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ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ)
D1 Oils Plant Science (Thailand) Co., Ltd.แหลงทุน - 

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การทดสอบกากสบูดําในรูปของปุยตอ
ผักชนิดตางๆ

1 2551-2551 2,200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    2,200,000.00 บาท
Infomining Co, Ltd.แหลงทุน - 

อ.พรอมพิไล บัวสุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

พฤคิกรรมการใชคอมิวเตอรและการ
เลียนแบบพฤติกรรมจากเกม
คอมพิวเตอรของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1 2551-2551 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
PQ Chemicals (Thailand)แหลงทุน - 

รศ.ผ่ึงผาย พรรณวดี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การหาความสัมพันธระหวางสมบัติของ
ผลิตภัณฑซีโอไลตเอและสภาวะการ
ปฏิบัติการ

1 2551-2551 38,400.00

รศ.เมตตา เจริญพานิช
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    38,400.00 บาท
Thai Central Chemical Public Co., Ltd.แหลงทุน - 

อ.นภาพร วงษโพธิ์ขอม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การศึกษาสูตรปุยที่เหมาะสมเฉพาะ
พื้นที่กับนาขาว

1 2550-2550 513,000.00

รศ.ยงยุทธ โอสถสภา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.พงษสันต์ิ สีจันทร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.กุมุท สังขศิลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
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อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การศึกษาสูตรปุยที่เหมาะสมเฉพาะ
พื้นที่กับนาขาว

1 2550-2550 513,000.00

อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
สุวรรณี  ศรีทองอินทร
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
     
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

อิทธิพลของปุยไนโตรเจนสูตรตางๆ ที่มี
ตอการเจริญเติบโตและองคประกอบผล
ผลิตในขาวพนัธุปทุมธานี 1 คร้ังท่ี 2

2 2551-2551 40,000.00

รศ.สุรเดช จินตกานนท
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายประยูร เพียตะเณร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

อิทธิพลของปุยสูตรตาง ๆ และการปรับ
ปรุงดินที่มีผลตอการเจริญเติบโตและผล
ผลิตออยพันธุ LK92-11

3 2551-2551 48,000.00

นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    601,000.00 บาท
Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Company Limitedแหลงทุน - 

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Production of fiber from Roselle using 
Non-Smelly Technique-phase 2

1 2551-2551 81,000.00

วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    81,000.00 บาท
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงทุน - 

ผศ.สุนทรี ขุนทอง
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การเก็บและวิเคราะหการตกสะสม
ของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก

1 2551-2551 560,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    560,000.00 บาท
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศแหลงทุน - 

อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษาผลกระทบการคาเสรีตอราคา
อสังหาริมทรัพยของไทย

1 2551-2551 2,290,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    2,290,000.00 บาท
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานแหลงทุน - 

ผศ.กานดิส สุดสาคร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การศึกษาวิจัยการใชประโยชนจากกาซ
ธรรมชาติและสารพลอยไดที่ไดจากการ
ผลิตปโตรเลียมแทนการเผาท้ิง

1 2551-2551 2,945,000.00

อ.ชนินทร ปญจพรผล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อ.พิชัย กฤชไมตรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    2,945,000.00 บาท
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงทุน - 

รศ.อภิวันท กําลังเอก
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ

Reversing Environmental Degradation 
Trends in the South China Sea and 
Gulf of Thailand  (แผนธุรกิจ การ
กระจายรายไดและปรับปรุงความมั่นคง
ทางการเงินแกประชาชน)

1 2551-2551 179,032.50

นส.อัมพร  หลอดํารงเกียรติ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นส.ณัฐชีรา  นิคมเพ็ชร
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.ธันวา จิตตสงวน
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

Reversing Environmental Degradation 
Trends in the South China Sea and 
Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การพัฒนา
แผนธุรกิจการสรางความมั่นคงทางการ
เงินสําหรับการจัดการทรัพยากรปาชาย
เลน ของโครงการพื้นที่สาธิตจังหวัด
ตราด ดานปาชายเลน)

2 2551-2551 236,520.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    415,552.50 บาท
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงานแหลงทุน - 
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รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอ
ดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการ
ผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอ
ดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย)

1 2551-2552 3,999,000.00

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผศ.มานพ เจริญไชยตระกูล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    3,999,000.00 บาท
กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหมแหลงทุน - 

อ.กาญจนพันธุ สุขวิชชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

โครงการวิจัยพัฒนาตนแบบหุนยนต
สํารวจอาคารและกําจัดปลวก

1 2551-2551 170,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    170,000.00 บาท
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยแหลงทุน - 

รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะหหนวยแรงอัดของคอนกรีต
ในสภาพตางๆเพ่ือปรับปรุง
กฏกระทรวงดานคอนกรีต

1 2551-2551 3,800,000.00

ปยะ  โชติไกร
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
วันชัย  ยอดสุดใจ
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
กิจพัฒน   ภูวรวรรณ
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
ตระกูล  อรามรักษ
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    3,800,000.00 บาท
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยางแหลงทุน - 

ผศ.ธันวา จิตตสงวน
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

โครงการศึกษาความเปนไปไดรูปแบบ
การดําเนินงานตลาดกลางยางพาราเชิง
ธุรกิจ

1 2551-2551 800,000.00
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อาจารยระพี  ดอกไมเทศ
     ไมระบุหนวยงาน
     

โครงการศึกษาความเปนไปไดรูปแบบ
การดําเนินงานตลาดกลางยางพาราเชิง
ธุรกิจ

1 2551-2551 800,000.00

นางสาวสรอยฟา เสริฐแกว
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายจตุพร  วิศิษฎโชติอังกูร
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวสุวจี  ธารสุทธิพงศ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายพจนา  สายทอง
     ไมระบุหนวยงาน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    800,000.00 บาท
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแหลงทุน - 

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การดําเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาการรวมกลุมและเช่ือม
โยงอุตสาหกรรม

1 2551-2551 1,800,000.00

อ.พงษเทพ  มังคะลี
     ไมระบุหนวยงาน
     
นส.ณัฐสุชา  วุฒิปาณี
     ไมระบุหนวยงาน
     
น.ส.พรทิพา  แซเอี้ยว
     ไมระบุหนวยงาน
     
น.ส.เกวลิน  มะลิ
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.ศักด์ิสิทธิ์ บุศยพลากร
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.สมหมาย อุดมวิทิต
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
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รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของผู
ประสานงานคลัสเตอร (CDA)

2 2551-2551 2,300,000.00

อ.พงษเทพ  มังคะลี
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายแหลมไทย  พูวณิชย
     ไมระบุหนวยงาน
     
นส.เกวลิน  มะลิ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายเอกรัฐ  สิริไสยาสน
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายทินกร  เพชรสูงเนิน
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.จีรศักด์ิ พงษพิษณุพิจิตร
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
รศ.โสมสกาว เพชรานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุม
อุตสาหกรรม (Cluster) ภายใตโครงการ
พัฒนาการรวมกลุมและเช่ือมโยง
อุตสาหกรรม (Industrial Cluster 
Development)

3 2551-2551 1,000,000.00

อ.พงษเทพ  มังคะลี
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มก. วิทยาเขน
บางเขน
     
นายแหลมไทย  พูวณิชย
     ไมระบุหนวยงาน
     
นส.เกวลิน  มะลิ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นส.สุศจี  บูรณะสัมฤทธิ์
     ไมระบุหนวยงาน
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นายเอกรัฐ  สิริไสยาสน
     ไมระบุหนวยงาน
     

กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุม
อุตสาหกรรม (Cluster) ภายใตโครงการ
พัฒนาการรวมกลุมและเช่ือมโยง
อุตสาหกรรม (Industrial Cluster 
Development)

3 2551-2551 1,000,000.00

รศ.อภิวันท กําลังเอก
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ
รศ.โสมสกาว เพชรานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.วรดี จงอัศญากุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ดร.วุฒิยา  สาหรายทอง
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มก. วิทยาเขน
บางเขน
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    5,100,000.00 บาท
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรมแหลงทุน - 

อ.พีระพงศ ตริยเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุยและ
เคมีภัณฑ (ตอเนื่อง) ตอน โครงการนํา
รองพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหาร
ในปุย

1 2551-2551 5,450,000.00

ผศ.สุรีรัตน ผลศิลป
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อ.สมเจตน พัชรพันธ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อ.ชนินทร ปญจพรผล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.กุมุท สังขศิลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นางสาวพิมลรัตน พุทธมิลินประทีป
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม
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อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุยและ
เคมีภัณฑ (ตอเนื่อง) ตอน โครงการนํา
รองพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหาร
ในปุย

1 2551-2551 5,450,000.00

อ.วิศิษฎ โลเจริญรัตน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    5,450,000.00 บาท
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงทุน - 

รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

   การประเมินผลการดําเนินงานของ
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตาม
เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการ
ติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแหง
ชาติ สัตวปา และพันธุพืช

1 2551-2551 3,000,000.00

รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา
อ.จีรศักด์ิ พงษพิษณุพิจิตร
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
รศ.โสมสกาว เพชรานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.วรดี จงอัศญากุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.ศักด์ิสิทธิ์ บุศยพลากร
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    3,000,000.00 บาท
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแหลงทุน - 

ผศ.สมสุดา ผูพัฒน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
กองทุนดูแลผูสูงอายุที่ขาดที่พึ่ง

1 2551-2551 1,500,000.00
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จุฬารัตน  วัฒนะ
     คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
     

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
กองทุนดูแลผูสูงอายุที่ขาดที่พึ่ง

1 2551-2551 1,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,500,000.00 บาท
กระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน - 

ผศ.นงนุช ปรมาคม
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง  
กรณีศึกษา : ผลไดทางเศรษฐกิจการทํา
ฝนลุมนําโตนเลสาปจังหวัดสระแกว

1 2551-2551 300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    300,000.00 บาท
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหลงทุน - 

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

โครงการศึกษาการประยุกตใชภาพถาย
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวยระบบ 
Digital Video Broadcasting System 
(DVB-S)

1 2551-2551 1,900,000.00

อ.วัชรี วีรคเชนทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
นายอิทธิ สงวนดี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
     
นางสาวพรทิพย สุทธิสวางวงศ
     กลุมวิจัยสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนแบบเชิงพาณิชย
     
อ.วุฒิพงศ อารีกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

โครงการสงเสริมความรวมมือการ
กําหนดมาตรฐานกลางและการ
บูรณาการขอมูลชีวภาพเพื่อการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

2 2551-2551 1,999,880.00

อ.สมหญิง ไทยนิมิต
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.จเร เลิศสุดวิชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    3,899,880.00 บาท
กระทรวงวัฒนธรรมแหลงทุน - 

นางวรรณดี สุทธินรากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายการตลาด

โครงการจัดทําแผนแมบทอนุรักษสง
เสริมและพัฒนาผาไทย

1 2551-2551 330,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    330,000.00 บาท
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหลงทุน - 
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นางรงรอง หอมหวล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
ระบบการผลิตพืชครบวงจรเพ่ือการสง
ออก

1 2551-2551 400,000.00

นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร.พีรพงษ แสงวนางคกูล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
นางสาวอตินุช แซจิว
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายเจริญ ขุนพรม
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นางภาณี  ทองพํานัก
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    400,000.00 บาท
กระทรวงศึกษาธิการแหลงทุน - 

ผศ.รุงแสง อรุณไพโรจน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

การวิจัยและพัฒนาความเขมแขงระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน

1 2551-2551 250,000.00

ผูชวยศาสตราจารยกรกฎา นักคิ้ม
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    250,000.00 บาท
กองทุนพัฒนาระบบราชการ (กพร.)แหลงทุน - 

อ.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

การศึกษาแรงจูงใจและระบบการจายผล
ตอบแทนภาครัฐ

1 2551-2551 1,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,500,000.00 บาท
การบินไทยแหลงทุน - 
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อ.ปริยานุช จุลกะ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

โครงการการพัฒนาการผลิตผักโดย
มาตรฐานการผลิตระบบ GAP เพื่อสง
ครัวการบินไทย

1 2550-2551 265,000.00

ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
ผศ.สุเทวี ศุขปราการ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    265,000.00 บาท
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแหลงทุน - 

รศ.วินัย อาจคงหาญ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ

การศึกษาขอมูล วิเคราะห วิจัยการทํา
บัญชี ราคาคาทดแทนตนไม รวมท้ัง
พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร

1 2551-2551 2,518,000.00

พงศชนิศ  ชูวิรัช
     นักวิจัยอิสระ
     
อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายยิ่งยง ไพสุขศาสนติวัฒนา
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายแหลมไทย  พูวณิชย
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายอนุรักษ  ศรีแสวง
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายฤนุชิต  ชูวิรัช
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.ศิรพรรณ สุคนธสิงห
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย
     กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค

เชื้อเพลิงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม I : 
การคัดแยก และการพิสูจนเอกลักษณ
ของแบคทีเรียสังเคราะหแสงเพื่อการ
ผลิตกาซไฮโดรเจนชีวภาพ

2 2551-2551 1,830,000.00

อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย
     สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
อ.วิมลรัตน อินศวร
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย
     สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
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ดร. สมพร มูลมั่งมี
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
     

เชื้อเพลิงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม I : 
การคัดแยก และการพิสูจนเอกลักษณ
ของแบคทีเรียสังเคราะหแสงเพื่อการ
ผลิตกาซไฮโดรเจนชีวภาพ

2 2551-2551 1,830,000.00

ผศ. ดร. ดวงทิพย มูลมั่งมี
     ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
     
ดร. อรอนงค พร้ิงศุลกะ
     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
     
อ.สุพจนา เจริญสิน
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย
     สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
นายคมสัน สัจจะสถาพร
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย
     กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค
นางสาวดลฤดี ครุฑเกิด
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย
     สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    4,348,000.00 บาท
การไฟฟาสวนภูมิภาคแหลงทุน - 

ผศ.ดุลยพิเชษฐ ฤกษปรีดาพงศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการต้ังคา
เปาหมายดานความเช่ือถือไดของระบบ
ไฟฟา

1 2551-2553 9,000,000.00

อ.วินัย พฤกษะวัน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
อ.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
นางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล
     นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา
     
นางสาวเทพกัญญา ขัติแสง
     นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
     
นางสาวอรอุไร หนูหอม
     โครงการวิจัยและพัฒนาความชํานาญดานไฟฟากําลัง
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นายเฉลียว เกตุแกว
     นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
     

การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการต้ังคา
เปาหมายดานความเช่ือถือไดของระบบ
ไฟฟา

1 2551-2553 9,000,000.00

นายกองเกียรติ บุญเสริม
     นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
     
นายอรรถพล ขันชัยภูมิ
     นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    9,000,000.00 บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนแหลงทุน - 

รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

ฤทธิ์ตานจุลชีพของสารสกัดจากใบฝร่ัง
และสารสกัดจากกระเทียมตอเชื้อ 
Aeromonas hydrophila และ 
Streptococcus spp. ที่แยกไดจากปลา
ปวย

