 รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการศึกษาการใชประโยชนจากตะกอนจากระบบบําบัด
นํ้าเสียในการปลูกพืช

1 ป 200,000129 นางสาวภารดี แซอ้ึง
ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร 
กําแพงแสน

การตรวจวิเคราะหงาชางไทย 2 ป
51-52

430,000130 ผศ.พรสวาท วัฒนกูล
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วีรยุทธ เลาหะจินดา
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
Prof Dr W.H. Hofmeister
Dr. Arun   Banerjee
Dr.Giovanna Bertolaso
Dr. Willi Dindorf
พท. กีรติ แปลกบรรจง
นส. ปณฑรีย ลอมทอง
ดร. มัทนา ศรีกระจาง

การปรับปรุงกระบวนการผลิตขาวสําเร็จรูปพรอมรับประทาน
บรรจุในภาชนะปดสนิท

1 ป 130,000131 อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การยอยสลายสียอมผาบางชนิดโดยใชแผนฟลมของผลึกไท
เทเนียขนาดนาโนประสิทธิภาพสูง

2 ป
51-52

250,000132 รศ.สุดจิต สงวนเรือง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.นัทธมน คูณแสง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. บุศรินทร   เฆษะปะบุตร
ดร. จามร   มณีรัตน

การใชไดอะทอไมตกําจัดสีคล้ําในนํ้ามันปาลมท่ีใชทอดแลว
หลายคร้ัง

1 ป 170,000133 รศ.ลัดดา มศีุข
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การคัดเลือกตนเสาวรสตานทานโรคไวรัสดวยเทคนิค 
somaclonal variation

2 ป
51-52

150,000134 รศ.สิริภัทร พราหมณีย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

การปรับปรุงพันธุยูคาลิปตัสดวยเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีปลูกในแหลงดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย

3 ป
51-53

1,400,000
(156,000)

135
(ชุด)

นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
รศ.ปุณฑริกา หะริณสุต
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
วิฑูรย เหลืองวิริยะแสง

การตรวจสอบลายพิมพดีเอ็นเอของโคลนพันธุยูคาลิปตัสโดย
ใชเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท

2 ป
51-52

(234,000)135
(ยอย)

รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การปรับปรุงพันธุยูคาลิปตัสเพ่ือปลูกในพื้นท่ีภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย โดยการฉายรังสีแกมมารวมกับ
เทคนิคการเพาะเลี่ยงเน้ือเยื่อพืช

3 ป
51-53

(194,000)135
(ยอย)

นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุยูคาลิปตัสใหทนตอความเค็มดวยการถาย
ยีน APX เขาสูตน

3 ป
51-53

(234,000)135
(ยอย)

รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของ
สายพันธุไมยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส รุนท่ี 2

3 ป
51-53

(194,000)135
(ยอย)

อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายวิฑูรย เหลืองวิริยะแสง

การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเคม็โดยใชตัวบงช้ีทางชีวเคมีใน
สภาพปลอดเช้ือ

3 ป
51-53

(194,000)135
(ยอย)

นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.ปุณฑริกา หะริณสุต
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การคัดเลือกพันธุยูคาลิปตัสใหทนเค็มในสภาพปลอดเช้ือ
โดยการใชสารเคมี

3 ป
51-53

(194,000)135
(ยอย)

นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การผลิตเยื่อและกระดาษดวยมือแบบไทยโดยวิธี cold 
process

3 ป
51-53

150,000136 นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายชัยพร สามพุมพวง
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาริมา สุนทรารชุน
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โครงสรางและสมบัติทางไฟฟาของแลนทานัมเฟอรไรทเจือ
ไอออนโลหะท่ีเตรียมโดยกระบวนการขั้นตอนเดียวเพ่ือใช
เปนวัสดุตรวจวัดแกส

2 ป
51-52

450,000137 ผศ.นัทธมน คูณแสง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ดร. หทัยกานต มนัสปยะ
ดร. อนุรัตน วิสิทธิ์สรอรรถ
นางสาววรรณกัษมา ฮารน

โครงการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองตัดสับตนออยสําหรับใชเปน
อาหารโค

1 ป 200,000138 นายสุทธิพร เนียมหอม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน

การสกัดสาร Antioxidant จากรําขาวเพ่ือใชประโยชนในรูป
ของ Food Additive

1 ป 130,000139 นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางพัชรี ตั้งตระกูล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภณัฑอาหาร
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

โครงการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองเก็บเก่ียวงา 1 ป 250,000140 นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
นายเสกสรร สีหวงษ
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
นายสุทธิพร เนียมหอม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
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ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การใชตัวแบบเฟนสุมในการหาคาโวลาติลิตี้ของดัชนีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและราคาหุนในประเภทตางๆ

1 ป 150,000141 ผศ.ฉัตรชัย เปสี
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาคูมือเฉดสีสําหรับผาไหมไทย เพ่ือการพัฒนาชุดสี
ยอมผาไหมสําเร็จรูป

1 ป 160,000142 อ.ขนิษฐา วัชราภรณ
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ปวริน ตันตริยานนท
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผลของการว่ิงในนํ้าภายหลังการฝกพลัยโอเมตริก ท่ีมีตอการ
ฟนตัวของสมรรถภาพกลามเน้ือจากกลามเน้ือเสียหาย

1 ป 350,000143 ผศ.ราตรี เรืองไทย
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน

ศึกษาการชะลางพังทลายของดินโดยเทคนิคการใช
ไอโซโทปรังสีฝุนกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ณ.บริเวณพ้ืนท่ี
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

2 ป
51-52

300,000144 ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาพ้ืนท่ีชนบทโครงการภูฟาพัฒนาฯ โดยสรางมูลคา
เพ่ิมใหแกผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชาวชนบท

3 ป
51-53

800,000
(800,000)

145
(ชุด)

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การขยายพันธุกลวยไมพ้ืนเมืองเพ่ือการอนุรักษในถิ่นกําเนิด 3 ป
51-53

(0)145
(ยอย)

นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพนิดา วงษแหวน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนาการปลูกพืชในระบบวนเกษตรเพ่ือการใชประโยชน
ท่ีดินอยางยั่งยืน

3 ป
51-53

(0)145
(ยอย)

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายประกิต วงศศรีวัฒนะ

การใชประโยชนจากถั่วแดงญี่ปุนในพ้ืนท่ีโครงการภูฟา
พัฒนาฯ

3 ป
51-53

(0)145
(ยอย)

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.วิษฐิดา จนัทราพรชัย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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ระยะเวลา
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การผลิตพลังงานจากชีวมวลไมโตเร็วในพ้ืนท่ีโครงการภูฟา
พัฒนาฯ

3 ป
51-53

(0)145
(ยอย)

นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลติผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การใชประโยชนจากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบชา 3 ป
51-53

(0)145
(ยอย)

นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การผลิตกระดาษดวยมือและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชชี
วมวลจากศูนยภูฟาพัฒนาฯ

3 ป
51-53

(0)145
(ยอย)

นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายชัยพร สามพุมพวง
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การศึกษาและประเมินผลกระทบและผลสําเร็จของโครงการ
ตางๆ ภายใตโครงการภูฟาพัฒนาฯ

2 ป
51-52

(0)145
(ยอย)

นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางฤดี ธีระวนิช
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนาวิธีการลอกกาวจากเสนไหมไทยดวยเอนไซม 2 ป
51-52

740,000
(200,000)

146
(ชุด)

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

เซอริซินจากรังไหม และสมบัติทางชีวโมเลกุล 2 ป
51-52

(180,000)146
(ยอย)

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การลอกกาวเซอริซินจากเสนไหมไทยดวยโปรตีเอส 2 ป
51-52

(180,000)146
(ยอย)

ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การเพ่ิมความเขมขนของเซอริซินจากนํ้าท้ิงการลอกกาวเสน
ไหมดวยเมมเบรนและการดัดแปรเซอริซินดวยวิธีทางเคมี

2 ป
51-52

(180,000)146
(ยอย)

รศ.ชลธิชา นุมหอม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและตํารับเคร่ืองสําอางเพ่ือการ
เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร

1 ป 350,000147 นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การเตรียมและสมบัติของ(K0.5Na0.5)NbO3-LiXO3 , X= 
Nb ,Ta และSb ,เซรามิกสเพียโซอิเล็กทริกชนิดไรตะก่ัว

2 ป
51-52

300,000148 รศ.สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การดัดแปรแปงขาวทางกายภาพโดยการปรับเปล่ียนเคา
โครงทางแคลอรีเมตริกเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
เสนจากแปงขาว

2 ป
51-52

200,000149 รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
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ปริมาณท่ีเหมาะสมของขมิ้นชันราชบุรีในขนมปง 1 ป 140,000150 นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชอลัดดา เท่ียงพุก
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การวิเคราะหการทํางานของยีนท่ีใชในการสังเคราะหสาร
เคอรคูมินอยดในขม้ินชันโดย RNA interference

3 ป
51-53

280,000151 รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาความเปนไปไดของการนําสารสารฟอกสีใชแลว
ของอุตสาหกรรมผลิตนํ้ามันปาลม ใบมันสําปะหลัง และกาก
มันสําปะหลังไปใชประโยชนในลักษณะอาหารปลาสวยงาม

1 ป 180,000152 รศ.ประภาศรี สิงหรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การแสดงออก และการศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนทไฟโบ
รอิเนสจากนํ้ายอยอาหารของหนอนไหม

2 ป
51-52

250,000153 ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

โครงการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองยนตดเีซลสําหรับรถโดยสาร
และรถบรรทุกใหสามารถใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงได 
100%

1 ป 200,000154 นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
นายสุทธิพร เนียมหอม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การโคลน การศึกษาลักษณะเฉพาะ และการแสดงออกของ
ยีน XYL1 จากเมทิลโลโทรฟกยีสตทนอุณหภูมิสูงท่ีแยกได
ในประเทศไทย

2 ป
51-52

250,000155 ผศ.นันทนา สีสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.สาวิตรี ลิ่มทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนากระบวนการแชแข็งแบบใหมโดยเทคนิคลมเปาพน
เจ็ต สําหรับกุงแชแข็งคุณภาพสูง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขัน ของอุตสาหกรรมแชเยือกแข็ง

3 ป
51-53

280,000156 อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การศึกษาพฤติกรรมเชิงความรอนในโถงเอนกประสงคใต
หลังคาสูงเพ่ือสรุบแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใชสอย
อาคาร

1 ป 150,000157 อ.เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน

การกําจัดสสารอินทรียธรรมชาติและสารกําจัดศัตรูพืชในนํ้า
ดิบโดยใชแสงเลียนแบบแสงอาทิตย

2 ป
51-52

280,000158 รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ธารินี สาลีโภชน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

เสริมสุขภาพดวยเปลือกมังคุดในผลิตภัณฑอาหารเชา
ธัญชาติจากกระบวนการเอกซทรูชัน

1 ป 300,000159 นางจุฬาลักษณ จารุนุช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นายวายุห สนเทศ
ฝายโรงงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

Page 58 of 96



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

คุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของเห็ดหอมสดท่ีผลิตจากภาค
เหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

1 ป 250,000160 นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร
ฝายคนควาและวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอภิญญา จุฑางกูร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชมดาว สกิขะมณฑล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลของลักษณะตานทานตอ
โรคราเขมาดําในหญากินนี

2 ป
51-52

300,000161 อ.จตุพร กุลอ้ึง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายอานุภาพ  เส็งสาย

การเตรียมและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของผลึก  ZnS  
ขนาดนาโนเมตรท่ีเติมดวยไอออนของโลหะทรานซิชัน
ปริมาณเล็กนอยบางชนิด

1 ป 300,000162 รศ.สุดจิต สงวนเรือง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ความหลากหลายทางชีวภาพและสารตานจุลินทรียของแอ
คติโนมัยสีทจากถ้ํา

2 ป
51-52

200,000163 อ.กรรณิการ ดวงมาลย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การสะสมของโลหะหนัก (แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ตะก่ัว 
นิกเกิล โครเมียม และสังกะสี) ในดินนา และการเคลื่อนยาย
ไปสูเมล็ดขาว กระดูดซับ (Adsorption) และการคาย 
(Desorption) ของโลหะหนักในดินนา และคุณสมบัติทาง
อุณหพลศาสตร และจลนศาสตร

2 ป
51-52

250,000164 ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การปนเปอนของบีสฟนอล-เอ จากนํ้าชะมูลฝอยหลุมฝงกลบ
ในเขตกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีใกลเคียง

1 ป 250,000165 ผศ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิตยา เลาหะจินดา
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การประยุกตใชแรอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตรและส่ิงแวด
ลอม

2 ป
51-52

350,000166 ผศ.พรสวาท วัฒนกูล
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.กองเกียรติ วิเศษรัตน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลัดดา มีศุข
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ดีเซลล สวนบุรี
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ประหยัด นันทศีล
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ
ดรุณี สายสุทธิชัย
ประมวลพงษ สินธุเสน
Baruch Rubin
Yossi Shahar

การผลิตและใชเทคโนโลยีเอนไซมเพ่ือจัดการและเพ่ิมมูลคา
ของเหลือใชจากอุตสาหกรรมเกษตร

2 ป
51-52

330,000167 นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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การพัฒนาวิธีวิเคราะหหาปริมาณนํ้ามันท้ังหมดในเมล็ดขาว
โพดนํ้ามันอยางรวดเร็วดวยเทคนิคเนียรอินฟราเรดสเปกโต
รสโกปและการประยุกตใชในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุขาว
โพดนํ้ามัน

2 ป
51-52

300,000168 นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลของสารสกัดจากแกวมังกรพันธุเน้ือสีขาวและเน้ือสีแดงท่ี
มีตอการเจริญของเซลลมะเร็งตับและการทําลายดีเอ็นเอโดย
เทคนิค in vivo DNA repairs test

1 ป 300,000169 นางสาวดาลัด ศิริวัน
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

อิทธิพลของสารทดแทนไขมันตอคุณภาพของผลิตภัณฑ
อาหารวางประเภทเพสตรี

1 ป 200,000170 ผศ.นันทวัน เทอดไทย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาการผลิตสารสกัดจากรําสกัดไขมันทางการคาเพ่ือ
ใชยับย้ังการเกิดสีนํ้าตาลเน่ืองจากเอนไซมในผักและผลไม

1 ป 150,000171 รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานผลิตกาแฟแบบ
คั่วบดโดยการจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร

1 ป 140,000172 ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

เวลาและความนาจะเปนในกลศาสตรควอนตัม 2 ป
51-52

250,000173 อ.สุธี บุญชวย
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การคนหาโปรไบโอติกแบคทีเรียและจัดจําแนกสายพันธุโดย
เทคนิค 16s DNA ของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดอง
พ้ืนบานของไทย

1 ป 200,000174 นายวันชัย พันธทวี
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นายประมวล ทรายทอง
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การพัฒนาเคร่ืองดื่มลางพิษจากขมิ้น รางจืดและอินนูลิน 1 ป 300,000175 นางสาววิภาภรณ ณ ถลาง
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑ
อาหาร
นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

การตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารท่ีผานการฉายรังสีดวยวิธีทาง
กายภาพและชีวภาพ

3 ป
51-53

240,000176 ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
อารักษ วิทิตธีรานนท
สุมลรัตน กมลโชติ

การปนเปอนของไนเตรทในแหลงนํ้าบาดาล พ้ืนท่ีภาคตะวัน
ตก และการประเมินความเสี่ยง

2 ป
51-52

220,000177 นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมเหลียม
นายชัชวาลย สิงหกันต
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การผลิต  Inulin  และ Oligofructose จากกลวยเพ่ือใชเปน
สารเสริมอาหาร

1 ป 350,000178 นางชิดชม ฮิรางะ
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพจากขาวหมาก 1 ป 160,000179 นางพัชรี ตั้งตระกูล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางฉกามาศ วงศขาหลวง
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การพัฒนาเว็บไซดและฐานขอมูลภูมิสารสนเทศแบบ 
Interactive เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ ในภาคการผลิต การตลาด 
และการสงออกแบบครบวงจรของกลวยไม : กรณีพ้ืนท่ี
ศึกษาภาคกลางและพื้นท่ีใกลเคียง

1 ป 150,000180 นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

การศึกษาลักษณะทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัส
ของเสาวรสสด 2 พันธุ

1 ป 130,000181 นางสาวชอลดัดา เท่ียงพุก
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

ศึกษาการใชประโยชนของโปรตีน และคา  PDCAAS ของ
ผลิตภัณฑอาหารเชาธัญชาติ ท่ีมีขาวโพดเปนองคประกอบ
หลัก และเครื่องดื่มธัญชาติท่ีผลิตเอง เปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายในทองตลาด

1 ป 200,000182 นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสดิ์
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาววันเพ็ญ มีสมญา
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางจุฬาลักษณ จารุนุช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

การใชสภาพดัดแปลงบรรยากาศและนํ้ารอนเพ่ือยับย้ังการ
เกิดอาการ telescoping  การเกิดสีนํ้าตาล รักษาคุณภาพ 
และยืดอายุการเก็บรักษาตะไครแปรรูปพรอมบริโภค

1 ป 200,000183 นางอภิตา บุญศิริ
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายสมนึก ทองบอ
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน

การใชเหงามันเพ่ือเลี้ยงเสนใยเห็ด Lentinus polychrous 
Lev. เพ่ือผลิตเอนไซมในกลุม ligninolytic ในการยอยสลาย
สียอม

3 ป
51-53

170,000184 อ.ณัฐกานต นิตยพัธน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

กรรมวิธีผลิตแปงมะพราวเพ่ือใชเปนแหลงใยอาหารใน
ผลิตภัณฑขนมอบ

1 ป 130,000185 นางสาวตวิษา โลหะนะ
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

การปรับปรุงคุณภาพนํ้าท้ิงจากโรงไฟฟาราชบุรี โดยใชระบบ
พ้ืนท่ีชุมนํ้าเทียม

2 ป
51-52

230,000186 อ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
Guy R.Lanza
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคาจาก
ธัญพืชไทย

3 ป
51-53

1,000,000
(11,000)

187
(ชุด)

นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบตัิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การคัดเลือกและการผลิตธัญพืชไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑสุขภาพ

3 ป
51-53

(165,000)187
(ยอย)

นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตนกลาและสรางสารสําคัญ
ทางโภชนาการในธัญพืชไทยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ

3 ป
51-53

(230,000)187
(ยอย)

นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบนัวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

คุณคาทางโภชนาการ และสหสัมพันธของดัชนีตานอนุมูล
อิสระและธาตุอาหารในผลิตภัณฑตนกลาธัญพืชไทย

3 ป
51-53

(320,000)187
(ยอย)

นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การศึกษาเกณฑคุณภาพการปนเปอนจุลินทรียและกระบวน
การลดการปนเปอน

3 ป
51-53

(158,000)187
(ยอย)

นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา และอายุวางจําหนาย ของนํ้า
คั้นตนกลาและผลิตภัณฑสุขภาพจากธัญพืชไทย

3 ป
51-53

(116,000)187
(ยอย)

นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นายสมนึก ทองบอ
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางอภิตา บุญศิริ
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาว ยุพิน ออนศิริ

การศึกษากลไกการทํางานของนาโนมอรเตอรโปรตีน ATP  
synthase ดวยวิธี molecular dynamics method

2 ป
51-52

400,000188 อ.เฉลิมพล กาญจนวรินทร
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การคนหาและโคลนยีนท่ีเก่ียวของกับการสรางดอกในสบูดํา 2 ป
51-52

300,000189 อ.สมพิศ สามิภักดิ์
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

เมตาจีโนมิคสของจุลินทรียดินเพ่ือการประยุกตใชทางการ
เกษตรอุตสาหกรรม และการแพทย

3 ป
51-53

200,000190 นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

ผลของสารใหความคงตัวตอคุณภาพของโยเกิรตนํ้านมขาว
โพดพรอมดื่ม

1 ป 130,000191 อ.สุพัตรา โพธิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การศึกษาปจจัยคุณภาพท่ีเปนเอกลักษณและมีอิทธิพลตอ
ความชอบของผลไมไทยบางชนิด

1 ป 350,000192 รศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

เคร่ืองรอน DVD  - สื่อการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี

1 ป 250,000193 อ.ธนพัฒน เกิดสุข
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย ไชยวัฒน   กล่ําพล
นส.กานตชนก   วสุวัต

การศึกษาผลของการใชความรอนในการฆาเช้ือท่ีมตีอ
คุณภาพและคุณลักษณะของขวดพีพีท่ีใชบรรจุเคร่ืองดื่ม

1 ป 250,000194 นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางชิดชม ฮิรางะ
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีนท่ีเก่ียวของกับกลิ่น
ของดอกแกว มะกรูด และกลวยไม

3 ป
51-53

250,000195 ผศ.พัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การคํานวณโครงสรางอิเล็กทรอนิกสท่ีผิวของนิกเกิลท่ีมีโครง
สรางแบบบีซีซี

1 ป 1,600,000196 อ.วิวัฒน วงศกอเก้ือ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ภุชงค กิจอํานาจสุข
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายฉรวุฒิ ต.เทียนประเสริฐ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาและวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ
โลจิสติกสในมังคุด

1 ป 150,000197 อ.พรธิภา องคคุณารักษ
โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑมะกรูดแชอ่ิมอบแหงดวยการทําแหงแบบออสโมซิ
ส

1 ป 200,000198 ผศ.เสาวณีย เลิศวรสิริกุล
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การใชโปรตีนรําขาวเปนสารใหความชุมช้ืนและสารทําใหผิว
เตงตึงในผลิตภัณฑถนอมผิว

2 ป
51-52

250,000199 รศ.หทัยรัตน ริมคีรี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การผลิตสีธรรมชาติจากใบออนของขาวงอกและการใช
ประโยชน

1 ป 200,000200 ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภณัฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การผลิตบะหมี่ญี่ปุนจากแปงและสตารชมันเทศสีสม 1 ป 110,000201 นางสาวสุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชมดาว  สิกขะมณฑล
นรินทร  พูลเพ่ิม
นายสมโภชน ใหญเอ่ียม

การคดัเลือกและศึกษาคุณลักษณะจุลินทรียท่ีสรางสาร
ปฏิชีวนะ (Antimicrobial Agent  Producing Microbes ; 
AAPM)  จากดินเพาะปลูกในจังหวัดนครปฐมและบริเวณใกล
เคียง

1 ป 250,000202 รศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

การวิเคราะหรูปแบบการเติมหมูเมธิลใหกับดีเอ็นเอตอ
ลักษณะเพศของปรงสกุล Cycas ในประเทศไทยโดยเทคนิค 
Methylation-Sensitive Amplification Polymorphism 
(MSAP) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลจําเพาะ
กับเพศ
ของปรง

2 ป
51-52

250,000203 รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ฐิติ  กาญจนเกตุ

การพัฒนาผลิตภัณฑยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรีย โดยมี
สารสกัดพลูและ/หรือนํ้ามันพลูเปนองคประกอบหลัก: 
1.ผลิตภัณฑสเปรยฆาเช้ือในหองนํ้าแบบพกพา
 2. ผลิตภัณฑโฟมลางมืออนามัยแบบไมใชนํ้าเพ่ือยับย้ังเช้ือ
ปนเปอนจากท่ีสาธารณะ

2 ป
51-52

280,000204 นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวประภัสสร รักถาวร
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การถายยีนสรางโปรตีนหุมอนุภาคไวรัสใบดางเขากลวยไม
สกุลหวายเพ่ือสรางความตานทานโรคโดย RNAi 
Technology

2 ป
51-52

250,000205 ผศ.พัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว กฤษณา พินิจ

ความปลอดภัยของอาหารปรุงสาํเร็จ  อาหารทอดท่ีจําหนาย
ในตลาดนัด

1 ป 270,000
(0)

206
(ชุด)

อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
นางสุนิสา  ดวงนุม

ความรูของผูบริโภคในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัยประเภท
อาหารปรุงสําเร็จ  อาหารทอด ท่ีจําหนายในตลาดนัด

1 ป (72,000)206
(ยอย)

รศ.อบเชย วงศทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.วสพร นิชรัตน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สุจติตา เรืองรัศมี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารปรุงสําเร็จ  อาหารทอด  ท่ี
จําหนายในตลาดนัด

1 ป (72,000)206
(ยอย)

อ.วสพร นิชรัตน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.อบเชย วงศทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารปรุงสําเร็จ  อาหาร
ทอดท่ีจําหนายในตลาดนัด

1 ป (126,000)206
(ยอย)

อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.อบเชย วงศทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.วสพร นิชรัตน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
นางสุนิสา  ดวงนุม

การศึกษาปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (GABA) และไอ
โซฟลาโวน(Isoflavone) ในเตาเจี้ยว และวิธีการเพ่ิมปริมาณ

1 ป 180,000207 นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางพัชรี ตั้งตระกูล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวกรุณา วงษกระจาง
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

อาหารวางเพ่ือสุขภาพจากปลาบดแผนกรอบเสริมสาหรายไก 1 ป 110,000208 นางกัญญา สุจริตวงศานนท
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชอลัดดา เท่ียงพุก
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การวิเคราะหการปนเปอนโลหะหนักในยาสมุนไพรไทย 1 ป 200,000209 นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ไดจากการระเบิดหญา
แฝกดวยไอนํ้า

1 ป 170,000210 รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑขนมน่ึงจากแปงขาวหอมมะลสิูตรลด
พลังงานและนํ้าตาล

1 ป 240,000211 รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาของเช้ือ
ท่ีสรางเอ็นไซม Xylanase ท่ีแยกไดจากทอนํ้าท้ิง

1 ป 170,000212 รศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

ศักยภาพของมันสําปะหลงัเมื่อไดรับแมกนีเซียมคลอไรดตอ
การเปล่ียนแปลงทางกิจกรรมการสังเคราะหแสง การสรางผล
ผลิตและสารสีเพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิม

2 ป
51-52

150,000213 รศ.วัลลภ อารีรบ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.คณพล จุฑามณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑกิมจิเพสตสําหรับผูบริโภคชาวไทย 1 ป 150,000214 ผศ.วลัยรัตน จันทรปานนท
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะเช้ือราท่ีมีความสามารถ
ยอยสารประกอบอะโรมาติกไดสูง

1 ป 100,000215 อ.ศลยา สุขสอาด
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

การทดสอบความผิดปกติในระดับโครโมโซมของสารสกัด
สมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ยับย้ังเช้ือเอชไอวี(เอดส)

2 ป
51-52

100,000216 รศ.ศิริลักษณ เอ่ียมธรรม
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
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โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 37 โครงการ 16,970,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 5 โครงการ 7,550,000

การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟารม
สุกรภายใตการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี ต.สามกระบือ
เผือก อ.เมือง จ.นครปฐม

4 ป
49-52

980,0001 อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.เอมอร อังสุรัตน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ศ.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมพร อิศวิลานนท
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
อ.วนิดา จูลเมตต
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายหนูจันทร มาตา
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพ่ือการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน
รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รพี ดอกไมเทศ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
สุเมธ เมธศาสตร

โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย 15 ป
41-55

5,000,0002 ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางพจนันท รมสนธิ์
ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นายวิวัฒน นาวานิช
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวรัชดา คะดาษ
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางสุไร สุวรรณรัตน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นายชัยณรงค สหัสสานนท
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางชัชชารีย มากรุน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายสรศักดิ์ เพ่ิมศิลป
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวมาเรียม กอสนาน
ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางสาววราภรณ ทับชู
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวสมพร มณีประสพสุข
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาว วาสนา  บัวจันทร
นางอัจฉราวรรณ  คลองชาง
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ซีดีรอมส่ือประสมสารานุกรมเพลงไทย 3 ป
49-51

560,0003 รศ.ชลอ รอดลอย
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร บางเขน
อ.ปญญา รุงเรือง
ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การสรางแบบวัดการตัดสินใจเชิงจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