1 2551-2551 5,000.00

อารินี ชัชวาลชลธีระ
     ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
     
จินดา หวังบุญสกุล
     ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
     
อรุณี บุตรตาสี
     ภาควิชาอยุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
     
ประสาทพร บริสุทธิเพ็ชร
     นักศึกษาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 6 คณะสัตวแพทย
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
     
มัณฑนา ศรียามาตย
     นักศึกษาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 6 คณะสัตวแพทย
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
     
น้ําผ้ึง นามปากดี
     นักศึกษาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 6 คณะสัตวแพทย
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
     



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 14 of 107

วรางครัตน เลาหวัฒน
     นักศึกษาสัตวแพทยศาสตรชั้นปที่ 6 คณะสัตวแพทย
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
     

ฤทธิ์ตานจุลชีพของสารสกัดจากใบฝร่ัง
และสารสกัดจากกระเทียมตอเชื้อ 
Aeromonas hydrophila และ 
Streptococcus spp. ที่แยกไดจากปลา
ปวย

1 2551-2551 5,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    5,000.00 บาท
โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)แหลงทุน - 

อ.อัญชนา ทานเจริญ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การสํารวจห่ิงหอยเบ้ืองตนในบริเวณ
คลองบางแพง อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 2551-2551 15,220.00

อ.อัญชนา ทานเจริญ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

เพาะเล้ียงห่ิงหอยเพื่อเตรียมจัด
นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
และติดตามผลโครงการห่ิงหอย อ.ขน
อม จ.นครศรีธรรมราช

2 2551-2551 50,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    65,220.00 บาท
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแหลงทุน - 

อ.วราภรณ จันทรจํานงค
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การใชสารสกัดจากวัชพืชเพื่อกําจัด
แมลงศัตรูพืช

1 2551-2551 10,000.00

รศ.ทิฆัมพร  ยงวณิชย
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    10,000.00 บาท
เทศบาลตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมแหลงทุน - 

รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ระยะท่ี 1) ของ
เทศบาลตําบลคลองโยง

1 2551-2551 2,000,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนะ ธนาธิปตย
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 15 of 107

สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ระยะท่ี 1) ของ
เทศบาลตําบลคลองโยง

1 2551-2551 2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    2,000,000.00 บาท
เทศบาลตําบลทาผา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีแหลงทุน - 

รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน) ของเทศบาล
ตําบลทาผา

1 2551-2551 2,600,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนะ ธนาธิปตย
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    2,600,000.00 บาท
เทศบาลเมืองศรีราชาแหลงทุน - 

ผศ.สุนทรี ขุนทอง
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การประเมินผลกระทบฝุนละอองจาก
กิจกรรมขนถายสินคา บริเวณอาว
ศรีราชา - เกาะสีชัง

1 2551-2551 77,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    77,000.00 บาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรแหลงทุน - 

รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร

การจัดต้ังศูนยวิจัย ธ.ก.ส. (BAAC 
Research Center)

1 2551-2551 500,000.00

รศ.เจษฎา แกวกัลยา
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
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รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การจัดต้ังศูนยวิจัย ธ.ก.ส. (BAAC 
Research Center)

1 2551-2551 500,000.00

รศ.สิรี ชัยเสรี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นายสามัคคี บุณยะวัฒน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา  คณะวนศาสตร บางเขน
     
ผศ.สุดาวดี เหมทานนท
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร

การพัฒนาการประดิษฐดอกไม2 2551-2551 200,000.00

กาญจนา  ลุศนันทน
     ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
     
นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลวยและ
ไชโปว

3 2551-2551 192,500.00

นางสาวรัศมี ศุภศรี
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    892,500.00 บาท
บริษัท  INFRA  DELTA  TRADING SDN.BHDแหลงทุน - 

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

ผลของการใชแผนชีวมวลตอการเจริญ
เติบโตของมะเด่ือฝร่ัง   เคพกูสเบอร่ี  
และสตรอเบอร่ี

1 2551-2551 55,000.00

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายเวช เตจะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ
นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ
     มูลนิธิโครงการหลวง
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    55,000.00 บาท
บริษัท BLCPแหลงทุน - 

รศ.ประทีป ดวงเดือน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุงานทาง 
ดวยเถากนเตาจากโรงไฟฟา BLCP จ.
ระยอง

1 2550-2551 80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    80,000.00 บาท
บริษัท จุลไหมไทย จํากัดแหลงทุน - 
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นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตเซริซินไฮโดรไลเสทจากซิลคเจ
ล

1 2551-2551 66,000.00

วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    66,000.00 บาท
บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัดแหลงทุน - 

ศ.เกษม จันทรแกว
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม

การพัฒนาเทคนิคการบําบัดนํ้าเสียตาม
แนวพระราชดําริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรมการผลิต
เอธิลีนออกไซดและเอธิลีนไกลคอล

1 2551-2554 12,926,000.00

ศ.วิทย ธารชลานุกิจ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
รศ.ไพบูลย ประพฤติธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.นิพนธ ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
ผศ.ประภัสสรา นีละคุปต
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.กรรณิการ ดวงมาลย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.อรอนงค ผิวนิล
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.กิตติชัย ดวงมาลย
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
อ.ทัศนีย บุญประคอง
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
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อ.นฤชิต ดําปน
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ

การพัฒนาเทคนิคการบําบัดนํ้าเสียตาม
แนวพระราชดําริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรมการผลิต
เอธิลีนออกไซดและเอธิลีนไกลคอล

1 2551-2554 12,926,000.00

อ.อลงกรณ อินทรักษา
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    12,926,000.00 บาท
บริษัท ไทยเซิรฟ จํากัดแหลงทุน - 

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

ความสัมพันธระหวางปริมาณและ
คุณภาพนํ้าเช้ือพันธุของพอพันธุโคนม
และลักษณะท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของ
ลูกสาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย

1 2550-2551 100,000.00

อ.ธนาทิพย สุวรรณโสภี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
บริษัท เนตาฟม( ประเทศไทย) จํากัดแหลงทุน - 

อ.อารม อันอาตมงาม (ธารีสังข)
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การตอบสนองขององคประกอบผลผลิต
มันสําปะหลังสามสายพันธุตอการใหน้ํา
แบบนํ้าหยด

1 2551-2552 200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    200,000.00 บาท
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)แหลงทุน - 

รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การดูดซับสารพิษฟอรโบล เอสเทอร
จากน้ํามันสบูดําโดยเบนโทไนตที่ทํา
งานเปนคร้ังและคอลัมน

1 2551-2551 617,100.00

น.ส. รยากร  นกแกว
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี
     
น.ส. สินีนาฎ  ชาวนา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี
     
นายกิติศักด์ิ  เสพศิริสุข
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี
     
รศ.เลอลักษณ จิตรดอน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การผลิตพลังงานไฮโดรเจนดวย
แบคทีเรียสังเคราะหแสงโดยใชวัตถุดิบ
จากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทแปง

2 2550-2553 750,000.00

รศ.เมตตา เจริญพานิช
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การศึกษาการสังเคราะห MCM-48 
ระดับ Pilot Scale เพื่อการดูดซับวิตามิน
อี

3 2551-2551 1,770,800.00
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นายนพพร เทียบปนหยก
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
     

การศึกษาการสังเคราะห MCM-48 
ระดับ Pilot Scale เพื่อการดูดซับวิตามิน
อี

3 2551-2551 1,770,800.00

นายธรรมชาติ เมชนัน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
     
ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

โครงการปรับปรุงพันธุสบูดําไมมีสาร
พิษ

4 2551-2552 350,000.00

รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา
อ.บุบผา คงสมัย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ    3,487,900.00 บาท
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)แหลงทุน - 

อ.เอกไท วิโรจนสกุลชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การพัฒนาระบบฟอกไอเสียเชิงเรง
ปฏิกิริยาสําหรับการควบคุมไอเสียจาก
เคร่ืองยนตดีเซลเชื้อเพลิงรวม: การ
ศึกษาโดยใชแบบจําลอง

1 2551-2551 600,000.00

รศ.ประภา ศรีพิจิตต
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

การศึกษาศักยภาพของหญาเนเปยรเพื่อ
การผลิตเอทานอลอยางยั่งยืน

2 2551-2552 1,500,000.00

ศ.สายัณห ทัดศรี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
รศ.ประภา ศรีพิจิตต
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการ
เก็บรักษาเมล็ดสบูดําและนํ้ามันสบูดํา
ภายหลังการบีบสกัดท่ีมีตอปริมาณกรด
ไขมันอิสระในนํ้ามันสบูดํา

3 2551-2551 348,793.00

นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
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ศ.สายัณห ทัดศรี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการ
เก็บรักษาเมล็ดสบูดําและนํ้ามันสบูดํา
ภายหลังการบีบสกัดท่ีมีตอปริมาณกรด
ไขมันอิสระในนํ้ามันสบูดํา

3 2551-2551 348,793.00

อ.วราภรณ จันทรจํานงค
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การสรางสายพันธุ Trichoderma reesei 
ใหสามารถผลิตเซลลูเลสปริมาณสูงดวย
เทคนิคทางพันธุศาสตร

4 2551-2552 1,620,000.00

ดร.จิตติมา  เจริญพานิช
     ม.บูรพา
     
ดร.ปกรณ  วินะยานุวัติคุณ
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ    4,068,793.00 บาท
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)แหลงทุน - 

อ.จักร แสงมา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

โครงการฟนฟูความรูทางการแพทย
แผนไทย

1 2551-2551 1,000,000.00

ผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช
     คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
     
ภญ.ดร.สุภาภรณ ปติพร
     มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,000,000.00 บาท
บริษัท ปุยอินทรียเกษตรไทย จํากัดแหลงทุน - 

ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบ
คุมคุณภาพของปุยอินทรียเชิงการคา

1 2551-2551 300,000.00

ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.ธงชัย มาลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    300,000.00 บาท
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)แหลงทุน - 

รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การวิจัยดานถานหินชีวมวลอัดกอน1 2551-2551 300,000.00

นางสาวบัณฑิตา บัณฑิตสกุล
     นิสิตปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    300,000.00 บาท
บริษัท และ ฟารม จํากัดแหลงทุน - 

อ.สมชัย สัจจาพิทักษ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

การศึกษาความสัมพันธของการต้ังทอง
และการใช Progesterone รวมกับ 
PGF2? และ GnRH สังเคราะห GnRH 
ธรรมชาติ หรือ hCG ในโคเน้ือสาว

1 2551-2551 100,000.00

กนกพร วาณิชานุรักษ
     นิสิตช้ันปที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
     
วรนิษฐา เกงปฏิยุทธ
     นิสิตช้ันปที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
     
พงษสันต โรจนปญญากุล
     นิสิตช้ันปที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
     
พีรยุทธ เลาวเลิศ
     นิสิตช้ันปที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
     
ศิวา จิระสุขทวีกุล
     นิสิตช้ันปที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
     
ผศ.อดิศร ยะวงศา
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
อ.สมชัย สัจจาพิทักษ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

การศึกษาความสัมพันธของการต้ังทอง
และการใช Progesterone รวมกับ 
PGF2? และ GnRH สังเคราะห GnRH 
ธรรมชาติ หรือ hCG ในแมโคเน้ือ

2 2551-2551 110,000.00
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ผศ.อดิศร ยะวงศา
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

การศึกษาความสัมพันธของการต้ังทอง
และการใช Progesterone รวมกับ 
PGF2? และ GnRH สังเคราะห GnRH 
ธรรมชาติ หรือ hCG ในแมโคเน้ือ

2 2551-2551 110,000.00

ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    210,000.00 บาท
บริษัท วัลยดีพาณิชยอุตสาหกรรม จํากัดแหลงทุน - 

ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

ผลของพลาสติกคลุมแปลงชนิดตางๆ 
ตอการสรางผลผลิตและระบบนิเวศการ
ผลิตของแตงโม (Citrulus lanatus) เพื่อ
เกษตรยั่งยืน

1 2551-2551 141,000.00

นางจริยา ชูเอกวงศ
     บริษัท อะโกรพลาสเทค จํากัด
     
นายคเชนทร มาทอง
     ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศษ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    141,000.00 บาท
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด และบริษัท ปตท. อะโรเมติกสืและการกลั่น จํากัด (มหาชน)แหลงทุน - 

อ.สราวุธ เทพานนท
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

โครงการวิจัยและจัดทําฐานขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกร
รมอารไอแอล จ.ระยอง

1 2551-2551 9,000,000.00

ผศ.ตุลวิทย สถาปนจารุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ผศ.สุนทรี ขุนทอง
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อ.ภัทรวดี สุมทอง
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและพลศึกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    9,000,000.00 บาท
บริษัทโตโยตา (ประเทศไทย) จํากัดแหลงทุน - 

รศ.โกศล เจริญสม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

เคยู-ไบโอดีเซล1 2551-2551 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟค บริวเวอรี่ จํากัดแหลงทุน - 
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ศ.เกษม จันทรแกว
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม

การเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสีย
จากโรงงานผลิตเบียรบริษัท ไทยเอเซีย 
แปซิฟค บริวเวอร่ี จํากัด ดวยการ
ประยุกตตามแนวพระราชดําริธรรมชาติ
ชวยธรรมชาติ

1 2551-2553 11,787,500.00

ศ.วิทย ธารชลานุกิจ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
รศ.ไพบูลย ประพฤติธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.นิพนธ ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.กรรณิการ ดวงมาลย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.อรอนงค ผิวนิล
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.กิตติชัย ดวงมาลย
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
อ.ทัศนีย บุญประคอง
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.อลงกรณ อินทรักษา
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
นางสาวกอบกาญจน เผือกชอุม
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.สตรีไทย พุมไม
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     สํานักงานเลขานุการ
อ.นฤชิต ดําปน
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    11,787,500.00 บาท
บริษัทไทยฟูดส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดแหลงทุน - 
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นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การทดสอบ WO และเถาท่ีมีการเจริญ
เติบโตของขาวและหนอไมฝร่ัง

1 2551-2551 110,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    110,000.00 บาท
บริษัทผูผลิตอาหารสัตวแหลงทุน - 

ผศ.ปริวรรต พูลเพิ่ม
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การสํารวจโรคระบบทางเดินหายใจซับ
ซอนของสุกรในประเทศไทย

1 2551-2551 600,000.00

อ.อลงกต บุญสูงเนิน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
รศ.ปรียพันธุ อุดมประเสริฐ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
รศ.กิจจา  อุไรรงค
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    600,000.00 บาท
บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)แหลงทุน - 

ผศ.สุนีรัตน กุศลาศัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประยุกตใชแนวความคิดลีนในการ
บริหารจัดการงานกอสรางทาวนเฮาส

1 2551-2551 1,725,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,725,000.00 บาท
บริษัทฟอรดดอรทแดนิมัลเฮลธ (ประเทศไทย) จํากัดแหลงทุน - 