2 ป
50-51

260,0004 รศ.อาภา จันทรสกุล
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร บางเขน
พระพรหมคุณาภรณ

ภูมปิญญาไทยสูการพัฒนาอาชีพแบบมีสวนรวมของครอบ
ครัว-ชุมชน : โครงการตนแบบบานหนองหอย ตําบลเชียง
เครือ จังหวัดสกลนคร

3 ป
49-51

750,0005 รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.พุทธชาติ ชุณสาคร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 32 โครงการ 9,420,000

แรงจูงใจ ความรูสึกเสี่ยงและความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ตางชาติท่ีมีตอจังหวัดอยุธยาในฐานะเปนแหลงทองเท่ียว
ทางประวัติศาสตรและมรดกทางวัฒนธรรม: ศึกษาเปรียบ
เทียบระหวางนักทองเท่ียวท่ีมีวัฒนธรรมตางกัน

1 ป 400,0006 อ.นิรันดร ทัพไชย
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

ธรรมาภิบาลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 1 ป 490,0007 ผศ.รัตติกรณ จงวิศาล
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

ภาษาญี่ปุนขั้นกลาง ชุดเรียนผานโปรแกรมมัลติมีเดีย 2 ป
51-52

310,0008 รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะศัพทภาษาอังกฤษ

1 ป 180,0009 รศ.กิติมา อินทรัมพรรย
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การพัฒนาครูวิทยาศาสตรชวงช้ันท่ี 1-2 เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตรและ
อวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

2 ป
51-52

270,00010 อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ดร. ชาตรี  ฝายคําตา
ดร. กุศลิน  มุสิกุล

การศึกษาจิตสํานึกสาธารณะ ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดม
ศึกษาและแนวทางการสรางจิตสํานึกสาธารณะเพื่อการอยู
รวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข

3 ป
51-53

340,00011 ผศ.งามลมัย ผิวเหลือง
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

การเปรียบเทียบคําลักษณนามในภาษาไทย  4  ถิ่น 1 ป 630,00012 ผศ.บุญเหลือ ใจมโน
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร บางเขน

โรงงานอุตสาหกรรมและการตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี
สะอาด

1 ป 190,00013 อ.วัลลภัคร พลทรัพย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การเสริมสรางความแข็งแกรงในการอานบทความภาษา
อังกฤษเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาดวยสื่อการเรียนรู
คอมพิวเตอร

3 ป
51-53

400,00014 ผศ.พรศิริ มวงสมัย
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

รูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอาชีพ
การทําเคร่ืองปนดินเผาอยางยั่งยืน : ชุมชนเคร่ืองปนดินเผา 
ตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย

1 ป 470,00015 อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

ขาว : บทเรียนแหงคุณธรรม 1 ป 100,00016 ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานตกิดาการ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร บางเขน
รศ.อภิญญา หิรัญวงษ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน

คุณภาพชีวิตของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยท่ีทํางาน
ระหวางเรียน

1 ป 230,00017 ผศ.สุภาพ ฉัตราภรณ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.ชีพสุมน รังสยาธร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.อภิญญา หิรัญวงษ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.นฤมล ศราธพันธุ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

การศึกษาความพึงพอใจในการใชงานไบโอดีเซล(B100) ใน
ภาคเกษตรกรรม

1 ป 170,00018 อ.นนทวัชร ชัยณรงค
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.บพิตร ตั้งวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พิเชษฐ สืบสายพรหม
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาปญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารดวย
วาจาของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 
2551

1 ป 250,00019 อ.นงสมร พงษพานิช
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

ความยั่งยืนของระบบเกษตรในชุมชนเกษตรรอบพ้ืนท่ีเขื่อน
หวยหลวง

1 ป 170,00020 อ.มยุลา ไชยคําบัง
สาขาวิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ความพรอมของหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเกษตรและแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ป พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2552

2 ป
51-52

530,00021 รศ.สมศรี ภัทรธรรม
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝก
อบรม บางเขน
รศ.กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝก
อบรม บางเขน
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศรี ภัทรธรรม
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝก
อบรม บางเขน
อ.สุภาภรณ เลิศศิริ
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝก
อบรม บางเขน
พจมาลย ลาภลือชา
พงศนรินทร พนมวัน ณ อยุธยา
กรกมล จุรีกานนท

การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาองคกรสู
มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั: บทสะทอนจากพนักงาน
มหาวิทยาลัย

1 ป 200,00022 อ.สุมิตร สุวรรณ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน
ผศ.วีรฉัตร สุปญโญ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน
ดร. เฟองอรุณ  ปรีดีดิลก

ประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรค สําหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

1 ป 570,00023 รศ.เรณุมาศ มาอุน
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

การพยากรณราคาและผลผลิตพืชเศรษฐกิจดวยโมเดลสถิติ
และโครงขายประสาทเทียม

1 ป 100,00024 รศ.อภิญญา หิรัญวงษ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาคํายืมภาษาสันสกฤตในภาษาประเทศเพื่อนบาน
เนนภาษาอินโดนีเซีย

2 ป
51-52

250,00025 รศ.ประเทือง ทินรัตน
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การทําหนาท่ีของครอบครัว ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค และการปรับตัวของนักเรียนชวงช้ันท่ี 4 โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหา
นคร

1 ป 190,00026 ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

การประเมินสถานภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือนบานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

2 ป
51-52

320,00027 อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ชินภัทร คันธพนิต
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร

มลพิษทางเสียงจากทาอากาศยาน: ฤาจะไรความสําคัญ 1 ป 200,00028 อ.วัลลภัคร พลทรัพย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

การประเมินโครงการเรียนลวงหนา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

1 ป 180,00029 รศ.พนิต เข็มทอง
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

การใชแนวทางเศรษฐกิจทางเลือกในการแกไขความยากจน
ของเกษตรกร ต.หลักดาน อ.นํ้าหนาว จ.เพชรบูรณ

1 ป 470,00030 นางวรรณดี สุทธินรากร
ฝายการตลาด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การจัดการทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย และการ
พัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน

1 ป 170,00031 ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

การศกึษาการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของพฤติกรรมผูบริโภค
ตามอารมณเพ่ือกําหนดกลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑ

1 ป 450,00032 รศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนารูปแบบการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูโดยใชการวิจัยเปน
ฐานสําหรับหลักสูตรครูเกษตร  5  ป

1 ป 190,00033 ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน
รศ.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน
รศ.ประสงค ตันพิชัย
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน
อ.นิรันดร ย่ิงยวด
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การศึกษาการกําหนดดัชนีช้ีวัดและเกณฑคุณภาพเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานการฝกอบรม

1 ป 420,00034 ผศ.รัตนา อังกสิทธิ์
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
ฝายฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
นายศุภณัฏฐ ยุกตะนันท
ฝายฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
นางสาวจุฑามาศ รักชุม
ฝายฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา
ฝายฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน

กลยุทธการตลาดระหวางประเทศของผลิตภัณฑจากสา 1 ป 290,00035 นางฤดี ธีระวนิช
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.วารุณี ตันติวงศวาณิช
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

แนวโนมความตองการทางการตลาดงานวิจัยและการบริการ
วิชาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร

1 ป 150,00036 นางผองศรี จิตตนูนท
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ผลของการเรียนรูเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
นานาชาติจาการดูภาพยนตรและแสดงบทบาทสมมุติเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของนิสิตใน
ระดับอุดมศึกษา

1 ป 140,00037 อ.อนามัย ดําเนตร
สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน จํานวน 6 โครงการ 1,950,000

โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร จํานวน 2 โครงการ 900,000

โครงการใหม จํานวน 2 โครงการ 900,000

การพัฒนาวิธีการทําใหเกิดสารหอมในไมกฤษราในปริมาณ
สูงทุกแหลงปลูกในประเทศไทย

1 ป 700,0001 รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะขามปอมแผน 1 ป 200,0002 รศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 โครงการ 1,050,000

โครงการใหม จํานวน 4 โครงการ 1,050,000

การพัฒนาตารางเกาชองอิเล็กทรอนิกสตนแบบ 1 ป 140,0001 ผศ.ศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาเคร่ืองยอมสีเสนดายเพ่ือการผลิตสิ่งทอพ้ืนเมือง 1 ป 250,0002 ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถลมอัตโนมัติ 1 ป 360,0003 อ.อภินิติ โชติสังกาศ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑธัญพืชและถั่วผสมขาว GABA-rice 1 ป 300,0004 นางพัชรี ตั้งตระกูล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน จํานวน 23 โครงการ 12,000,000

โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร จํานวน 15 โครงการ 5,570,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 6 โครงการ 3,020,000

การถายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสูภาคการ
เกษตรในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย

4 ป
48-51

1,000,000
(450,000)

1
(ชุด)

นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางภาณี  ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางกณิษฐา สังคะหะ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร

4 ป
48-51

(150,000)1
(ยอย)

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

การถายทอดเทคโนโลยีระบบการตรวจสอบการปนเปอน
คุณภาพสิ่งแวดลอมและผลผลิตเกษตร

2 ป
50-51

(135,000)1
(ยอย)

นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การวินิจฉัยโรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือราในดินและการควบคุมโดย
ชีววิธี

2 ป
50-51

(135,000)1
(ยอย)

นางกณิษฐา สังคะหะ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไมดอกหอม
เพ่ือการขยายพันธุและการใชประโยชน

4 ป
48-51

(130,000)1
(ยอย)

นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การเพาะเลี้ยงปูมาในบอดินแบบครบวงจร 2 ป
50-51

200,0002 นายลิขิต ชูชิต
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
รศ.นงนุช รักสกุลไทย
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นางปราณิศา เช้ือโพธิ์หัก
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นายกําจัด ร่ืนเริงดี
สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน คณะประมง บางเขน
นายอัมพร บัวที
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นายเทพบุตร เวชกามา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นางรัชกร เฮงสกุล (อรชุน)
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จหระ
เจาอยูหัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

3 ป
50-52

800,0003 รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายถนัด ทัศจันทร
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
นาย วิชัย  สรพงษไพศาล

การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย 3 ป
50-52

300,0004 รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
อ.อุดม พูลเกษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
นาง ช่ืนสุมณ ไกรวิจิตร
นาง ชนิดา เข็มมา
นายจักรกฤษ ประการะนัง

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตนพันธุกลวยไมปลอดโรค
ไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค

2 ป
50-51

160,0005 นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จติราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอาชีพใหกับ
เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงของจังหวัดเพชรบูรณ และในบางพ้ืนท่ี
ของสถานีวิจัย

3 ป
50-52

560,000
(560,000)

6
(ชุด)

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาต ิสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศนูยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายบุญรวม จันทรช่ืน
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือ
การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
นายสุดประสงค สวุรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นางสาววราภรณ  ยานะ
นายวิศัลย  เธียรเสถียรพงษ
นายวิชัย  แสนยากุล

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตนไหลและพัฒนา
อาชีพการปลูกสตรอเบอรี่บนพ้ืนท่ีสูงของจังหวัดเพชรบรูณ

3 ป
50-52

(0)6
(ยอย)

นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายนิเวสน ไทรหอมหวล
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นาย วิศัลย  เธียรเสถียรพงศ
วิชัย แสนยากุล

โครงการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวโพด
หวานฝกสดใหไดผลผลิตและคุณภาพสูง

3 ป
50-52

(0)6
(ยอย)

นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูปา 2 ป
51-52

(0)6
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวิศัลย  เธียรเสถียรพงษ
นายวิชัย  แสนยากุล

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเพ่ือมูลคา
เพ่ิม

2 ป
51-52

(0)6
(ยอย)

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายวีรยุทธ  แสนยากุล
นายวิศัลย  เธียรเสถียรพงษ
นายวิชัย แสนยากุล
นายบุญรวม จันทรช่ืน

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันเสนสะอาดสําหรับ
ผลิตอาหารสัตว

2 ป
51-52

(0)6
(ยอย)

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือ
การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวิศัลย  เธียรเสถียรพงษ
นายวิชัย  แสนยากุล
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 9 โครงการ 2,550,000

การเพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวโพดขาวเหนียวพันธุดีและถาย
ทอดงานวิจัยสูเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

1 ป 150,0007 นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสมชาย ปยพันธวานนท
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคน
ควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายดํารงคชัย  มณี
นายเรวัฒน  ตันศิริ
นายณรงชัย  บุญศรี
นายถวิล  นิลพยัคฆ
นายกิตติศักดิ์  ศรีชมพร

การผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยนํ้าระดับฟารมเกษตรกร 3 ป
51-53

300,0008 รศ.อรพินท จินตสถาพร
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า คณะประมง บางเขน

การติดตามผลโครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลับบน
พ้ืนท่ีสูง
ของจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดพิษณุโลก

1 ป 300,0009 นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางวีระศรี เมฆตรง 
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

โครงการการทองเท่ียวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา 1 ป 250,00010 นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เร่ิมดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน

การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเครือขายวนเกษตร 2 ป
51-52

200,00011 อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

การถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 1 ป 250,00012 นายกําจัด ร่ืนเริงดี
สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน คณะประมง บางเขน

การฝกอบรมผลงานวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา,
ปราจีนบุรี,สระแกว)

1 ป 300,00013 นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นายนพศูล สมุทรทอง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุขิงปลอดโรคและ
การปองกันกําจัดโรคเพื่อเพ่ิมผลผลิตและการสงออก

2 ป
51-52

200,00014 รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจังหวัดลพบุรี

1 ป 600,000
(600,000)

15
(ชุด)

นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายผดุงศักดิ์ เพชรสังหาร
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายนคร เหลืองประเสริฐ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุรินทรภรณ ศรีอินทร
สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตออยเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพ

1 ป (0)15
(ยอย)

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของ
ขาวโพดอุตสาหกรรม

1 ป (0)15
(ยอย)

นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุทัศน แปลงกาย
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายผดุงศักดิ์ เพชรสังหาร
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังคุณภาพดี 
และการผลิตมันเสนสะอาด

1 ป (0)15
(ยอย)

นายสุทัศน แปลงกาย
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายผดุงศักดิ์ เพชรสังหาร
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี

การถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตสัตวเศรษฐกิจ : โค
ขุน และแพะเน้ือ

1 ป (0)15
(ยอย)

อ.วนิดา จูลเมตต
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจดัตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุทัศน แปลงกาย
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุรินทรภรณ ศรีอินทร
สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากขาวโพด

1 ป (0)15
(ยอย)

นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
จารุ สิทธิโชค

โฟลคอารทเพ่ือการตกแตง และเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 1 ป (0)15
(ยอย)

อ.ธานินทร คงศิลา
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบรีุ

คายเยาวชนรุนใหม รวมใจอนุรักษพลังงาน 1 ป (0)15
(ยอย)

อ.ยอดชาย เตียเปน
สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
อ.วนิดา จูลเมตต
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อุมารินทร แสงพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

เยาวชนไทยหัวใจเกษตร 1 ป (0)15
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบนัอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร

Page 79 of 96



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 โครงการ 800,000

โครงการใหม จํานวน 4 โครงการ 800,000

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเคกเนยและมัฟฟนจากแปง
ขาวกลองหอมมะลิผสมสําเร็จรูป

1 ป 130,0001 รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตซีอ้ิวและเตาเจี้ยวใน
ชุมชน 
และโรงงานขนาดเล็ก

1 ป 250,0002 รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแหง
สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

1 ป 200,0003 รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

โครงการฝกอบรมการนํากาซ LPG และ NGV มาใชกับเคร่ือง
ยนต

1 ป 220,0004 นายศิริ ลยีวัฒนานุพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 4 โครงการ 5,630,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 1 โครงการ 5,000,000

โครงการเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดยสื่อตาง ๆ

10 ป
46-55

5,000,0001 รศ.ประเดิม ฉํ่าใจ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
นางสุไร สุวรรณรัตน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายชัยณรงค สหัสสานนท
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางชัชชารีย มากรุน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายสรศักดิ์ เพ่ิมศิลป
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาว มณฑา  ปานทิม
นาย วินัย  วิริยะฐานะกุล
นางสาวสมพร มณีประสพสุข
นางสาววนิดา รัตตมณี
นายอาทร ภัทราวาท
นายพนม เกลี้ยงกลม
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 3 โครงการ 630,000

การถายทอดเทคโนโลยีการทอผาดวยก่ีทอมือแจกการด 1 ป 250,0002 นางสุชาดา อุชชิน
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ปวริน ตันตริยานนท
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สิริสิน ชุมรุม
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายไชยยงค หาราช
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพง
แสน
นางสาริมา สุนทรารชุน
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ศ.ธีระ สูตะบุตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

รูปแบบการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝง
เพ่ือการฟนฟูทรัพยากรโดยมีสวนรวม

1 ป 250,0003 นายเดชา ดวงนามล
สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายนคร เหลืองประเสริฐ
ศนูยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวปรีดามน คําวชิรพิทักษ
ฝายวิจัยและวิชาการ ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน(ยกเลิกไป
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา บางเขน)
อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นายสุรินทรภรณ ศรีอินทร
สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการทองเท่ียวแบบยั่งยืน
ของจังหวัดกระบี่

1 ป 130,0004 อ.วาทินี กฤษณะพันธ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.สุพิตร สมาหิโต
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
นายเดชา ดวงนามล
สถานีวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวปรีดามน คําวชิรพิทักษ
ฝายวิจัยและวิชาการ ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝงอันดามัน(ยกเลิกไป
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา บางเขน)
จุฑารัตน  ผูกพานิช
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขัน จํานวน 14 โครงการ 30,000,000

โครงการทุนสมทบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ (เมธีวิจัย สกว.) จํานวน 5 โครงการ 5,000,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 5 โครงการ 5,000,000

แบบจําลองความปนปวนชนิดไมเชิงเสนแบบใหมใน
ซอฟตแวรซีเอฟดีสําหรับการไหลท่ีมีความซับซอน

3 ป
49-51

100,0001 รศ.วรางครัตน จันทสาโร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีน GS และ 
ALS ในระดับโมเลกุลในพืชตานทานสารกําจัดพืช

3 ป
49-51

100,0002 รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การคัดแยกและจําแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric 
actinomycetes ท่ีผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับย้ัง
จุลินทรียกอโรคพืช

3 ป
49-51

100,0003 รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

โครงการรวมสนับสนุนทุนวิจัยระหวางมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรกับแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ป 2550

2 ป
50-51

4,600,0004 ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

การพัฒนาโครงสรางในเจลสตารชขาวใหทนตอการแชเยือก
แข็งและทําละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรดของไทย

3 ป
50-52

100,0005 รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน จํานวน 8 โครงการ 15,000,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 4 โครงการ 13,050,000

เคยู-ไบโอดีเซล 5 ป
48-52

6,000,000
(393,000)

1
(ชุด)

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาเขตกรรมสบูดํา 4 ป
48-51

(75,000)1
(ยอย)

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอโดยใชเคร่ืองหมายโมเลกุลในสบู
ดํา

4 ป
48-51

(490,000)1
(ยอย)

อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณสารท่ีมีผลตอ
โภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบูดํา

4 ป
48-51

(280,000)1
(ยอย)

ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุนทรี ขุนทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ศรีราชา
อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สน่ัน ขําเลิศ

การปรับปรุงพันธุสบูดําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตจากพันธุท่ีคัดเลือก 3 ป
49-51

(147,000)1
(ยอย)

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

ผลของฮอรโมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบูดําเพ่ือการ
เพ่ิมผลผลิต

3 ป
49-51

(147,000)1
(ยอย)

นายโรจนรวี ภิรมย
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาการจัดการเพ่ือการผลิตสบูดําใหไดผลผลิตสูง 3 ป
49-51

(194,000)1
(ยอย)

ศ.สายัณห ทัดศรี
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อิสรา สุขสถาน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ประภา ศรีพิจิตต
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.จําเริญ เท่ียงธรรม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
นาย ฐากร  สายขุนทด

ความแปรปรวนทางฟโนไทปของลักษณะทางสรีรวิทยาเพ่ือ
ใชคัดเลือกพันธุสบูดํา

3 ป
49-51

(244,000)1
(ยอย)

รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

แมลงผสมเกสรและการติดผลของสบูดํา 3 ป
49-51

(290,000)1
(ยอย)

รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว ชามา อินซอน
นางสาว พณัญญา  พบสุข

การคัดเลือกตนสบูดํา (Jatropha curcas L.) พันธุดีโดยการ
ชักนําใหเกิดการกลายพันธุดวยวิธีฉายรังสีแกมมารวมกับ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ

3 ป
49-51

(244,000)1
(ยอย)

นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ่ือการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ. สน่ัน ขําเลิศ
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

เลคตินจากสบูดํา : การสกัดใหบริสุทธิ์และการประยุกตใช 3 ป
49-51

(244,000)1
(ยอย)

รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ศักยภาพของสบูดําในการจับคืบคารบอนสูดิน 3 ป
49-51

(147,000)1
(ยอย)

ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การผลิตกระดาษดวยมือแบบไทยจากเปลือกสบูดําเพ่ืองาน
หัตถกรรม

1 ป (117,000)1
(ยอย)

นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การจัดการดินและปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสบูดํา 2 ป
51-52

(244,000)1
(ยอย)

อ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพ่ิม
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ศ.เอิบ เขียวร่ืนรมณ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อัญชลี สุทธิประการ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.ศุภิฌา ธนะจิตต  
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.เฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
สุรเชษฐ อรามรักษ
รฐนนท เจริญชาศรี
ชัยภัทร คงแกว

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสบูดําโดย
อาศัยลักษณะทางสณัฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร

1 ป (177,000)1
(ยอย)

รศ.ประภา ศรีพิจิตต
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ไดจากการระเบิดก่ิงสบูดํา
ดวยไอนํ้า

2 ป
51-52

(177,000)1
(ยอย)

รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศึกษาและทดสอบการใชเช้ือเพลิงผสมนํ้ามันสบูดํากับ
นํ้ามันเบนซินในเคร่ืองรถจักรยานยนต

1 ป (244,000)1
(ยอย)

ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาและทดสอบเบื้องตนสําหรับการใชเช้ือเพลิงผสม
นํ้ามันสบูดํากับนํ้ามันเบนซินในเคร่ืองยนตแกสโซลีน

1 ป (244,000)1
(ยอย)

รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การวิเคราะหปริมาณไซยาไนดจากสบูดําและผลิตภัณฑ 3 ป
49-51

(167,000)1
(ยอย)

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

การผลิตและสมบัติของถานและนํ้าสมไมจากตนสบูดําโดยใช 
Drying Carbonizer

1 ป (147,000)1
(ยอย)

ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

การศึกษาความเสถียรภาพตอการเกิดออกซิเดช่ันของไบโอ
ดีเซลจากนํ้ามันสบูดํา

1 ป (194,000)1
(ยอย)

ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การผลิตกาซชีวภาพจากกากเมล็ดสบูดําโดยกระบวนการ
หมักไรออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียว และ
การหมักแบบสองขั้นตอน

2 ป
51-52

(224,000)1
(ยอย)

นางสาวนุษรา สินบัวทอง
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.ปราโมทย ศิริโรจน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายบุญสง  ศิลปเจริญกุล
Daniel J. Watts

การสรางระบบตนแบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 20 ลิตร 1 ป (194,000)1
(ยอย)

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การผลิตแผนช้ินไมอัดจากตนสบูดํา 1 ป (147,000)1
(ยอย)

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

การผลิตกรดอะมิโนชนิดแอล-ฟนิลอะลานีน จากลีเซอรอลท่ี
ไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

1 ป (244,000)1
(ยอย)

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การใชประโยชนจากสารสกัดสบูดําในการควบคุมราสาเหตุ
โรคพืช

2 ป
51-52

(194,000)1
(ยอย)

อ.อรอุมา เพียซาย (เจียมจิตต)
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การใชสารสกัดสบูดํายับย้ังจุลินทรียกอโรคแบบฉวยโอกาส
ในคน

1 ป (147,000)1
(ยอย)

อ.ณกัญภัทร จินดา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การใชกากสบูดําเปนการอาหารเคี้ยงเอ้ือง 1 ป (147,000)1
(ยอย)

ผศ.จําเริญ เท่ียงธรรม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ศึกษาศักยภาพการเจริญเติบโต การใหผลผลิต และวิธีการ
เขตกรรมในการปลูกสบูดําบนชุดดินโพนพิสัย

1 ป (97,000)1
(ยอย)

อ.ศุภาวรรณ ประพันธ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

เทคโนโลยีการจัดการไมกฤษณาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
อยางยั่งยืน

4 ป
48-51

3,000,000
(50,000)

2
(ชุด)

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
รศ.สมคิด สิริพัฒนดิลก
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
รศ.ดอกรัก มารอด
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วัฒนชัย ตาเสน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.วิพักตร จินตนา
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
อ.สุนิศา สงวนทรัพย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.วิชาญ เอียดทอง
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจยัและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บงกชรัตน ปติยนต
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
น.ส. สมพร  ตอตานา

ศักยภาพและลักษณะทางนิเวศวิทยาของไมกฤษณาในปา
ธรรมชาติภาคตะวันออก

4 ป
48-51

(200,000)2
(ยอย)

รศ.ดอกรัก มารอด
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

การตรวจสอบพันธุกฤษณาดวยเทคนิคดีเอ็นเอ 4 ป
48-51

(440,000)2
(ยอย)

รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุกลาไมกฤษณาใน
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด

4 ป
48-51

(150,000)2
(ยอย)

นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อตนกฤษณา (Aquilaria spp) เพ่ือ
ขยายพันธุในเชิงการคา

4 ป
48-51

(100,000)2
(ยอย)

นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายรุงอรุณ  สุมแกว

การกระตุนการเกิดยางไมท่ีมีกลิ่นหอมของไมกฤษณา 
(Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) กับเช้ือราและสาร
เคมี

4 ป
48-51

(400,000)2
(ยอย)

รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศลิษา สุวรรณภักดิ์

การพัฒนาแผนช้ินไมอัดจากเศษเหลือไมกฤษณาเพ่ือการ
เพ่ิมมูลคาอยางยั่งยืน

4 ป
48-51

(200,000)2
(ยอย)

ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้ามันนวดสุคนธบําบัดจากนํ้ามันหอม
ระเหยกฤษณา

4 ป
48-51

(100,000)2
(ยอย)

นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวประภัสสร รักถาวร
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การศึกษาตนทุน ผลตอบแทนและวิถีการตลาดของไม
กฤษณาในระบบวนเกษตร

4 ป
48-51

(100,000)2
(ยอย)

ผศ.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

พัฒนาการดานการสืบพันธุของไมกฤษณา (Aquilaria 
crassna Pierre ex. Lec.)