ผศ.ปริวรรต พูลเพิ่ม
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

วัคซีนอหิวาตสุกรในการสรางภูมิคุมกัน
แบบพึ่งเซลลหลังการฉีดเช้ือพิษทับใน
สุกรอนุบาล

1 2551-2551 970,000.00

รศ.วรวิทย วัชชวัลคุ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ.กิจจา  อุไรรงค
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา
อ.อลงกต บุญสูงเนิน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นางวิไลรัตน ฉ่ําสิงห
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
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นางสาวอรวรรณ บุตรดี
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

วัคซีนอหิวาตสุกรในการสรางภูมิคุมกัน
แบบพึ่งเซลลหลังการฉีดเช้ือพิษทับใน
สุกรอนุบาล

1 2551-2551 970,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    970,000.00 บาท
บริษัทมิตรผล จํากัดแหลงทุน - 

รศ.ศรเทพ ธัมวาสร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การออกแบบเคร่ืองผลิต PMR และการ
ใชประโยชนจากวีนัสเพื่อทําเปนอาหาร
โคเน้ือและโคนม

1 2550-2551 4,000,000.00

รศ.ศรเทพ ธัมวาสร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

โครงการวิจัยวีนัสเพื่อทําเปนอาหาร
สัตวตัวใหม

2 2551-2552 10,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    14,000,000.00 บาท
บริษัทสิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัดแหลงทุน - 

รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

Method development for acaricides in 
honey using liquid 
chormatography-tandem mass 
spectrometry

1 2551-2551 300,000.00

-
     บริษัทสิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    300,000.00 บาท
บริษัทเอสซีจีเปเปอร จํากัด (มหาชน)แหลงทุน - 

ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การใชประโยชนวัสดุเหลือใชจากบริษัท
เอสซีจีเปเปอร จํากัด (มหาชน) เพื่อ
ประโยชนทางดานการเกษตรในเขตภาค
ตะวันตกของประเทศไทย

1 2551-2551 1,940,000.00

รศ.ธงชัย มาลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายประยูร เพียตะเณร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร
รศ.ยงยุทธ โอสถสภา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 26 of 107

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,940,000.00 บาท
ภาครัฐรวมเอกชน (ภาคเอกชนจาก บริษัท iGroup Pressจํากัด)แหลงทุน - 

รศ.อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร

พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย1 2551-2551 200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    200,000.00 บาท
ภาคเอกชนแหลงทุน - 

ศ.อรอนงค นัยวิกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑขาวก่ึงสําเร็จรูป

1 2551-2551 1,343,750.00

อ.ณกัญภัทร จินดา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การใชโปตัสเซียมซอรเบทและนํ้าสม
ควันไมปองกันการเจริญของเช้ือราบน
ชิ้นไมยางพารา

2 2551-2551 80,000.00

บริษัท แปลนครีเอชัน จํากัด
     บริษัท แปลนครีเอชัน จํากัด
     
ฐานิดา มูลลิกา
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     
อ.ณกัญภัทร จินดา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตครีมนวดผสมนํ้ามันหอมระเหย
ยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรคเตานมอักเสบ
ในโคนม

3 2551-2551 50,000.00

บริษัท แพลททินัม เอ็นริช จํากัด
     บริษัท แพลททินัม เอ็นริช จํากัด
     
ฐานิดา  มูลลิกา
     ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     
อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนากระบวนการฟอกสีน้ํามัน
ปาลม

4 2551-2551 200,000.00

รศ.สมยศ เชิญอักษร
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การพัฒนาเคร่ืองทอดสูญญากาศ5 2551-2553 200,000.00

นายทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
     มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
     
รศ.สมยศ เชิญอักษร
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การพัฒนาระบบควบคุมแบบไรสายเพื่อ
ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช

6 2551-2552 100,000.00
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นายบุญธง วสุริย
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     

การพัฒนาระบบควบคุมแบบไรสายเพื่อ
ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช

6 2551-2552 100,000.00

รศ.สมยศ เชิญอักษร
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การพัฒนาหุนยนตควบคุมบรรยากาศใน
โรงเรือนปลูกพืช

7 2551-2552 50,000.00

นายกฤตธี จินดาวงศ
     นิสิต ป.โท
     
รศ.สมยศ เชิญอักษร
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การอบแหงเมล็ดพันธุขาวดวยเคร่ืองอบ
แบบงวดหมุนเวียน

8 2551-2552 50,000.00

นายนัฐนัน สวนทรัพย
     กองขาว กระทรวงเกษตรฯ
     

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ    2,073,750.00 บาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรแหลงทุน - 

นางชิดชม ฮิรางะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนากระบวนการผลิตและการ
บรรจุของผลิตภัณฑน้ําพริก

1 2551-2551 360,000.00

นางสิริพร สธนเสาวภาคย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
อ.สุขเกษม สิทธิพจน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวตวิษา โลหะนะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนาคุณภาพกลวยอบและขนุน2 2551-2551 277,500.00

นางกุลวดี ตรองพาณิชย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑจากสุกร

3 2551-2551 295,000.00

นางวรรณดี สุทธินรากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายการตลาด
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นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑจากสุกร

3 2551-2551 295,000.00

นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูป
ผลิตผลเกษตรใหไดมาตรฐาน

4 2551-2551 230,000.00

นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
นางสาวรัศมี ศุภศรี
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ    1,162,500.00 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ทุนวิจัยพระจอมเกลาธนบุรี)แหลงทุน - 

อ.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การใชเทคนิคทางดานความเขมแสง ใน
การลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียใน
หนอไมฝร่ังสดเพื่อการสงออก

1 2551-2551 75,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    75,000.00 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหลงทุน - 

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การวิเคราะหพันธุกรรมสําหรับระยะ
หยานมถึงผสมพันธุในประชากรสุกร
ทางการคาท่ีเลี้ยงดูภายใตสภาพแวด
ลอมของประเทศไทย

1 2550-2552 600,000.00

อ.ธนาทิพย สุวรรณโสภี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล
ฉัตรชัย จันทรสมบูรณ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     
Mauricio A. Elzo
     University of Florida, Gainesville, FL, USA
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    600,000.00 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระแหลงทุน - 

รศ.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐาน
วิทยา กายวิภาควิทยา และสรีรวิทยา
ของดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษย ระยะ
กอนและหลังการเก็บเก่ียว เพื่อการใช
เปนไมตัดดอก

1 2551-2552 320,500.00
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ผศ.ดร. นิภา คุณทรงเกียรติ
     คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
     

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐาน
วิทยา กายวิภาควิทยา และสรีรวิทยา
ของดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษย ระยะ
กอนและหลังการเก็บเก่ียว เพื่อการใช
เปนไมตัดดอก

1 2551-2552 320,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    320,500.00 บาท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแหลงทุน - 

ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ
ยางในประเทศ

1 2551-2551 228,000.00

นส.เบญจลักษณ  ดอบขุนทด
     ไมระบุหนวยงาน
     
นส.จิราพร  อยรรออน
     ไมระบุหนวยงาน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    228,000.00 บาท
มหาวิทยาลัยบูรพาแหลงทุน - 

อ.สมจิตต ปาละกาศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการ
เพิ่มมูลคานํ้าสมสายชูหมักจากขาวกลอง
ไทย (Oryza sativa L.) เพื่อสงเสริมการ
ผลิตอาหารสุขภาพ/การพัฒนาสภาวะท่ี
เหมาะสมสําหรับการผลิตนํ้าสมสายชู
หมักจากขาวกลองไทย (Oryza sativa 
L.) ในระดับหองปฏิบัติการ

1 2551-2551 376,000.00

นางสาวกรองจันทร รัตนประดิษฐ
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
     
นางปราณี นิมิตบุตร
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออก
     
อ.สมจิตต ปาละกาศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการ
เพิ่มมูลคานํ้าสมสายชูหมักจากขาวกลอง
ไทย (Oryza sativa L.) เพื่อสงเสริมการ
ผลิตอาหารสุขภาพ/การสกัดและการ
ทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและฤทธ์ิ
ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากวัตถุดิบ 
สารมัธยันตและผลิตภัณฑน้ําสมสายชู
หมักจากขาวกลองไทย (Oryza sativa 
L.)

2 2551-2551 521,000.00
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นางสาวกรองจันทร รัตนประดิษฐ
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
     

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการ
เพิ่มมูลคานํ้าสมสายชูหมักจากขาวกลอง
ไทย (Oryza sativa L.) เพื่อสงเสริมการ
ผลิตอาหารสุขภาพ/การสกัดและการ
ทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและฤทธ์ิ
ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากวัตถุดิบ 
สารมัธยันตและผลิตภัณฑน้ําสมสายชู
หมักจากขาวกลองไทย (Oryza sativa 
L.)

2 2551-2551 521,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    897,000.00 บาท
มหาวิทยาลัยรามคําแหงแหลงทุน - 

อ.เมธี แกวเนิน
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

การติดตามตรวจสอบและการควบคุม
มลพิษจากแผนดิน หมูเกาะ 
       ชาง จังหวัดตราด

1 2551-2551 350,000.00

รศ.กังวาลย จันทรโชติ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง
อ.อิสริยา วุฒิสินธุ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    350,000.00 บาท
มูลนิธิการศึกษาเชล 100  ปแหลงทุน - 

ผศ.เชาว อินทรประสิทธิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การออกแบบและสรางเคร่ืองแยกกรด
ไขมันอิสระออกจากนํามันปาลมดิบโดย
ใชเทคโนโลยีการกลั่นแบบตอเนื่อง

1 2551-2551 100,000.00

นายคเณศว  คลอดเพ็ง
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
มูลนิธิโครงการหลวงแหลงทุน - 

ผศ.นิคม แหลมสัก
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

การประเมินคุณภาพของไมและการ
พัฒนาการใชประโยชนไมการบูร

1 2550-2551 133,500.00

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การปรับปรุงพันธุมะละกอผลเล็กเพื่อ
การคา

2 2549-2552 250,000.00

รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การพัฒนาพันธุไมประดับเขตรอน3 2551-2552 701,600.00

วันดี  สุริยะวงศ
     มูลนิธิโครงการหลวง
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พรพิมล  ไชยมาลา
     มูลนิธิโครงการหลวง
     

การพัฒนาพันธุไมประดับเขตรอน3 2551-2552 701,600.00

เกียมศักด์ิ  คําแปง
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การพัฒนาพันธุไมประดับวงศAraceae4 2551-2552 761,600.00

ลําดวน  ใจเวียง
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
พรพิมล  ไชยมาลา
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การพัฒนาวิธีการคัดเลือกดวยเคร่ือง
หมายโมเลกุลสําหรับไมผลสกุล Prunus 
ที่ตองการความหนาวเย็นนอยสําหรับ
พื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย

5 2551-2551 232,260.95

หนวยงานของมูลนิธิโครงการหลวง
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
อ.รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การวิเคราะหปริมาณของแข็งท่ีละลาย
ไดทั้งหมดของผลพี้ชแบบไมทําลายดวย
เทคนิค NIR

6 2551-2551 50,000.00

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ

การวิเคราะหศักยภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและสถานภาพสิ่งแวดลอม
บริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวย
น้ํารินแหวยสมปอย

7 2551-2551 450,000.00

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

การศึกษาการผลิตมัลเบอร่ีรับประทาน
สดเพื่อการคาในพื้นที่มูลนิธิโครงการ
หลวง

8 2550-2551 80,000.00

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
นายกนกธร   วงศกิตติ
     มูลนิธิโครงการหลวง
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รศ.คณพล จุฑามณี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร

การศึกษาแนวทางเพิ่มความสามารถใน
การผสมเกสรเพื่อเพิ่มการติดผลในพืช
กลุมสม

9 2551-2551 290,800.00

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
รศ.วัลลภ อารีรบ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร
อัฉรา ภาวะศุทธ์ิ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
     
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

การศึกษาวิธีการขยายพันธุที่เหมาะสม
และมีศักยภาพในการผลิตไมผลขนาด
เล็ก

10 2551-2552 123,000.00

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
นายกนกธร   วงศกิตติ
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
รศ.จารุพันธ ทองแถม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

โครงการวิจัยการชักนําเฟนชายผาสีดา
และกลุมเฟนขาหลวงใหกลายพันธุ
โดยสารเคมีและรังสีแกมมา

11 2550-2551 384,200.00

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

งานวิจัยการผสมพันธุและปรับปรุงพันธุ
ไมผล

12 2551-2551 428,487.00

รศ.สิริภัทร พราหมณีย
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

ชดโครงการศึกษาการคัดเลือกและผลิต
ตนแมพันธุเสาวรสท่ีมีคุณภาพ
โครงการยอยท่ี 2 การขยายตนพันธุ
เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะ
เลี้ยงเน้ือเยื่อ

13 2549-2551 190,000.00

รศ.กุมุท สังขศิลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ชุดโครงการไมผลเขตหนาวสกุล Prnus
โครงการยอยท่ี 2.2 ตนตอพืชและ
เนคทารีนทนแลงและการตอบสนอง
ทางสรีรวิทยา

14 2549-2551 200,000.00
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รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

ชุดโครงการไมผลเขตหนาวสกุล Prunu
s โครงการยอยท่ี 1.3 การพัฒนาวิธีการ
คัดเลือกดวยเคร่ืองหมายโมเลกุลสําหรับ
ไมผลสกุล Prunus ที่ตองการความ
หนาวเย็นนอยสําหรับพื้นที่สูงทางภาค
เหนือ

15 2549-2551 330,000.00

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

ชุดโครงการไมผลเขตหนาวสกุล Prunu
โครงการยอยท่ี 1.2 การทดสอบพืชพันธุ
ใหมในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

16 2549-2551 220,000.00

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

ตนตอพีชและเนคทารีนและการตอบ
สนองทางสรีรวิทยา

17 2551-2551 158,460.00

เจาหนาท่ีมูลนิธิโครงการหลวง
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
รศ.ดวงพร สุวรรณกุล
     คณะเกษตร บางเขน
     ศูนยธุรกิจการเกษตร

ปฏิสัมพันธและการอนุรักษศัตรู
ธรรมชาติของเมล็ดวัชพืชในดิน : แนว
ทางการจัดการวัชพืชในแปลงขาวโพด
หวานสองสีอยางยั่งยืน

18 2550-2552 379,000.00

ผศ.รุงเรือง พูลศิริ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ผลของการตัดขยายระยะตอการเติบโต
และผลผลิตสวนปาไมโตเร็วตางถ่ิน ณ 
ดอยอางขาง จังหวัดเชียงใหม

19 2550-2552 70,000.00

ผศ.กฤษณา กฤษณพุกต
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

ผลของปุยแคลเซียมตอการติดผลและ
คุณภาพของผลพลับ

20 2551-2552 228,000.00

อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดตอการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติเคมีดินและการเจริญ
เติบโตของพืชผักในระบบเกษตรท่ีสูง