4 ป
48-51

(200,000)2
(ยอย)

รศ.ลิลลี่ กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พรรณนภา ศักดิ์สูง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาคุณลักษณะของน้ํามันกฤษณา เพ่ือกําหนดช้ัน
คุณภาพเพ่ือการคา

4 ป
48-51

(250,000)2
(ยอย)

รศ.บงกชรัตน ปติยนต
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พรรณนภา ศักดิ์สูง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.วิพักตร จินตนา
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

Page 87 of 96



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การพัฒนาผลิตภัณฑธูปหอมชนิดกรวยจากเน้ือไมกฤษณา 2 ป
50-51

(60,000)2
(ยอย)

นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาริมา สุนทรารชุน
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายชัยพร สามพุมพวง
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การเตบิโตและผลผลิตของสวนปาไมกฤษณา 1 ป (400,000)2
(ยอย)

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิพักตร จินตนา
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

ผลของแมลงตอการสืบพันธุตามธรรมชาติ และการเติบโต
ของไมกฤษณา

1 ป (350,000)2
(ยอย)

อ.เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
อ.วัฒนชัย ตาเสน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ดร.เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน

การผสมผสานวิธีการควบคุมแมลงศัตรูในการพัฒนาผลผลิต
และผลิตภัณฑฝายสีในระดับทองถิ่นเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง

3 ป
50-52

800,0003 รศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.งามช่ืน รัตนดลิก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชิงบูรณาการ เพ่ือ
การแขงขันในการแกปญหาความยากจนของประชาชนใน
ชาติ

5 ป
48-52

3,250,0004 รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการใหม จํานวน 4 โครงการ 1,950,000

การเสริมขาวแดงจากเช้ือราโมแนสคัส (Monascus sp.) 
สายพันธุท่ีเสริมสีไขแดงและใหสารลดคอเลสเตอรอล ตอ
คุณลักษณะทางการใหไขและคุณภาพไขในไกไข

1 ป 600,0005 รศ.สุภาพร อิสริโยดม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ศ.บุษบา ยงสมิทธ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวนุษรา สินบัวทอง
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
น.ส. จิราวรรณ ฉายาวัฒน
น.ส. ทิพยรัตน ดนตรี

การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุนไรเมล็ดภายใตสภาพโรง
เรือนพลาสติก ณ พระตําหนักสวนปทุม

4 ป
51-54

200,0006 นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวัลลภ โพธิ์สังข
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือความ
ย่ังยืนอยางพอเพียงของชุมชนบริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ

4 ป
51-54

550,000
(0)

7
(ชุด)

รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.ปยะ ดวงพัตรา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.นิพนธ ตั้งธรรม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.สุรพันธ เพชราภา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

การวิเคราะหศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสถานภาพสิ่ง
แวดลอมเพื่อการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน 
บริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ

4 ป
51-54

(350,000)7
(ยอย)

รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การมีสวนรวมของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาและการใชประโยชนอยางยั่งยืนบริเวณสถานี
วิจัยเพชรบูรณ

4 ป
51-54

(200,000)7
(ยอย)

อ.สุรพันธ เพชราภา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

ไมตะกู...ศักยภาพไมเศรษฐกิจของไทย 1 ป 600,000
(600,000)

8
(ชุด)

ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของไมตระกูลและ
ความเสี่ยงตอการระบาดของแมลงศัตรูปาไม

1 ป (0)8
(ยอย)

อ.กอบศักดิ์ วันธงไชย
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

คุณสมบัติและการใชประโยชนไมตะกู 1 ป (0)8
(ยอย)

อ.ไตรรัตน เนียมสุวรรณ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

ศักยภาพดานเศรษฐกิจสังคมของไมตะกูและโอกาสความ
เปนไปไดของการลทุนปลูกสรางสวนปา

1 ป (0)8
(ยอย)

รศ.วุฒิพล หัวเมืองแกว
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 โครงการ 10,000,000

โครงการตอเน่ือง จํานวน 1 โครงการ 10,000,000

การสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือการตี
พิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

6 ป
47-52

10,000,0001 รศ.กัญจนา ธีระกุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.กัญจนา ธีระกุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ จํานวน 6 โครงการ 2,850,000

โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 6 โครงการ 2,850,000

โครงการใหม จํานวน 6 โครงการ 2,850,000

ความตองการในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีชายฝง
ทะเลอันดามันเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบ่ี

1 ป 140,0001 รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.บรรเทา กิตติศักดิ์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.วาทินี กฤษณะพันธ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายสุวิทย  ภูมิภมร
น.ส. กานตณิชา ปาโล
น.ส. นันทนัช ดําดี

ปจจัยท่ีนําไปสูสัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนิสิตปริญญาตรี
เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1 ป 400,0002 รศ.อภิญญา หิรัญวงษ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุภาพ ฉัตราภรณ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.ชีพสุมน รังสยาธร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.นฤมล ศราธพันธุ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

การวิเคราะหระบบรับตรงเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

1 ป 250,0003 ผศ.วีรฉัตร สุปญโญ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน
รศ.ประสงค ตันพิชัย
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
อ.อารีรัตน ภาคพิธเจริญ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน

การเรียนรูแนวคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากราย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1 ป 50,0004 ผศ.ชีพสุมน รังสยาธร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.วรรณดา สุจริต
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.สุภาพ ฉัตราภรณ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
นางปาลิตา สุโกมล

รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

1 ป 410,0005 รศ.ศักดา อินทรวิชัย
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
ดร. มานิต บุญประเสริฐ
ดร. ผุสดี ถาวรกูล

คุณูปการของโครงการหลวงที่มีตอสังคมไทย 1 ป 1,600,0006 ผศ.ธันวา จิตตสงวน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ศ.กําพล อดุลวิทย
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.เดชรัต สขุกําเนิด
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วรรณวิมล ดวงกลัด
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผอง)
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 46 โครงการ 6,000,000

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม จํานวน 46 โครงการ 6,000,000

โครงการใหม จํานวน 46 โครงการ 6,000,000

การเพ่ิมเสถียรภาพของสารกรองรังสียูวีโดยใชไซโคลเดกตริ
น

2 ป
51-52

150,0001 อ.ธิตินันท กาพยเกิด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง

การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงตอโรค Giardiasis จาก
อุจจาระโคนมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย

1 ป 150,0002 อ.เทวินทร อินปนแกว
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายวิษณุวัฒน ฉิมนอย
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
Dr. Rebecca Traub

การใชเลเซอรไดโอดในการวัดคุณสมบัติการสงผานแสงเพ่ือ
แยกชนิดและตรวจวัดคุณภาพของพลาสติกท่ีนํากลับมาใช
ใหม

1 ป 150,0003 อ.สุเนตร พรานนทสถิตย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ความหลากหลาย ความชุกชุมตามฤดูกาลและการจัดการ
แมลงศัตรูในฟารมโคนม

2 ป
51-52

150,0004 อ.จํานงจิต ผาสุข
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.อาคม สงัขวรานนท
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.สุนิศา สงวนทรัพย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาคาปจจัย K, C และ CP ในสมการสูญเสียดินสากล
จากแปลงทดลองโดยการใชเคร่ืองกําเนิดฝนในพื้นท่ีลุมนํ้า
แมถาง จังหวัดแพร

1 ป 127,5005 อ.สมนิมิตร พุกงาม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.นิพนธ ตั้งธรรม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

ลักษณะทางโมเลกุลของแมลงปอบานในพ้ืนท่ีนาขาวภาค
กลางประเทศไทย

1 ป 150,0006 อ.อภิสิทธิ์ ทิพยอักษร
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางจิราภรณ เรืองสิทธิชัย

การแสดงออกของยีนสรางโปรตีนสารพิษของเช้ือ Bacillus 
thuringiensis ในเช้ือ Escherichia coli

1 ป 135,0007 อ.อานนท ธรรมสิทธิรงค
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.พิมพชนก สตภูมินทร
สาขาวิชาพฤกษศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
ศ.ทิพยวดี อรรถธรรม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาความแปรผันของยีน Bm86 ในทางเดินอาหารสวน
กลาง (Midgut) ของเห็บ    โค Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus ในประเทศไทย

1 ป 150,0008 อ.ศราวรรณ แกวมงคล
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
อ.ณัฐนรี อินทอง
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
อ.ณัฐกานต ลักษณกิจเจริญ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
อ.วนัท ศรีเจริญ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นายคมสัน  สัจจะสถาพร
น.ส.ชัญญา  เกงระดมกิจ

การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการปลูกหญาแฝกในการควบคุม
การเกิดรองนํ้าลึก

2 ป
51-52

150,0009 อ.วิษุวัฒก แตสมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.สมชาย ดอนเจดีย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายระวี (ซ้ํา) อยูสําราญ
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ศ.ดร. ธวัชชัย ติงสัญชลี
ธัญดร ออกวะลา

การประยุกตใชเทคนิคการสํารวจระยะไกล และระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือประมาณคาการคายระเหยนํ้า
และสมดุลของพลังงานในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชประโยชนท่ีดินท่ี
แตกตางกัน

1 ป 150,00010 อ.ปยพงษ ทองดีนอก
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.ยุทธพงษ คีรีมังคละ
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นางนกภาวัลย ชูทอง
นายธีระเดช พาณิชยกิจไพศาล
นางสาวศุภาพร เสียงสูง
Dr. Daisuke KOMORI
นายสิทธิศักดิ์ หมูคําหลา
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

ความชุกและความไวตอยาตานจุลชีพของเช้ือสเตร็พโต
ค็อคคัส ซูอิส ท่ีแยกไดจากสุกรในโรงฆาสัตว ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

1 ป 150,00011 อ.ณัฐกานต ลักษณกิจเจริญ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ผศ.วรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
อ.ศราวรรณ แกวมงคล
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นายคมสัน สัจจะสถาพร
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย
นายณรงค อาบก่ิง
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย
รศ.พิบูล ไชยอนันต
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

ความชุกของแอนติบอดีตอการติดเช้ือ Toxoplasma gondii  
ในสุกรจากโรงฆา ทางภาคเหนือของประเทศไทย

1 ป 150,00012 อ.สมัคร สุจริต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
รศ.พิบูล ไชยอนันต
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.วรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ณัฐนรี อินทอง
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
อ.พีระ อารีศรีสม
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นางสาวจงรัก มงกุฎ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย

รูปแบบการฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรและส่ิงแวดลอม
โดยใชงานฟารมเปนฐานของสถาบันอุดมศึกษาเกษตรใน
ภูมิภาคตะวันตก

1 ป 37,50013 อ.นิรันดร ย่ิงยวด
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน
อ.กาญจนา ทรัพยนุย
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน

แนวคิดธุรกิจ การลงทุนและผลตอบแทน ของผูประกอบการ
เกสเฮาสประเภทบานดิน เขตพ้ืนท่ีอําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน

1 ป 142,50014 อ.พัชนิจ เนาวพันธ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

การพัฒนาตูอิเล็กทรอนิกสเพ่ือแนะนําวัฒนธรรม ขนบ
ธรรมเนียม และประเพณีไทยสําหรับนักทองเท่ียวชาวตาง
ชาติ

1 ป 75,00015 อ.ธีรศักดิ์ สรอยคีรี
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
อ.วรงคศรี แสงบรรจง
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
อ.ทัศนีย องคสรณะคมกุล
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
รศ.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร กําแพงแสน
อ.ปาริชาติ จันทรเพ็ญ
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
รศ.ดร.สุพิทย กาญจนพันธุ

ความหลากหลายของพืชและศักยภาพของทรัพยากรการ
ทองเท่ียวในปาชายเลนเทศบาลตําบลคลองพน ต.คลองพน 
อ.คลองทอมจ.กระบี่

1 ป 142,50016 อ.วาทินี กฤษณะพันธ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.สุภัทรา ถึกสถิตย
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

พฤติกรรมการใชภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในการดูแล
สุขภาพของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน

1 ป 150,00017 อ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

การประยุกตใชคอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบและงาน
วิเคราะห เพ่ือการวิเคราะหหาสภาวะการผลิตท่ีเหมาะสมใน
กระบวนการฉีดเปาขึ้นรูป

2 ป
51-52

150,00018 อ.สมเจตน พัชรพันธ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการบริโภคอาหารของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

1 ป 135,00019 อ.ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
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ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของ
เกษตรกร : กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณโคนมกําแพงแสน 
จํากัด

1 ป 135,00020 อ.คนึงรัตน คํามณี
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นราเขต ย้ิมสุข
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นริศรา อินทะสิริ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน

การพัฒนารูปแบบโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือแก
ปญหาเยาวชนติดเกม

1 ป 142,50021 อ.นพรัตน ศุทธิถกล
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

เภสัชจลนศาสตรของยาเอนโรฟลอซาซินและเมตาบอไลท
ในพลาสมาปลานิลจากการฉีดยาเขาหลอดเลือดดํา

1 ป 150,00022 อ.อุสุมา เจิมนาค
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.กาญจนา อ่ิมศิลป
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.อักษร เจริญสันต
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาวนฤมล กลางแกว
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางนภสร กูสุจริต

การศึกษาระดับยาเอนโรฟลอซาซินในเน้ือเยื่อปลานิล 1 ป 150,00023 อ.อักษร เจริญสันต
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.กาญจนา อ่ิมศิลป
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.อุสุมา เจิมนาค
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาวนฤมล กลางแกว
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางนภสร กูสุจริต

การศึกษาผลของสารชวยการอุมนํ้าตอนํ้าหนักเน้ือและ
ลักษณะทางประสาท 
สัมผัสของหอยแมลงภู (Perna viridis) ลวกสุก

1 ป 112,50024 อ.นันทิภา พันธุสวัสดิ์
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
รศ.นงนุช รักสกุลไทย
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การตั้งช่ือภาษาไทยของผักพ้ืนบานในจังหวัดสระบุรี 1 ป 90,00025 อ.อุมาภรณ สังขมาน
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร บางเขน
รศ.ดร.สุจริตลักษณ ดีผดุง

การเลือกสถานท่ีตั้งแหลงใหบริการท่ีมีขีดความสามารถใน
การใหบริการจํากัดภายใต
สภาวะท่ีลูกคาสามารถรับบริการจากแหลงใหบริการเพียง
แหงเดียวดวยวิธีฮิวลิสติกส

1 ป 112,50026 นางสาวจันทรศิริ สิงหเถื่อน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การวิเคราะหหาโปรตีนท่ีมีความสาํคัญตอการแสดงออกของ
ยีนในสาหรายเซลลเดียว Chlamydomonas reinhardtii

2 ป
51-52

127,50027 อ.โชติกา หยกทองวัฒนา
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.ประดิษฐ พงศทองคํา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การถายฝากยีนตานทานยาปราบศัตรูพืช ไกลโฟเซส เขาสู
ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส

2 ป
51-52

127,50028 อ.พฤทธิ์ ราชรักษ
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.สมคิด สิริพัฒนดิลก
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษากลุมยีนท่ีเก่ียวของกับการกําจัดสารพิษประเภท
แอลดีไฮดในขาว

1 ป 105,00029 อ.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การจําแนกไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ใน
แหลงปลูก
มันฝร่ังของจังหวัดตากโดยใชเทคนิคอณูชีวโมเลกุล

2 ป
51-52

127,50030 อ.บัญชา ชิณศรี
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
อ.บัญชา ชิณศรี
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
อ.อนงคนุช สาสนรักกิจ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
Dr. Brent Sipes

Page 94 of 96



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน
ระยะเวลา
การวิจัย งบประมาณ

การศึกษาความชุกของการติดเช้ือไวรัสโลหิตจางติดตอในมา
ในเขตจังหวัด นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี

1 ป 112,50031 อ.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
ผศ.วรกิจ  เชิดชูธรรม
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.อารีย ไหลกุล
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
น.ส. สุขุมาล พฤกษอุดม

ไอโซโทปของธาตุรองรองของกลุมแรในหินแปรทับศิลาไนส 
จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศไทย

2 ป
51-52

127,50032 อ.ประหยัด นันทศีล
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
Professor Dr. William L Griffin
รองศาสตราจารย ดร.ปญญา จารุศิริ
นายสุรชัย อจลบุญ

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธของการ
ตรวจพบเช้ือ Anaplasma platys กับจํานวนเกล็ดเลือด

1 ป 127,50033 อ.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
รศ.เฉลียว ศาลากิจ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
นางสาวนิรชรา โรจนแพทย
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
นางสาวกาวิล นันทกลาง
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

ภัยคุกคามของสารกําจัดศัตรูพืชท่ีตกคางในหนูนายาง 1 ป 127,50034 อ.วิมลรัตน อินศวร
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.วรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ชัยณรงค สกุลแถว
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
อ.สุพจนา เจริญสิน
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
อ.รักษจินดา วัฒนาลัย
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นางสาวดลฤดี ครุฑเกิด
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย

การจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศและพืช
เศรษฐกิจโดยการอบดินดวยวิธีชีวภาพ

2 ป
51-52

127,50035 อ.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

ผลกระทบของการจัดการนํ้าตอการปลอยกาซเรือนกระจก
จากพ้ืนท่ีปลูกขาวในเขตภาคกลางของประเทศไทยโดย
อาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร

1 ป 135,00036 อ.เครือมาศ สมัครการ
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

การใชแบคทีเรียปฏิปกษ และสารสกัดคางคาวดํา และการ
ปรับปรุงธาตุอาหารพืช เพ่ือควบคุมโรค และแมลงสําคัญของ
พืชตระกูลกะหล่ํา

1 ป 127,50037 อ.สุพจน กาเซ็ม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.กรรณิการ สัจจาพันธ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

การศึกษาความสัมพันธของพืชสกุล Phyllanthus โดยใช
ขอมูลทางสัณฐานวิทยา และ เทคนิคทางชีวโมเลกุล

2 ป
51-52

127,50038 อ.ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นาย สุจริต  สวนไพโรจน

การประเมินคุณภาพนํ้าบริเวณทางนํ้าเขาและทางนํ้าออกของ
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ดวยแมลงนํ้ากลุมไทรคอบเทอรา

1 ป 127,50039 อ.แตงออน พรหมมิ
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
รองศาสตราจารย ดร. สุรไกร เพ่ิมคํา

การจําแนกไสเดือนดินท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย 4 ชนิดโดยใชเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ

2 ป
51-52

112,50040 นางสาววิริยา ลุงใหญ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมชัย จันทรสวาง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
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การศึกษาเช้ือราท่ีเจริญในอุณหภูมิสูงและราทนความรอน
จากดิน เศษซากพืชท่ีเหลือจากการเกษตรและประสิทธิภาพ
ในการสรางเอนไซมเพ่ือการนําไปใชประโยชน

2 ป
51-52

127,50041 อ.ธิดา เดชฮวบ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.เลขา มาโนช
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

การจัดเสนทางขนสงสินคาหลากหลายผลิตภัณฑใหมีระยะ
ทางต่ําสุดบนเง่ือนไขความแตกตางของบรรจุภัณฑของ
สินคา

1 ป 127,50042 อ.ศักดิ์ดา คําจันทร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรม
ศาสตร สกลนคร
อ.วิเรขา คําจันทร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรม
ศาสตร สกลนคร
รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตนํ้าตาลหายาก 1 ป 127,50043 อ.อรวรรณ ชุณหชาติ
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน

การโคลนและการหาลําดับเบสของโทรโปไมโอซินจากกุง
กามกราม

2 ป
51-52

135,00044 อ.พริมา พิริยางกูร
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
รองศาสตราจารย พันเอก นายแพทย ไพบูลย  ปุญญฤทธิ์

ผลของ glucono-delta-lactone ตอคุณลักษณะและการเกิด
เจลของสมฟก

1 ป 127,50045 นางสาวศิริพร เรียบรอย
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.นองนุช ศิริวงศ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ดร. มนัส   ชัยจันทร

โครงการการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551

1 ป 127,50046 ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
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