21 2551-2551 320,000.00

รวม     21  โครงการ     งบประมาณ  5,980,907.95 บาท
มูลนิธิชัยพัฒนาแหลงทุน - 

ศ.เกษม จันทรแกว
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวด
ลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี

1 2551-2551 29,440,448.00

ศ.วิทย ธารชลานุกิจ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
รศ.ไพบูลย ประพฤติธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.นิพนธ ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
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รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวด
ลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี

1 2551-2551 29,440,448.00

อ.ทัศนีย บุญประคอง
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.อลงกรณ อินทรักษา
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
ผศ.อรอนงค ผิวนิล
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.นฤชิต ดําปน
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.กิตติชัย ดวงมาลย
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
ศ.เกษม จันทรแกว
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะ
และบําบัดนําเสียตามแนวพระราชดํา 
ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิง
แวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

2 2551-2551 6,000,000.00

ผศ.อรอนงค ผิวนิล
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.อลงกรณ อินทรักษา
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.นฤชิต ดําปน
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.ทัศนีย บุญประคอง
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
นางสาวกอบกาญจน เผือกชอุม
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     ฝายวิชาการ
อ.สตรีไทย พุมไม
     วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
     สํานักงานเลขานุการ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    35,440,448.00 บาท
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มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทยแหลงทุน - 

รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การผลิตและแยกสารสกัดมูลคาเพิ่ม
จากรําขาวเพื่อนําไปใชประโยชน

1 2551-2551 210,000.00

ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ

การพัฒนาเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ
หมอขาวหมอแกงลิงในเชิงการคา

2 2551-2551 190,000.00

ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การพัฒนาออกแบบและผลิตแมพิมพ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑยางขนาดเล็กที่มีความ
ละเอียดสูงในอุตสาหกรรมยานยนตและ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

3 2551-2551 260,000.00

อ.พิพัฒน คงประชา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาเชิงทฤษฏีของซีโอไลตที่มีการ
ถูกแทนท่ีดวยอะตอมของสารอินทรีย
และประยุกตใชงานในปฏิกิริยาไฮโดรจิ
เนชัน

4 2551-2551 150,000.00

ผศ.สุดสายสิน แกวเรือง
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การออกแบบเคร่ืองทําความสะอาด
ขาวกลอง

5 2551-2551 265,000.00

รศ.ศักดา อินทรวิชัย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.ศุภกิตต สายสุนทร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
นายอนุรักษ เครือคํา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
     ฝายวิจัย
รศ.คณพล จุฑามณี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร

ความหลากหลายและชีววิทยาของดอก
ทุเรียนพันธุพื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี

6 2551-2551 240,000.00

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ    1,315,000.00 บาท
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอมเทคโนโลยีแหลงทุน - 

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

การศึกษาชีวมวลของสบูดําเพื่อนําไปใช
เปนพลังงานชีวมวล

1 2550-2551 80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    80,000.00 บาท
รัฐบาลไทย (TIGA)แหลงทุน - 
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ผศ.พิชัย ทองดีเลิศ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

The adoption of the system of rice 
intensification(SRI in Tram Kak 
district, Takeo province, Cambodia: 
The ase study of leading-farmers.

1 2551-2551 50,000.00

Minea Mao
     นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    50,000.00 บาท
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และ บริษทปตท. จํากัด (มหาชน)แหลงทุน - 

รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจของเช้ือเพลิงเพื่อการขนสง 
โดยการใชเทคนิคการประเมินวัฏจักร
ชีวิต: น้ํามันเบนซิน ดีเซล และไบโอ
ดีเซล

1 2551-2551 450,000.00

นายวรยุทธ สายบัวตรง
     นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
นางสาวอัญชลี สุวรรณมณี
     นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    450,000.00 บาท
ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหมแหลงทุน - 

รศ.สมศิริ แสงโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การควบคุมโรคราดําบนผิวของผล
ลองกอง (Algaia dookkoo Griff.)

1 2551-2551 149,000.00

รศ.สมศิริ แสงโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การเพิ่มประสิทธิภาพของนํ้ารอนเพื่อ
การควบคุมโรคหลังการเก็บเก่ียวของผล
มะมวงเพื่อการสงออก

2 2551-2551 240,000.00

ศ.จริงแท ศิริพานิช
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การรม ethyl formate ในมังคุดเพื่อการ
สงออก

3 2551-2552 60,000.00

ศ.จริงแท ศิริพานิช
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การลดการใชสาร SMS  ในมะพราวนํ้า
หอม

4 2551-2551 40,000.00

อ.วชิรญา อิ่มสบาย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

ความสัมพันธระหวางปากใบกับการดูด
น้ําและการคายนํ้าของ
บัวหลวงตัดดอก

5 2551-2551 30,000.00

อ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ
     สาขาวิชาพืชสวนและสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร-ลาดกระบัง
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น.ส.สมฤดี เกษทอง
     ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
     

ความสัมพันธระหวางปากใบกับการดูด
น้ําและการคายนํ้าของ
บัวหลวงตัดดอก

5 2551-2551 30,000.00

อ.วชิรญา อิ่มสบาย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

บทบาทของเอทิลีนตอการเส่ือมสภาพ
ของดอกบัวหลวง

6 2551-2551 155,000.00

ดร.พีรพงษ แสงวนางคกูล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

ผลของการใชไคโตซานตอคุณภาพและ
การควบคุมโรคหลังเก็บเก่ียวของพริก

7 2551-2551 171,000.00

นายเจริญ ขุนพรม
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
อ.อุดม ฟารุงสาง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
นายสมนึก ทองบอ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ    845,000.00 บาท
ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางอยางย่ังยืน  มหาวิทยาลัยขอนแกนแหลงทุน - 

รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอรเพื่อ
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมกอสราง

1 2549-2551 100,000.00

ภัชราภรณ สุวรรณวิทยา
     คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
บางเขน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
ศูนยสงเสริมการสงออกภาคตะวันออก (จันทบุรี)แหลงทุน - 

ผศ.ปติ กันตังกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษาความเปนไปไดในการสราง
เครือขายเกษตรกรเพ่ือสงเสริมการ
ผลิตผลไมคุณภาพเพื่อการสงออก

1 2551-2551 3,000,000.00

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.วินัย พุทธกูล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
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รศ.นภาภรณ พรหมชนะ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษาความเปนไปไดในการสราง
เครือขายเกษตรกรเพ่ือสงเสริมการ
ผลิตผลไมคุณภาพเพื่อการสงออก

1 2551-2551 3,000,000.00

อ.เดชรัต สุขกําเนิด
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
นายปราโมช  รวมสุข
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายสิทธินันท  วิวัฒนาพรชัย
     ไมระบุหนวยงาน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    3,000,000.00 บาท
สถาบันคลังสมองของชาติแหลงทุน - 

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

แนวทางการพัฒนาศูนยแหงความเปน
เลิศทางความปลอดภัยดานอาหารของ
ประเทศไทย

1 2551-2551 358,000.00

เทพณรงค นพกรวิเศษ
     สถาบันคลังสมองของชาติ
     
พัชยา มาสมบูรณ
     สถาบันคลังสมองของชาติ
     
เอกรินทร ภัทรธนวดี
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    358,000.00 บาท
สถาบันไทย-เยอรมันแหลงทุน - 

อ.ชนะ รักษศิริ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การพัฒนากระบวนการขัดผิวแมพิมพ
ยาง 3 มิติ โดยเคร่ืองกัดซีเอ็นซี 3 แกน

1 2551-2551 940,500.00

ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การพัฒนากระบวนการออกแบบและ
ผลิตแมพิมพฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑแหวน
ซึมนํ้ามัน

2 2551-2551 772,500.00

อ.ชนะ รักษศิริ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม
พิมพแดผลิตภัณฑยางกันซึมในถังแกส

3 2551-2551 820,900.00
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ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบ
ทางวิ่งเย็นมาตรฐานสําหรับแมพิมพแด
ขึ้นรูปผลิตภัณฑยาง

4 2551-2551 842,900.00

ผศ.ชัชพล ชังชู
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การพัฒนาคอมพิวเตอรโปรแกรมเพ่ือ
แนะนําเง่ือนไขการกัดแมพิมพที่เหมาะ
สม

5 2551-2551 678,700.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ    4,055,500.00 บาท
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรมแหลงทุน - 

อ.กรทิพย วัชรปญญาวงศ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

โครงการพัฒนาการบริหารระบบหวง
โซอุปทานสําหรับ SMEs ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

1 2551-2551 250,000.00

ดร.สมพงศ ศิริโสภณศิลป
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     
ดร.วิภาวี ธรรมาภรณพิลาศ
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     
ดร.สีรง ปรีชานนท
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    250,000.00 บาท
สถาบันวิจัยจุฬาภรณแหลงทุน - 

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

การศึกษาสารเคมีธรรมชาติของพืช
สมุนไพรเพ่ือนําไปรักษาโรคมะเร็งและ
มาลาเรีย

1 2551-2555 2,000,000.00

รศ.สุพรรณา เตชะสกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การสกัดและการวิเคราะหน้ํามันหอม
ระเหยจากพรรณไมหอมไทย

2 2551-2551 150,000.00

นายนิติรัตน ฉิมนอย
     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
     
รศ.สุพรรณา เตชะสกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การสังเคราะหและการตรวจสอบการ
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบเฮ
ทเทอโรไซคลิกบางชนิด

3 2551-2551 200,000.00

นางสาวนิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม
     สถาบันวิจัยจุฬภรณ
     
นายดํารงศักดิ์ อายุวนานนท
     ภาควิชาเคมี
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    2,350,000.00 บาท
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขแหลงทุน - 
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อ.วลัยภรณ อัตตะนันทน
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการ
บริหารจัดการของสํานักงานสาธารณ
สุขจังหวัด

1 2551-2551 1,200,000.00

นายวันชัย  วัฒนศัพท
     ศูนยสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา
     
นางมานวิภา  อินทรทัต
     วิทยาลัยนวัตกรรม ม.รังสิต
     
ผศ.อุนกัง แซลิ้ม
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
นายพิสิฐ  ศุกรียพงศ
     คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากร -ศาสตร ม.มหิดล
     
นส.สมลักษณ  เรืองคง
     คณะเศรษฐศาสตร มก. วิทยาเขตบางเขน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,200,000.00 บาท
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน)แหลงทุน - 

รศ.สมพร อิศวิลานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการ
ตลาดสินคาเกษตรของโครงการหลวง

1 2551-2551 2,600,000.00

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.นงนุช อังยุรีกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.สคาร ทีจันทึก
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

โครงการทดสอบชนิดไมที่เหมาะสมใน
การปลูกเพื่อฟนฟูพื้นที่เสื่อมโทรมใน
จังหวัดนาน

2 2551-2551 997,700.00

นายแหลมไทย อาษานอก
     มหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาเขตแพร
     
นายกิตติศักดิ์ จินดาวงค
     มูลนิธิโครงการหลวง
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    3,597,700.00 บาท
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหลงทุน - 

ผศ.นฤมล ยุตาคม
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามการพัฒนาครูวิทยาศาสตร
ประจําการเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรตามแนวปฏิบัติการเรียนรู

1 2551-2551 360,000.00

อ.ชานนท จันทรา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร 
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด 
ขอนแกน

2 2551-2551 374,000.00

อ.ทรงชัย อักษรคิด
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร 
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
กาญจนบุรี

3 2551-2551 374,000.00

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร 
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
นครปฐม

4 2551-2551 374,000.00

อ.ทรงชัย อักษรคิด
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร 
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
พิษณุโลก

5 2551-2551 374,000.00

อ.ชานนท จันทรา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร 
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
ภูเก็ต

6 2551-2551 374,000.00

อ.ทรงชัย อักษรคิด
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร 
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
ระยอง

7 2551-2551 374,000.00

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร 
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
อุบลราชธานี

8 2551-2551 374,000.00

อ.ชานนท จันทรา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร
โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1 
กรุงเทพมหานคร

9 2551-2551 374,000.00

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร
โดยหลักสูตรกลาง หลักสูตรที่ 1 
จังหวัดเชียงใหม

10 2551-2551 380,000.00

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 
กรุงเทพมหานคร

11 2551-2551 374,000.00

อ.พงศประพันธ พงษโสภณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
กาญจนบุรี

12 2551-2551 374,000.00

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
เชียงใหม

13 2551-2551 374,000.00

อ.ขจรศักด์ิ บัวระพันธ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
นครปฐม

14 2551-2551 374,000.00
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อ.ขจรศักด์ิ บัวระพันธ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
พิษณุโลก

15 2551-2551 374,000.00

อ.ขจรศักด์ิ บัวระพันธ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
ระยอง

16 2551-2551 374,000.00

อ.พงศประพันธ พงษโสภณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร
โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 1 จังหวัด
อุบลราชธานี

17 2551-2551 374,000.00

รศ.สุนันท สังขออง
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีการ
สอนวิทยาศาสตร

18 2551-2552 50,000.00

รศ.สุนันท สังขออง
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาส่ือเสริมสรรถภาพครูวิทยา
ศาสตรกอนประจําการโดยประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษานิสิต
ปริญญาตรี สาขาการสอนวิทยาศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

19 2551-2552 140,000.00

ผศ.พรทิพย ไชยโส
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาอาจารยพี่เลยงใหทําวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียน

20 2551-2552 1,253,000.00

ผศ.นฤมล ยุตาคม
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาอาจารยพี่เลี้ยงนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครูวิทยาศาสตร
เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู

21 2551-2552 1,283,980.00

ศ.วรรณทิพา รอดแรงคา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

รูปแบบการนิเทศนิสิตฝกสอน: การสง
เสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเปนพี่
เลี้ยงนิสติฝกสอน

22 2551-2552 900,000.00

รวม     22  โครงการ     งบประมาณ  9,976,980.00 บาท
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมแหลงทุน - 

รศ.รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การบมเพาะและขยายผลการบริหาร
จัดการรานอาหารไทยตนแบบ
และจัดทําคูมือการบริหารจัดการ

1 2551-2551 5,399,300.00

รศ. ดร. ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
นางสาววลีพร  ธนาธิคม
     สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
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นางสาวกนกวรรณ ก่ิงผดุง
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล
     

การบมเพาะและขยายผลการบริหาร
จัดการรานอาหารไทยตนแบบ
และจัดทําคูมือการบริหารจัดการ

1 2551-2551 5,399,300.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    5,399,300.00 บาท
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแหลงทุน - 

รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การศึกษาแนวทางการผลิตกําลังคนตาม
ความตองการของประเทศ : กรณีศึกษา
กลุมอุตสาหกรรมอาหาร

1 2551-2551 550,000.00

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

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    550,000.00 บาท
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแหลงทุน - 

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

โครงการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อ
กําหนดแนวทางการลดผลกระทบการ
แกไขปองกันปญหาและเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานการเกษตรภายใตขอตกลง
การคาเสรี: สินคาประมง

1 2551-2551 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
สมาคมผูผลิต ผูคา และสงออกไขไกแหลงทุน - 

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การพัฒนาเมนูอาหารจากไขไกเพื่อ
สุขภาพ

1 2551-2551 200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    200,000.00 บาท
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแหลงทุน - 

รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

 การพัฒนาโครงสรางในเจลสตารชขาว
ใหทนตอการแชเยือกแข็งและทําละลาย
โดยการเติมสารพอลิแซคคาไรดของ
ไทย

1 2550-2552 300,000.00

ศ.อังศุมาลย จันทราปตย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

Effect of Entomopathogenic nematodes 
combinig with other microbials and 
plant extracts in controlling diamond 
back moth larva

2 2551-2552 1,555,000.00

ผศ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

Extraction and utilization of  OKRA 
polysaccharide as fat replacer in frozen 
food

3 2551-2552 300,000.00
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นางสาว พิชญาเตชะภัทรกุล
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
     

Extraction and utilization of  OKRA 
polysaccharide as fat replacer in frozen 
food

3 2551-2552 300,000.00

รศ.วิน เชยชมศรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บ
รักษาดีจระเข เพื่อเพิ่มมูลคาของ
ผลิตภัณฑ

4 2551-2551 80,000.00

รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา
อ.เนตรนภิส เขียวขํา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การเกิดโรคและสาเหตุการเขาทําลายใน
ระยะกอนและหลังการเก็บเก่ียวที่กอให
เกิดโรคผลเนาของมังคุด(Garcinia 
mangostana) ในภาคตะวันออก

5 2551-2551 338,800.00

อ.ชนินทร ปญจพรผล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การควบคุมประเภทอิงแบบจําลอง
สําหรับกระบวนการแพร-การเกิด
ปฏิกิริยาเคมีที่ไมเสถียร

6 2551-2553 480,000.00

อ.กรรณิการ ดวงมาลย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทกลุม
ปฏิปกษตอจุลินทรียกอโรคในขาว

7 2550-2551 240,000.00

รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร
ผศ.สุภาวดี พุมพวง
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

การโคลนยีน Myostatin และยีน Heat 
shock protein ในปลาดุกอุย

8 2551-2551 1,200,000.00

ศ.ทัศนีย อัตตะนันทน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การจัดการธาตุอาหารพืชดวยวิธี
วิเคราะหดิน เพื่อยกระดับคุณภาพขาว
หอมมะลิ

9 2551-2551 879,692.00

รศ.ประสงค ตันพิชัย
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     

การเช่ือมโยงความรูในโซอุปทานการ
ผลิตกลวยไมในจังหวัดนครปฐม

10 2551-2551 682,880.00

อ.กาญจนา ทรัพยนุย
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
ผศ.วรรณี จิรภาคยกุล(ชอบพัฒนา)
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การใชประโยชนจากเศษเหลือมะยงชิด
เพื่อผลิตชาเพื่อสุขภาพ

11 2551-2551 90,000.00

รศ.นนทวิทย อารียชน
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

การใชสารยูจีนอลเปนยาสลบสําหรับ
สัตวน้ํา

12 2551-2551 633,569.00

อ.อรประพันธ สงเสริม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การใชสารสกัดหยาบจากขม้ินชันในไก
ไข

13 2551-2551 682,748.00
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ศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การตอบสนองการดูดเลือดของยุงและ
รูปแบบการเขาออกในการลาเหยื่อของ
ยุงลายบานและยุงกนปลองมินิมัสตอ
สารท่ีใชในการควบคุม

14 2551-2553 1,200,000.00

อ.รังรอง ยกสาน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวน
การเคมีและฟสิกส

การเตรียมอนุภาคไคโตซานหอหุม
วิตามินอี เพื่อการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมคอสเมติกส

15 2551-2551 100,000.00

อ.รังรอง ยกสาน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวน
การเคมีและฟสิกส

การเตรียมอนุภาคไคโตซานหอหุม
สารสกัดจากนํ้ามันรําขาว

16 2551-2551 100,000.00

อ.พิมพา หอมนิรันดร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การเติมหมูฟงกชันบนคารบอนนาโน
ทิวบดวยโพลิเมอรชนิดนําไฟฟาได

17 2551-2551 240,000.00

รศ.งามทิพย ภูวโรดม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

การทดสอบระดับการแตกเปนสวนของ
วัสดุพลาสติกภายใตการหมักทาง
ชีวภาพที่กําหนดเง่ือนไข

18 2551-2551 100,000.00

นางสาวณัฏฐิกา  สมัยมงคล
     คณะอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
นางสาวนภัสสร  เลียบวัน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การประเมินความหลากหลายทางพันธุ
กรรมของสมโอพันธุการคาและพันธุ
พื้นเมืองในประเทศไทยดวยเคร่ือง
หมาย Simple Sequence Repeat(SSR)

19 2550-2551 200,000.00

อ.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

การประยุกตใช Bacillus AQBS01 ใน
การปองกันโรค Streptococcosis ในปลา
นิล

20 2551-2551 982,225.00

อ.อาทร ลอยสรวงสิน
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การประยุกตใชและการแบบจําลอง
พลวัตเชิงโมเลกุลโดยอาศัยขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสตรอนพาราแมกเนติ
กเรโซแนนซเพื่อปรับหาโครงสรางของ
ชองแลกเปลี่ยนไอออนใหญที่วองไวตอ
แรงเชิงกลของแบคทีเรียอีคอไล

21 2551-2553 420,000.00

รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การปรับปรุงคุณภาพและการเพ่ิมอายุ
การเก็บของผลิตภัณฑปลากะตักทอด

22 2551-2551 300,000.00

นางสาวศรัญญา นิศาภากร
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก
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อ.ธิตินันท กาพยเกิด
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การปรับปรุงโครงสรางของสารกรอง
รังสียูวีในกลุมซินนาเมตและไดเบนโซ
อิลมีเธน

23 2551-2553 480,000.00

รศ.อรรัตน มงคลพร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การปรับปรุงพันธุพริกใหตานทานโรค
แอนแทรคโนสโดยใชลูกผสมสามทาง

24 2551-2553 255,000.00

ปฏิพร เตมียกุล
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
Paul W.J. Taylor
     University of Melbourne
     
อ.วิรัญญา  แกววัฒนะ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การปรับปรุงสภาพผิวของซีโอไลทจาก
ธรรมชาติเพื่อใชเปนสารตัวเติมในยาง
ธรรมชาติ

25 2551-2551 112,000.00

รศ.ทศพล พรพรหม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

การปองกันสารตกคางในการผลิตถ่ัว
เหลืองฝกสดเพื่อการสงออก

26 2551-2551 1,108,000.00

อ.บุญออม โฉมที
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสถิติ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผน
แบบพื้นผิวผลตอบบนตัวแบบลดรูปใน
ขอบเขตทรงกลม

27 2550-2551 440,000.00

ศ.ภูวดล ทรงประเสริฐ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาประวัติศาสตร

การเปล่ียนแปลงของทุนเชื้อสายจีนใน
ประเทสไทยต้ังแตสมัยหลังสงคราม
โลก คร้ังท่ี 2

28 2551-2554 6,000,000.00

อ.ศุภกิตต สายสุนทร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การผลิตเคร่ืองตนแบบสกัดนํ้ามันจากรํา
ขาวขนาดเล็กเพื่อยกระดับเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับชุมชน

29 2551-2551 499,560.00

ผศ.สุดสายสิน แกวเรือง
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
เสง่ียม คลายรัศมี
     คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
     
รศ.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตนํ้าเช่ือมมอลโทสจากแปงมัน
สําปะหลังดวยเอนไซม

30 2551-2551 80,000.00

รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.ตฤณ แสงสุวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การพยากรณโหลด31 2551-2551 600,000.00
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รศ.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแปงอินูลิ
นและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรดทาง
อุตสาหกรรม

32 2550-2551 400,000.00

รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อ.สุพจน กาเซ็ม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การพัฒนาการใชแบคทีเรียสายพันธุ
ไทยสงเสริมการเจริญเติบโตและชักนํา
ภูมิตานทานโรคขาวโพดดวยวิธีเคลือบ
เมล็ด

33 2551-2551 480,000.00

อ.พงศประพันธ พงษโสภณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาการรูวิทยาศาสตรในเยาวชน
และชุมชนผานกระบวนการละคร

34 2551-2551 396,000.00

อ.ประดิษฐ แสงทอง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร

การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลเพื่อการ
จัดจําแนกปลาปกเปาในประเทศไทย

35 2551-2552 1,638,921.00

ผศ.วันชัย ยอดสุดใจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาจีโอโพลิเมอรมอรตารเพื่อใช
เปนวัสดุซอมแซม

36 2551-2551 346,400.00

รศ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน

การพัฒนาชุดตรวจเช้ือแบคทีเรียกอโรค
ทางเดินอาหารดวยเทคนิคชีวเคมีแบบ
รวดเร็ว(ตอยอด)

37 2551-2551 80,000.00

อ.เนตรนภิส เขียวขํา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การพัฒนาใชสารสกัดจากอบเชยในการ
ปองกันและควบคุมโรคหลังการเก็บ
เก่ียวของมะมวงนํ้าดอกไม

38 2551-2551 480,000.00

ผศ.พบสิทธิ์ กมลเวชช
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

การพัฒนาตนแบบระบบขอมูลสําหรับ
ธุรกิจทองเท่ียวตามมาตราฐานขอมูล 
OTA

39 2551-2551 100,000.00

อ.พิมพา หอมนิรันดร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห
พอลิเมอรที่ยอยสบายไดดวยกระบวน
การทางชีวภาพ

40 2551-2551 500,000.00

อ.พิพัฒน คงประชา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
อ.สมเกียรติ นกบิน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
อ.ธานิน นานอก
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
อ.จักรพันธ ศิริเจริญศรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
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อ.พิทักษ เชื้อวงศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห
พอลิเมอรที่ยอยสบายไดดวยกระบวน
การทางชีวภาพ

40 2551-2551 500,000.00

อ.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
ผศ.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาหลัก
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

41 2551-2552 433,200.00

อ.ไพฑูรย ศรีฟา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ปรัชญานันท นิลสุข
     คณะครุศาสตรเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
     
อ.สุขเกษม สิทธิพจน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

การพัฒนาบรรจุภัณฑใหมสําหรับ
ผลิตภัณฑผักดอง

42 2551-2551 90,000.00

ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนาผลิตภัณฑคุกก้ีเสริมกากรํา
ขาวหลังสกัดนํ้ามัน

43 2551-2551 64,000.00

นส.วิภาวรรณ พรหมเจริญ
     ม.เกษตรศาสตร
     
ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การพัฒนาผลึกซีโอไลดขนาดนาโนเพื่อ
ใชฟนฟูน้ําท่ีปนเปอนสารโพลีไซคลิ
กอะโรมาติกไฮโดรคารบอน

44 2551-2551 480,000.00

อ.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การพัฒนาฟงชนการประมาณคาโดย
อาศัยเครือขายประสาทเทียม

45 2550-2551 400,000.00

รศ.กมลวรรณ แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนามายองเนสเสริมสารตานออก
ซิเดช่ันจากเปลือกมะนาว อบเชย และ
น้ําผ้ึง และอายุการเก็บรักษา

46 2551-2551 300,000.00

รศ.อนุวัตร แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
นางสาวสุภาพร พาเจริญ
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
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รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การพัฒนาระบบออกแบบและจําลอง
กระบวนการ เครือขายแลกเปลี่ยนมวล
และความรอน

47 2551-2551 1,200,000.00

ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

การพัฒนารูปแบบการเช่ือมตอองค
ความรูในเสนทางสินคาขาวจังหวัด
นครปฐม

48 2551-2551 590,600.00

รศ.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
อ.อารีรัตน ภาคพิธเจริญ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
อ.วีรมลล ไวลิขิต
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การพัฒนาวิธี MD-ONIOM เพื่อการ
ทํานายคา 1H-NMR chemical shifts 
ของโมเลกุลเอมีนในตัวทําละลาย

49 2551-2553 480,000.00

อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การพัฒนาวีธีตรวจสอบสารออกฤทธ์ิ
ยับยั้ง ไทโรซีนไคเนส จาก EGFR เพื่อ
ใชในการคัดสรรหายายับยั้งมะเร็ง

50 2551-2552 200,000.00

น.ส. ศิริเกด ฤากิจ
     ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ม. เกษตรศาสตร
     
รศ.งามทิพย ภูวโรดม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

การพัฒนาสารเคลือบบริโภคไดตาน
จุลินทรียรวมกับสารสกัดพืชสมุนไพร

51 2551-2551 300,000.00

นางสาววิภาวีร ธาระเขตร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
รศ.อนุวัตร แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนาสารเคลือบผิวสําหรับกลวย
หอมทอง

52 2551-2551 300,000.00

รศ.กมลวรรณ แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
นางสาวอุมาพร ชนประชา
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
     
ผศ.ตุลวิทย สถาปนจารุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การพัฒนาสารตกตะกอนเพื่อลดการใช
แคลเซียมไฮดรอกไซดในระบบบําบัด
น้ําเสียอุตสาหกรรม

53 2551-2551 67,500.00

รศ.อนุวัตร แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนาสารปองกันการเกาะติด
สําหรับผลไมอบแหง

54 2551-2551 300,000.00
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รศ.กมลวรรณ แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนาสารปองกันการเกาะติด
สําหรับผลไมอบแหง

54 2551-2551 300,000.00

นางสาวกีรตินาฏ  พูลเกษร
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
     
อ.กรรณิการ สัจจาพันธ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การยอยสลายและการบําบัดทางชีวภาพ
ของสารกําจัดวัชพืชอาทราซีนในดิน
ประเทศไทย

55 2550-2551 480,000.00

อ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การวิเคราะหและจัดการคารบอนฟุต
พร้ินทของผลิตภัณฑขาวสําหรับการติด
ฉลากคารบอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
คารบอนตํ่าในการบรรเทาภาวะโลก
รอน

56 2551-2551 3,027,062.00

รศ.งามทิพย ภูวโรดม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
รศ.ดร. แชบเบียร กีวาลา
        บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม
     
รศ.ดร. สิรินธรเทพ แตวประยูร
        บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม
     
ผศ.ธัญญารัตน จิญกาญจน
     คณะอตุสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

การศึกษากระดาษตานจุลินทรียสําหรับ
การประยุกตทางการบรรจุ

57 2551-2551 300,000.00

ผศ.ภาณุวัฒน สรรพกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
อ.จักรพันธ ศิริเจริญศรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน
ของ Binuclear irons บนตัวเรงปฏิกิริยา
ซีโอไลต

58 2551-2551 240,000.00

อ.ขจรศักด์ิ บัวระพันธ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึง
ประสงคในนิสิตครูสาขาการสอนวิทยา
ศาสตรหลักสูตรการผลิตครู 5 ป : การ
ศึกษาระยะยาว

59 2550-2551 225,000.00

อ.สุชาย วรชนะนันท
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

การศึกษาการแพรกระจายของปลา
ครอบครัว Labridae บริเวณหมูเกาะใน
ทะเลอันดามันตอนเหนือ

60 2551-2552 479,670.00
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อ.อิสริยา วุฒิสินธุ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

การศึกษาความเขมขนของโปแตสเซียม
และแมกนีเซียมในการเพาะเล้ียงกุงขาว
แวนนาไมแบบความเค็มตํ่า : การดูดซับ
ดดยดินกนบอและผลตอการรอดตาย
และผลผลิตกุงขาว

61 2551-2553 480,000.00

อ.พิทักษ เชื้อวงศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาความจําเพาะในการจับกับที
อารเอ็นเอ ของเอนไซมแอสปารทิลที
อารีเอ็นเอวินทิเทสจากแบคทีเรีย 
Helicobacter pylori ที่ทําใหเกิดโรคใน
มนุษย

62 2551-2553 471,000.00

อ.ศวพร ศุภผล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การศึกษาความหลากหลายของกลุม
จุลินทรียดินในพื้นที่ปลูกหมอนที่มี
ปญหาโรครากเนา

63 2550-2551 480,000.00

อ.ธิดา เดชฮวบ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การศึกษาความหลากหลายของราท่ี
เจริญในนํ้าเค็มบริเวณอาวไทยและการ
สกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเพื่อการนํา
ไปใชประโยชน

64 2551-2551 480,000.00

อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การศึกษาคารบอนในเม็ดดินขนาดเล็ก
เพื่อใชเปนดัชนีการกักเก็บคารบอนใน
ดินสีแดงอันดับออกซิซอลลของ
ประเทศไทย

65 2551-2552 480,000.00

รศ.สุภาพร อิสริโยดม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การศึกษาโครงการระบบตลาดขอตกลง
สินคาสัตวปกในประเทศไทย กรณี
ศึกษา : ไกเนื้อ-ไกไข

66 2551-2551 813,200.00

นางจํารัส โรจนสโรช
     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     
นางวราภรณ ทองชัช
     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
     
นางศิริพันธ โมราถบ
     กรมปศุสัตว
     
ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย

การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข
หวัดนก H5N1 เพื่อชวยในการวางแผน
นโยบาย

67 2551-2551 1,099,648.00

ผศ.ศิริชัย วงษนาคเพ็ชร
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย
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ผศ.ทวีศักด์ิ สงเสริม
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา

การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข
หวัดนก H5N1 เพื่อชวยในการวางแผน
นโยบาย

67 2551-2551 1,099,648.00

อ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
รศ.ธีระ รักความสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
ประสิทธิ์  ชัยทวีทรัพย
     กรมปศุสัตว
     
ทิพวรรณ  ปรักมะวงศ
     -
     
อ.อมรเทพ อาชวกุลเทพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย
นางสาวปจฉิมา สิทธิสาร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย
อ.ชัยเทพ พูลเขตต
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย
อ.อาสูตร สงวนเกียรติ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย
นางสาวธัญญลักษณ ขันธะมูล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย
คเชนทร  วงษสถาพรชัย
     กรมปศุสัตว
     
อ.พินทุสุดา วีรวัฒน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาปฏิกิริยาพาเชียลออกซิเดชัน
ของมีเทนโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา
แลนทานัมโคบอลตออกไซด

68 2551-2551 100,000.00
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สัญญา ปรางคศรีอรุณ
     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร
     

การศึกษาปฏิกิริยาพาเชียลออกซิเดชัน
ของมีเทนโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา
แลนทานัมโคบอลตออกไซด

68 2551-2551 100,000.00

ผศ.ตุลวิทย สถาปนจารุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การศึกษาประสิทธิภาพของไสกรองจาก
วัสดุชีวภาพ กากตะกอน และผลเหล็ก
เพื่อการบําบัดสี

69 2551-2551 67,500.00

อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศกึษาประสิทธิภาพในการกําจัดสี
ดิสเพิรสท่ีติดเปอนเสนใยอิลาสเทนบ
นเสนใยผสมของโพลีเอสเทอร และอิลา
สเทนเพื่อสมบัติการทนทานตอการซักที่
ดี

70 2551-2551 478,500.00

รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การศึกษาปริมาณไอจีเอฟ-วัน (Insulin 
like Growth factor-1, IGF-1) ในซีรัม
จระเข เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน

71 2551-2551 80,000.00

รศ.วิน เชยชมศรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา
อ.เทพกัญญา หาญศีลวัต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การศึกษาผลของคารราจีแนน เกลือ 
และซูโครสตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ของแปงมันสําปะหลัง

72 2551-2553 480,000.00

อ.ชาตรี ฝายคําตา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การศึกษาและพัฒนาการดําเนินการ
จัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู
สําหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร หลักสูตร 5 
ป ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู

73 2551-2552 480,000.00

อ.วสกร บัลลังกโพธิ์
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ
สารสกัดจากพืชในการเปนทางเลือก
ใหมสําหรับใชในการควบคุม
หนอนกระทูหอม

74 2551-2552 480,000.00

อ.ทรงวุฒิ สุรมิตร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาสมบัติไดนามิกสที่สภาวะ
กระตุนของสารพอลิเมอรนําไฟฟาใน
กลุมของอนุพันธพอลีคารบาดซล โดย
วิธีคํานวณทางเคมีทฤษฎีและระเบียบวิธี
ทางสเปคโทรสโคป

75 2551-2553 480,000.00

อ.นุชนภา ต้ังบริบูรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษาสารเช่ือมขวางโมเลกุล
ระหวางยางธรรมชาติและอลูมินา

76 2551-2551 112,000.00

อ.จันทรทิพย ซื่อสัตย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

การศึกษาอิทธิพลของลักษณะโครง
สรางทางเคมีตอระดับความเขมของสี
ตอหนวยน้ําหนักและสมบัติการยอมติด
สีบนโพลีเอสเตอรของลีดีสเพิรสชนิดเอ
โซ

77 2550-2551 477,000.00
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อ.สราวุธ เทพานนท
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การศึกษาอิทธิพลของแหลงกําเนิด
มลพิษทางอากาศท่ีมีผลตอการไดรับ
สัมผัสสารอินทรียระเหยในประชากร
พื้นที่ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
และตําบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี

78 2551-2551 289,300.00

ผศ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การสกัดและใชประโยชนโพลีแซ
คคาไรดจากผลสํารองในผลิตภัณฑเนื้อ
หมูคืนรูป

79 2551-2552 300,000.00

นางสาว รัดใจ ปคุณพูลสิน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
     
อ.ณกัญภัทร จินดา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การสกัดและองคประกอบทางเคมี
ของกล่ินดอกทุเรียน

80 2551-2551 80,000.00

รงจิรา   โพธิ์ทอง
     ภาควิเทคโนโลยีชีวภา คณะอุตสาหกรรมเกษตรพ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
อ.สายชล เกตุษา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การสงเสริมกลุมวิจัยและพัฒนา
สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวของผลิตผล
พืชสวน

81 2550-2551 2,000,000.00

อ.เฉลิมพล ภูมิไชย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

การสรางดีเอ็นเอเคร่ืองหมายชนิด 
Microsatellite สําหรับสบูดํา

82 2551-2551 480,000.00

รศ.บุญสง คงคาทิพย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การสังเคราะหยาตานไขหวัด
นก(Oseltamivir) จากน้ําตาลโมเลกุล
เดี่ยว และ กรดทาทาลิก

83 2551-2553 1,500,000.00

รศ.งามผอง คงคาทิพย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
นายณัฐวัชร เชื้อนพรัตน
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวภาวิณี วิเชียรนุกูล
     ไมระบุหนวยงาน
     
ดร.พีรพงษ แสงวนางคกูล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

การสํารวจพันธุ ระบบการผลิตและการ
ตลาดมะละกอในเขต จ.สุพรรณบุรี และ 
กาญจนบุรี

84 2551-2551 299,750.00

นายจตุรงค  จันทรสี่ทิศ
     หลักสูตรวิทยาศาสตรการเกษตร  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
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นายสมนึก ทองบอ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

การสํารวจพันธุ ระบบการผลิตและการ
ตลาดมะละกอในเขต จ.สุพรรณบุรี และ 
กาญจนบุรี

84 2551-2551 299,750.00

นายไพร มัทธวรัตน
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ผศ.ตุลวิทย สถาปนจารุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การหาชนิดและปริมาณสารเคมีที่เหมาะ
สมในระบบบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม
โดยสถติวิธีตอยสนองที่พื้นผิว

85 2551-2551 67,500.00

นายเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การหาชุดของเซ็นเซอรที่เหมาะสมแบบ
เร็วสําหรับการพัฒนาเคร่ืองจําแนกกลิ่น

86 2551-2552 480,000.00

อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การเหนี่ยวนําใหเกิดการกลายพันธุของ
ยีนแบคเทอริโอซินที่ไดจาก 
Lactobacillus sarivarius K4 โดยวิธี 
Random Mutagenesis

87 2551-2552 200,000.00

น.ส.  ยุพาพรรณ เพิ่มสิน
     ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ม. เกษตรศาสตร
     
นางสาวอรทัย จงประทีป
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ

การออกแบบและเปล่ียนแปลงโครง
สรางยอยเพื่อการผลิตตัวนํายิ่งยวด
ประสิทธิภาพสูงสําหรับการประยุกตใช
ในระบบกักเก็บพลังงานสํารอง

88 2551-2552 460,000.00

รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร

ความคงตัวระหวางการเก็บรักษาของ
ระบบนําสงชนิดมัลติเฟสสําหรับนําสง
สารโภชนเภสัชและอาหารเพื่อสุขภาพ

89 2551-2553 1,200,000.00

รศ.สมพร อิศวิลานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

ความเปนพลวัตของเศรษฐกิจการผลิต
ขาวของไทยและการมองไปขางหนา

90 2551-2552 1,262,800.00

ผศ.ลพ ภวภูตานนท
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

ความสัมพันธระหวางสมบัติดินใน
แหลงปลูกกับปริมาณและคุณภาพผล
ผลิตสมโอ

91 2550-2551 1,402,974.00

ผศ.จีมา ศรลัมพ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

ความสามารถเปยกไดของพื้นผิวเมื่อมี
การปนเปอนแบบผสมจากของเหลวท่ี
ไมใชน้ํา

92 2550-2551 480,000.00

ศ. ดร. สมชาย วงศวิเศษ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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อ.สุธีร ดวงใจ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

ความหลากหลาย และลักษณะ
วิวัฒนาการของพรรณไมในสกุล
มะเกลือ (Diospyros, Ebenaceae) ใน
ประเทศไทย โดยใชขอมูลลําดับนิ
วคลีโอไทดจากคลอโรพลาสตจีโน
มและนิวเคลียรจีโนม

93 2551-2552 480,000.00

อ.อรอุมา เพียซาย (เจียมจิตต)
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

ความหลากหลายของรา coprophilous 
ascomycetes และการนําไปใช
ประโยชนทางการเกษตร

94 2551-2551 480,000.00

อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

เคร่ืองด่ืมจากเวยโปรตีน95 2551-2551 90,000.00

นายชูเกียรติ ทรัพยไพศาล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

โครงการนํารองการบริหารจัดการและ
พัฒนาพื้นที่การเกษตรเปนพื้นที่รับน้ํา
นองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญของพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยา
ตามแนวพระราชดําริ

96 2551-2551 9,110,000.00

ผศ.นภาพร เปยมสงา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
ผศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
อ.สติางศุ  พิลัยหลา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุน 
10: อิทธิพลของคารโบไฮเดรตตอความ
คงตัวของเปบไทดถั่วเขียวตานอนุมูล
อิสระในสภาวะกลาส

97 2551-2553 1,555,000.00

นางสาวละอองดาว วองเอกลักษณ (นิสิตปริญญาเอก)
     ไมระบุหนวยงาน
     
รศ.เลอลักษณ จิตรดอน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
เร่ือง "Physiological Aspects of 
Lignin-Degrading Enzymes from a 
Macrofungus Isolated in Thailand"

98 2545-2551 2,152,000.00

รศ.วันชัย จันทรประเสริฐ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

โครงการวิจัยการพัฒนาเครือขายคุณคา
ขาวหอมมะลิ จังหวัดรอยเอ็ด

99 2551-2553 521,000.00
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อ.นุชนภา ต้ังบริบูรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

โครงการวิจัยขนาดเล็กเร่ืองยางพารา100 2551-2551 112,000.00

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศ
บางประการของพรรณไมสกุลการะ
เวก(Artabotrys)ในประเทศไทย

101 2550-2551 150,000.00

อ.ศุภชัย มาลัยกฤษณะชลี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แบบจําลองเชิงวัตถุ 3 มิติมาตราสวน
จริงสําหรับงานออกแบบอาคารและ
บริหารโครงการกอสราง

102 2549-2550 392,000.00

รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด
ตอการทําลายฟลมชีวภาพแบบผสมที่
เกิดจากแบคทีเรียที่มีอาหารเปนพาหะ
ในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช
เยือกแข็ง

103 2551-2551 300,000.00

อ.วิโรจน เดชนําบัญชาชัย
     คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
     สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับระบบสุลกา
กรอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสาร 
(E-custom) ของผูประกอบการไทยใน
เขตภาคตะวันออก

104 2551-2552 240,000.00

อ.โสภา วิศิษฏศักดิ์
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอสภาวะนาสบายและการใช
พลังงานอาคารพักอาศัยในประเทศไทย

105 2551-2552 224,000.00

อ.ประพันธศักดิ์ ศรีษะภูมิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

ผลของ Lignin ตอการตานทานเช้ือ
ไวรัส MrNV ในกุงกามกราม

106 2550-2552 385,000.00

ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
อ.สุจรรยา วลิาวรรณ
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

ผลของการใชความสัมพันธของคําศัพท
และ Macrorules ที่มีตอการจับใจความ
สําคัญของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษา
ตางประเทศ

107 2551-2552 342,000.00

ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ผลของอุณหภูมิแชเยือกแข็ง การเปลี่ยน
แปลงอุณหภูมิ และระยะเวลาระหวาง
การเก็บรักษาตอการอยูรอดและความ
ตานทานของแบคทีเรียโคลิฟอรมใน
อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคแชเยือก
แข็ง

108 2551-2552 285,000.00
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นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

พันธุกลวย ระยะเวลาบม และกรรมวิธี
การทําแหง : ผลตอปริมาณ  resistant 
starch อัตราการยอยดวยเอนไซม และ
สมบัติเคมีกายภาพ

109 2551-2551 909,700.00

อ.สิรีรัตน เชษฐสุมน
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัด
นครปฐม

110 2551-2551 456,170.00

นางสาคร ชินวงค
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
     ฝายการศึกษา
นางสาวสิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน

ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพื่อ
อุตสาหกรรม

111 2551-2551 303,022.00

รศ.สมยศ เชิญอักษร
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ระบบลําเลียงขาวเปลือกจากรถบรรทุก
ไปเก็บในไซโล

112 2551-2551 100,000.00

นส.สมพร แซโลว
     นิสิต ป.ตรี
     
นายสมพร คุมเดช
     นิสิต ป.ตรี
     
นายภัทรพงศ อินทรัตนผล
     นิสิต ป.ตรี
     
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

สถานภาพการผลิตสัตวน้ําพื้นเมืองของ
จังหวัดชัยนาท

113 2551-2551 1,547,480.00

อ.บุญเลิศ ศรีหิรัญ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

สมมาตรของสมการเบเจอรแบบเฟนสุม114 2550-2551 480,000.00

อ.สุเนตร พรานนทสถิตย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

สายอากาศแบบหมุนในระบบเคร่ือง
จักรกลไฟฟาจุลภาคยานความถี่วิทยุ

115 2551-2552 480,000.00

ศ.จริงแท ศิริพานิช
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

สาเหตุการเกิดอาการสะทานหนาวใน
สับปะรด

116 2551-2552 50,000.00

ผศ.มยุรี จัยวัฒน
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

อาหารปลอดภัยและการพัฒนาอาชีพ
ทางเลือกและการจัดการทรัพยากรชาย
ฝง จ.สุราษฎรธานี

117 2551-2552 2,763,346.00

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

อิทธิพลของระบบการเขตกรรมท่ีดอน
ตอการสูญเสียธาตุอาหารในดินที่
พัฒนาการสูง

118 2551-2553 480,000.00
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ผศ.น้ําฝน ลําดับวงศ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวน
การเคมีและฟสิกส

อิทธิพลของรูปแบบการเติมโปรตีนกลู
เตลินตอคุณภาพของกวยเต๋ียวเสนเล็ก

119 2551-2551 90,000.00

นางสาว วรรษมณ  ทองโชติ (นิสิต)
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     
นางสาว  อัมรัตน  แคลวปลอดทุกข
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร (นิสิต)
     

รวม     119  โครงการ     งบประมาณ 77,576,717.00 บาท
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS)แหลงทุน - 

อ.ชุลีพร ชํานาญคา
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การใชคลอรีนไดออกไซดเพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษาพริกสด

1 2551-2551 90,000.00

อ.รุงกานต บุญนาถกร
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การใชพริกดองในการผลิตนําจ้ิมสุก้ียาก้ี2 2551-2551 90,000.00

อ.โสรยา เกิดพิบูลย
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การพัฒนาการผลิตสลัดผักปรุงรส (
สไตลญ่ีปุน)

3 2551-2551 90,000.00

รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การพัฒนาเคร่ืองตัดขั้วขาวโพดหวาน4 2551-2551 100,000.00

อ.บุศราวรรณ ไชยะ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การพัฒนาผลิตภัณฑคุกก้ีปลายขาวเสริม
เสนใยอาหาร

5 2551-2551 90,000.00

อ.บุศราวรรณ ไชยะ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

การพัฒนาผลิตภัณฑแครกเกอร
ขาวกลองงอกเสริมสมุนไพร

6 2551-2551 90,000.00

รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การพัฒนาอุปกรณไถระเบิดดินดาน
ชนิดส่ันทั้งโครงแบบปรับความถี่ได

7 2551-2551 100,000.00

อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การพิสูจนผลิตภัณฑแทจากจระเขดวย
การตรวจไมโตคอนเดรียไซโตโครม บี 
ยีนส

8 2551-2551 80,000.00
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นายยศพงษ เต็มศิริพงศ
     บริษัท ศรีราชา โมดา จํากัด
     

การพิสูจนผลิตภัณฑแทจากจระเขดวย
การตรวจไมโตคอนเดรียไซโตโครม บี 
ยีนส

8 2551-2551 80,000.00

นางสาวดวงทิพย  อนุวารีพงษ
     ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ม. เกษตรศาสตร
     
อ.หทัยเทพ วงศสุวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของรถ
แทรกเตอรคีบออยที่ใชในการเกษตร
ของไทยดวยระเบียบวิธีการทาง
วิศวกรรมการสั่นสะเทือน

9 2550-2551 100,000.00

นายเรวัฒน วานิชศุภชัย
     โรงงานศุภชัย
     
นายอรรถพล  ทองหลํา
     นิสิต
     
นายวีรชาติ  ตูประสิทธิ์
     นิสิต
     

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ    830,000.00 บาท
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหลงทุน - 

อ.ทานตะวัน คเชนทรชัย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การประยุกตใชสารสกัดอัลลิซิ
นจากกระเทียม ไคโตซานและสาร
ประกอบเชิงซอนอัลลิซิน-ไคโตซาน
เปนสารตานเช้ือจุลินทรียในผลิตภัณฑ
ไสกรอกหมูไขมันตํ่า

1 2551-2552 360,000.00

นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาสมการสําหรับหาปริมาณสาร
เคอรคูมินในขม้ินชันแบบรวดเร็วโดย
การประยุกตใชแสงยานใกลอินฟราเรด

2 2551-2551 480,000.00

นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

2551-2553

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การวิเคราะหการเปล่ียนทดแทนแบบ
ขนาน สําหรับกองยานพาหนะและ
อุปกรณเคร่ืองมือในอุตสาหกรรม
เกษตร

3 2550-2551 240,000.00
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อ.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัตรกิริยา
ที่มีตอกรดอะมิโนในโพรงการจับของ
ตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซดของเอนไซม
การถายแบบ เอช ไอ วี-1 ดวยระเบียบ
วิธีโมเลกุลลารดอกก้ิงและการคํานวณ
เคมีควอนตัม

4 2551-2551 240,000.00

รศ.สุภา หารหนองบัว
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
อ.สมเกียรติ นกบิน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

โครงสรางและกลไกการเกิดปฏิกิริยา
ระดับนาโนเมตรของโลหะทรานสิชั่น
ในระบบตัวเรงปฏิกิริยาเมทอลออกไซด

5 2551-2551 240,000.00

ศ.วิเชียร เลาหโกศล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

ทฤษฎีจํานวนและการประยุกต6 2551-2553 7,500,000.00

อ.เฉลิมพล กาญจนวรินทร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

แบบจําลองโครงสรางสามมิติและกลไก
การเลือกผานไอออนของรูร่ัวระดับนา
โนของโปรตีน Cry4Ba จากแบคทีเรีย 
Bacillus thuringiensis

7 2551-2552 480,000.00

รศ. ดร. ชนันท  อังศุธนสมบัติ
     สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร    มหาวิทยาลัยมหิดล
     
อ.ศมณพร สุทธิบาก
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการ
ธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิง
เปรียบเทียบในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลเชียงเครือ เทศบาลเมือง
สกลนคร เทศบาลตําบลกุมภวาป และ
เทศบาลนครอุดรธานี

8 2551-2551 45,000.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ    9,585,000.00 บาท
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)แหลงทุน - 

อ.พรอมพิไล บัวสุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาเครือขายผูนําชุมชนและ
สถานศึกษาในการสรางเสริมชุมชนใช
รถใชถนนปลอดภัย

1 2551-2551 2,500,000.00

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑขนมทางเลือกเพื่อ
สุขภาพสําหรับเด็กเชิงอุตสาหกรรม

2 2551-2551 500,000.00
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นางจุฬาลักษณ จารุนุช
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

โครงการ “ผลิตอาหารเสริมสําหรับเด็ก
และทารกที่ไดมาตรฐานในระดับ
อุตสาหกรรม : ระยะท่ี 1 (ป 2551) การ
ประยุกตใช Linear programming ใน
การพัฒนาสูตรอาหารเสริมสําหรับเด็ก
และทารกใหไดมาตรฐานทาง
โภชนาการ”

3 2551-2551 300,000.00

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางวรรณดี สุทธินรากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายการตลาด
นายวายุห สนเทศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโรงงาน
ดร.มาฤดี ผองพิพัฒนพงษ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง
     
อ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

จักรยานกับวิถีชีวิตของคนไทย4 2551-2551 500,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ    3,800,000.00 บาท
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมแหลงทุน - 

อ.อภิชาต ดะลุณเพธย
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

   แนวทางในการพัฒนาการตลาดและ
การผลิตสินคาของผูตองขัง

1 2551-2551 2,200,000.00

ผศ.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การศึกษาความตองการของประชาชน
และประเมินผลการดําเนินงานการให
ความรูและความชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชน

2 2551-2551 1,200,000.00

นายสิทธินันท  วิวัฒนาพรชัย
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.สันติยา เอกอัคร
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    3,400,000.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแหลงทุน - 
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อ.ทรงชัย อักษรคิด
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1 2551-2551 558,000.00

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานสถานศึกษา

2 2551-2551 560,000.00

อ.อรพรรณ บุตรกตัญู
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินโครงการสงเสริมการ
อานออก เขียนได ปงบประมาณ 2550

3 2551-2551 558,000.00

อ.สุนทรา โตบัว
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรัก
การอาน

4 2551-2551 558,000.00

อ.ชานนท จันทรา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินโครงการเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนิ
ทยาศาสตรตามรูปแบบแนวทาง สสวท. 
และรูปแบบท่ีหลากหลาย

5 2551-2551 558,000.00

ผศ.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินโครงการเสริม
ประสิทธิภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูภาษาไทย และการเขียน
ภาษาไทยอยางสรางสรรค ปงบ
ประมาณ 2550

6 2551-2551 558,000.00

ผศ.กรกฎา นักคิ้ม
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

การพัฒนารูปแบบการสรางความเขม
แข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา

7 2551-2553 250,000.00

อ.สุนทรา โตบัว
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

โครงการประเมินการสงเสริมคุณภาพ
ทางวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปงบประมาณ 2550 สํานักงานวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา
โครงการวิจัยยอย: การประเมิน
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน

8 2551-2551 60,000.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ    3,660,000.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหลงทุน - 

อ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

กลุมวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการ
ผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพ
โดยจุลินทรีย

1 2551-2553 7,500,000.00

อ.จาริตา หินเธาว
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการจัดการ

การจัดการผลิตภัณฑ OTOP เพื่อเพิ่ม
มูลคาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา กลุมทอผาฝายยอมคราม หมู 
1 บานถํ้าเตา ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

2 2551-2551 150,000.00

อ.กันยารัตน สุขะวัธนกุล
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการตลาด
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อ.ขวัญชนก วงศแพงสอน
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

การจัดการผลิตภัณฑ OTOP เพื่อเพิ่ม
มูลคาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา กลุมทอผาฝายยอมคราม หมู 
1 บานถํ้าเตา ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

2 2551-2551 150,000.00

นางสาวนันทิยา พระทอง
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
อ.วรวิทย กุลตังวัฒนา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
อ.ธัญลักษณ เมืองโคตร
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการตลาด

การเตรียมหลักสูตรการจัดการเกษตร
แบบมีสัญญาตามถนนหมายเลข 9  ลาว 
- ไทย

3 2551-2551 50,500.00

ผศ.สุนีรัตน กุศลาศัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาแนวทางและโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการวางแผนงานกอ
สรางท่ีมีลักษณะซํ้า ๆ กัน

4 2551-2551 491,840.00

อธิวัฒน บุญเจริญ
     ไมระบุหนวยงาน
     
เบญจพร ศรีสุวรรณกาฬ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายวิรัตน สุมน
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุ
สัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     สถานีวิจัยทับกวาง

การศึกษาปรับปรุงกุนเชียงท่ีผสมนํ้าคร่ัง5 2551-2551 40,000.00

ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร)
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
นางณัฏยาพร สุมน
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุ
สัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     สถานีวิจัยทับกวาง
นางสาวทิพยมนต ใยเกษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุ
สัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     สถานีวิจัยทับกวาง
รศ.พงศศักด์ิ ชลธนสวัสด์ิ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การศึกษาปจจัยที่เก่ียวของในการลด
ปริมาณการสูญเสียน้ําในการผลิตขาว

6 2551-2551 220,000.00

อ.ชุติ มวงประเสริฐ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
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ผศ.โสภณ อุไรชื่น
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การศึกษาปจจัยที่เก่ียวของในการลด
ปริมาณการสูญเสียน้ําในการผลิตขาว

6 2551-2551 220,000.00

อ.บุบผา คงสมัย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ผลของความตองการระบบรับรองและ
ฉลาดจากประเทศคูคาตอความยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมกุงไทย

7 2551-2551 5,261,870.00

รศ.ดร.แชบเบียร กีวาลลา
     บัณฑิตรวมดานพลังงานและส่ิงแวดลอม
     
รศ.ดร. อํานวย แสงโนรี
     ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
     
ผศ.อุรสา บัวตะมะ
     ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
     
ดร. หลุยส เลอเบล
     หนวยวิจัยสังคมและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     
ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

ลักษณะของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ปริมาณ คุณภาพ และรายไดจากการ
จําหนายนํ้านมของเกษตรกรท่ีไดรับ
สนับสนุนโดยหนวยงานเอกชนแหง
หนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย

8 2550-2552 400,000.00

อ.ธนาทิพย สุวรรณโสภี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล
สุภาวดี แหยงคง
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลยสงคราม
     

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ    14,114,210.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือขายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)แหลงทุน - 

รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

กระถินเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องในจังหวัดสระบุรี

1 2551-2551 220,000.00



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 66 of 107

ผศ.จําเริญ เที่ยงธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

กระถินเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องในจังหวัดสระบุรี

1 2551-2551 220,000.00

ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ
เขาพระพุทธบาทนอยเพื่อการอนุรักษ
อยางยั่งยืน

2 2551-2551 100,000.00

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพ่ือ
การผลิตขาวอยางยั่งยนื

3 2551-2551 250,000.00

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การถายทอดองคความรูการผลิตถ่ัวปน
อนามัยสูชุมชน

4 2551-2551 200,000.00

รศ.อรพินท จินตสถาพร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

การประยุกตใช GAP รวมกับสมุนไพร
ขม้ินชันและฟาทลายโจรในการผลิต
ปลานิลในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

5 2551-2551 200,000.00

รศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การผลิตอาหารหยาบอินทรียสําหรับ
ผลิตเน้ือและนมอินทรีย

6 2551-2551 240,000.00

อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
คุณคาทางโภชนาการ สําหรับการผลิต
กลวยน้ําวาอบแหงแบบแผน

7 2551-2551 200,000.00

อ.ธานินทร คงศิลา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธแหลงทอง
เที่ยวในจังหวัดลพบุรี

8 2551-2551 120,000.00

นางอรทัย ไตรวุฒานนท
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การเพิ่มมูลคาไขไกระดับฟารม
เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

9 2551-2551 200,000.00

อ.ธัชทฤต เทียมธรรม
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุและแนว
ทางการแกไขปญหาพฤติกรรมการหนี
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขต
ภาคกลางตอนบน

10 2551-2551 250,000.00

ผศ.วิโรจน เวชชะ
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาศิลปนิเทศ

การศึกษารูปแบบและกระบวนการ
พัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมของ
ชุมชนรอบเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ใน
จังหวัดลพบุรี

11 2551-2551 100,000.00

นายปรีชา อินนุรักษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุ
สัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค

โครงการพัฒนาโคพ้ืนเมือง เพื่อยก
ระดับสมรรถภาพการผลิตโดยใชน้ําเช้ือ
แชแข็งโคพันธุกําแพงแสน

12 2551-2551 240,000.00

รวม     12  โครงการ     งบประมาณ  2,320,000.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือขายภาคกลางตะวันออก (ผานมหาวิทยาลัยบูรพา)แหลงทุน - 
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อ.สมจิตต ปาละกาศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การสรางมูลคาเพิ่มจากผลมะมวง
หิมพานต: การประเมินคุณสมบัติการ
ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารจากผลมะมวง
หิมพานต

1 2551-2551 246,100.00

นางสาวกรองจันทร รัตนประดิษฐ
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    246,100.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับ ศุนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติแหลงทุน - 

อ.ศวพร ศุภผล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

จุลินทรียที่มีบทบาทในการเปล่ียนแปลง
สวนประกอบอนินทรียในดินกรด
ซัลเฟตของประเทศไทย ภายใตสภาวะท่ี
ควบคุมการลดออกซิเจน

1 2551-2552 90,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    90,000.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาแหลงทุน - 

อ.ธนโชติ บุญวรโชติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

แนวทางการใชใบรับของคลังสินคา 
(Warehouse Receipt) ในตลาดจริง 
(Cash Market) และนํามาประยุกตใช
ในกระบวนการสงมอบรับมอบในตลาด
สินคาเกษตรลวงหนา (Futures Market)

1 2551-2551 850,000.00

อ.ชุติมา ไวศรายุทธ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    850,000.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการตํารวจแหงชาติ กองบัญชาการศึกษาแหลงทุน - 

อ.วสันต ทองไทย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของตํารวจหลักสูตรฝกอบรม
นักเรียนตํารวจสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการตํารวจแหงชาติ

1 2551-2551 20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    20,000.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดําริ (กปร)แหลงทุน - 

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญา
แฝกตอความหลากหลายชีวภาพปาไม
ในพื้นที่ปาทดแทน
โครงการยอยท่ี 1อิทธิพลของการปลูก
หญาแฝกตอความหลากชนิดของพืช
บริเวณพื้นที่ปาทดแทน

1 2551-2553 317,000.00
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รศ.เดชา วิวัฒนวิทยา
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญา
แฝกตอความหลากหลายชีวภาพปาไม
ในพื้นที่ปาทดแทน
โครงการยอยท่ี 3 ผลกระทบของการ
ปลูกหญาแฝกตอความหลากชนิดของ
ชุมสัตวในดินบริเวณพื้นที่ปาทดแทน

2 2551-2553 279,000.00

ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญา
แฝกตอความหลากหลายชีวภาพปาไม
ในพื้นที่ปาทดแทน
โครงการยอยท่ี 4 อิทธิพลของการปลูก
หญาแฝกตอความหลากชนิดสัตวปา
บริเวณพื้นที่ปาทดแทน

3 2551-2553 247,000.00

อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร

ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญา
แฝกตอความหลากหลายชีวภาพปาไม
ในพื้นที่ปาทดแทน
โครงการยอยท่ี2 อิทธิพลของการปลูก
หญาแฝกตอความเปลี่ยนแปลงสังคมพืช
บริเวณพื้นที่ปาทดแทน

4 2551-2553 317,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ    1,160,000.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติแหลงทุน - 

ผศ.สมชัย พรบันลือลาภ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การโคลน, การแสดงออกและการศึกษา
คุณสมบัติบางประการของเอนไซม 
adenosine deaminase ที่ตานทานสารปฎิ
ชีวนะจากจุลินทรีย Streptomyces 
antibioticus

1 2551-2551 197,000.00

นส.อัษฎะวรรษ สุนันทการกิจ
     ภาควิชาชีวเคมี
     
อ.ชุติมา ไวศรายุทธ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การจัดทําระบบจัดการคุณภาพโดยการ
เพิ่มความเช่ือมั่นจากสายการผลิต

2 2550-2551 290,000.00

รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

การจัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ น
วัตกรรมวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา เร่ือง
แบบจําลองสาธารณสิทธิSWAT & 
GRASS

3 2551-2551 500,000.00

อ.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การใชความรอนในการรักษาคุณภาพ 
และยืดอายุการวางจําหนายของฝร่ังแปร
รูปพรอมบริโภคพันธุกลมสาล่ี และ
พันธุแปนสีทองเพื่อการสงออก

4 2551-2552 1,227,960.00
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รศ. ดร. ศิริชัย  กัลยาณรัตน
     สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว คณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
     

การใชความรอนในการรักษาคุณภาพ 
และยืดอายุการวางจําหนายของฝร่ังแปร
รูปพรอมบริโภคพันธุกลมสาล่ี และ
พันธุแปนสีทองเพื่อการสงออก

4 2551-2552 1,227,960.00

น.ส.อินทิรา  ลิจันทรพร
     สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว คณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
     
ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การใชประโยชนจากเปลือกถั่วเขียวและ
โปรตีนถั่วเขียวเขมขนเปนอาหารไกเนื้อ 
ไกไข และสุกร

5 2551-2551 720,000.00

ผศ.ปทมา ระตะนะอาพร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การใชประโยชนจากสาหรายไสไกที่ได
จากการเลี้ยงรวมกับกุงกุลาดํา

6 2551-2551 400,000.00

รศ.นงนุช รักสกุลไทย
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
ผศ.โสภณ อุไรชื่น
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การใชประโยชนศัตรูธรรมชาติในการ
ควบคุมแมลงศัตรูฝร่ัง

7 2551-2553 500,000.00

รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
เสาวลักษณ อารมณ
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
รัตติกาล ทรัพยโมค
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
เพ็ญนภา วรรณรัตน
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
ผศ.โสภณ อุไรชื่น
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การใชศัตรูธรรมชาติในระบบการ
จัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรง
เรือนในเขตภาคกลางของประเทศไทย

8 2551-2553 400,000.00

รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
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ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     

การใชศัตรูธรรมชาติในระบบการ
จัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรง
เรือนในเขตภาคกลางของประเทศไทย

8 2551-2553 400,000.00

รัตติกาล ทรัพยโมค
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
ผศ.กันทิมาณี พันธุวิเชียร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การตรวจวิเคราะหความเปนพิษของพืช
สมุนไพร

9 2551-2551 11,290,000.00

ผศ.ดร.ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ
     คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การตอยอดการปรับปรุงพันธุปทุมมาสู
ระบบสิทธิบัตรสากล

10 2549-2551 1,415,866.00

นางสาวโสภิดา ชดช่ืนเชย
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหงชาติ

การปรับปรุงพันธุและการเขตกรรม
สมุนไพร

11 2551-2551 3,200,000.00

รศ.อภิญญา ดวงจันทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การผลิตไบโอไฮโดรเจนดวยกระบวน
การรีฟอรมมิงดวยไอน้ําจากนํ้ามัน
ชีวภาพที่ไดจากตนสบูดําดวยตัวเรง
ปฏิกิริยา Ni บนตัวรองรับ CeO2 ขนาด
นาโนเมตร

12 2551-2551 570,000.00

นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต
น้ําตาลทรายแดงในระดับเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน (OTOP)

13 2551-2551 300,000.00

นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนากระบวนการลดสารพิษใน
กากเมลดสบูดําจากการผลิตไบโอดีเซล
เพื่อสรางคุณคาเพิ่ม

14 2551-2551 3,767,500.00

นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การพัฒนาเช้ือนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส
เพื่อใชในการกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย

15 2551-2551 500,000.00
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อ.สุพจน กาเซ็ม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑชีวภาพ
แบคทีเรียปฏิปกษควบคุมโรคและกลไก
ที่เก่ียวของโรคขอบใบแหงและใบขีด
โปรงแสงของขาวและโรคสําคัญของถ่ัว
เหลืองฝกสด

16 2551-2551 949,000.00

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช
รศ.นาตยา ปลันธนานนท
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาสงเสริม
การเรียนรูดวยอิเล็กทรอนิกสดานหลัก
สูตรและการสอน

17 2551-2551 653,100.00

ผศ.โสภณ อุไรชื่น
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาเทคโนโลยีการการเพาะเล้ียง
มวนตาโต Geocoris uliginosus Say 
(Hemiptera: Lygaeidae)

18 2551-2553 300,000.00

อ.อรพรรณ เกินอาษา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
สังวอน แกววิจิตร
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
อทิติยา แกวประดิษฐ
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
ผศ.โสภณ อุไรชื่น
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตน
เบียน Anagyrus sinope (Howord) 
(Hymenoptera: Encyrtidae)

19 2551-2553 300,000.00

รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
เสาวลักษณ อารมณ
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
สังวอน แกววิจิตร
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
กิตติยา สุขเสน
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
รัตติกาล ทรัพยโมค
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
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ผศ.โสภณ อุไรชื่น
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตน
เบียน Asecodes hispinarum Boucek 
(Hymenoptera: Eulophidae)

20 2551-2553 300,000.00

น้ําผ้ึง ชมถูเขียว
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
กิตติยา สุขเสน
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
สังวอน แกววิจิตร
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
ผศ.โสภณ อุไรชื่น
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัว
หํ้าเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda 
Yasunaga & Miyamoto (Hemiptera: 
Anthocoridae)

21 2551-2553 300,000.00

สินีนาฏ รัตนาคะ
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
เทวี มณีรัตน
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
อ.อรพรรณ เกินอาษา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
เพ็ญนภา วรรณรัตน
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
สังวอน แกววิจิตร
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
ผศ.โสภณ อุไรชื่น
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงชาง
ปกใส Mallada basalis (Walker) 
(Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิง
พาณิชย

22 2551-2553 400,000.00

ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
     
กิตติยา สุขเสน
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
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อ.อรพรรณ เกินอาษา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงชาง
ปกใส Mallada basalis (Walker) 
(Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิง
พาณิชย

22 2551-2553 400,000.00

รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑขาวสําหรับ
ผูบริโภคชาวอังกฤษ ฝร่ังเศส เนเธอร
แลนด และเบลเยียม โดยใชการ
วิเคราะหแบบ Conjoint

23 2551-2554 1,200,000.00

รศ.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การพัฒนาผลิตแบคทีเรียไนตริฟายอิง
เพื่อเรงการกําจัดแอมโมเนียและไน
ไตรทในผูเลี้ยงสัตวน้ําระบบปด

24 2551-2551 858,000.00

ศ.สาวิตรี ลิ่มทอง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การพัฒนาผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต
ที่ทนอุณหภูมิสูง

25 2551-2551 4,500,000.00

นางผกาพรรณ สกุลมั่น
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุ
สัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค 
สําหรับอุตสาหกรรมสินคาหนัง

26 2551-2551 1,265,000.00

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถั่ว
เหลืองแบบผสมผสาน

27 2550-2550 1,600,000.00

รศ.ทศพล พรพรหม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา
รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา
รศ.สมศิริ แสงโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช
รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

การพัฒนาระบบชวยตัดสินใจแบบ
บูรณาการโดยการมีสวนรวมและชุมชน
เปนศูนยกลางบนฐานของแบบจําลองท่ี
ไดจากโครงการวิจัย 
GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรในลุมนํ้าเจาพระยาอยางยั่งยืน

28 2551-2551 8,783,948.00
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อ.นัยสันต อภิวัฒนลังการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การพัฒนาระบบสําหรับการวัดพื้นผิว
สามมิติโดยใชแสงแบบอัตโนมัติ

29 2551-2551 389,700.00

รศ.จริยา จันทรไพแสง
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาโรงเรือนตนแบบผลิตบีทีและ
ไสเดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชใน
ชุมชนเกษตรกรรม

30 2551-2551 900,000.00

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

การพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกใหมใน
อุตสาหกรรมไม

31 2551-2551 700,000.00

ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การพัฒนาวัสดุรับรูชนิดใหมสําหรับ
สารมลพิษในส่ิงแวดลอมท่ีเปนโมเลกุล
และไอออนโดยโมเลกุลกลุมกอนที่
อันตรกิริยาแบบออน

32 2551-2551 500,000.00

อ.สุเจตน ชื่นชม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การพัฒนาวิธีการอินซิตู"ฮบริไดเซช่ัน
ในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาใน
อุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร

33 2551-2551 690,000.00

ผศ.อารยา ศานติสรร
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม

การพัฒนาศักยภาพที่พักแบบสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทเพื่อสงเสริมชุมชน
ทองเท่ียวยั่งยืน กรณีศึกษาอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

34 2551-2551 300,000.00

อ.สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม
อ.ศราวุธ เปรมใจ
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การพัฒนาอุปกรณแอฟฟนิตีคอลัมน
เพื่อลดตนทุนการตรวจสอบอะฟลาทอก
ซิน

35 2551-2551 1,000,000.00

ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาเอนไซมยอยสลายเพ่ือการ
ประยุกตใชในอาหารสัตวปก

36 2551-2551 2,006,000.00

รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สพ.ญ. อรพิน สุขพิริยกุล
     เครือเบทาโกร
     
รศ.เดชา วิวัฒนวิทยา
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

การเพิ่มผลผลิตไขมดแดงในการทํา
ฟารมมดแดงเชิงธุรกิจ

37 2551-2551 400,000.00
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นางชิดชม ฮิรางะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การยกระดับมาตรฐานยอไทยและ
ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ

38 2551-2551 254,000.00

นางชิดชม ฮิรางะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การยกระดับมาตรฐานยอไทยและ
ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ
โครงการยอย การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากยอไทย

39 2551-2551 1,080,000.00

นางสิริพร สธนเสาวภาคย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
อ.สุขเกษม สิทธพิจน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
นางมณฑาทิพย ยุนฉลาด
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การยกระดับมาตรฐานยอไทยและ
ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ
โครงการยอย ศึกษากรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑน้ําหมักยอ และเคร่ืองด่ืมนํ้า
ยอ

40 2551-2551 1,045,000.00

นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
นางชิดชม ฮิรางะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นายอภิชาติ พัฒนโภครัตนา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

การแยกอสุจิเพื่อการคัดเลือกเพศโดยใช
เทคนิครามานสเปกโทรสโกปและออ
ปติคัลทวีเซอซ

41 2551-2551 644,000.00

ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

การรวบรวมและจําแนกกลุมสายพันธุ
วานชักมดลูก

42 2551-2551 1,400,000.00

นางสาวโสภิดา ชดช่ืนเชย
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหงชาติ
ชัยมงคล ตะนะสอน
      ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหงชาติ
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รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเขพันธุไทย
เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ

43 2551-2553 3,261,500.00

รศ.วิน เชยชมศรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
เอกวิทย ตรีเนตร
     นิสิต ป. เอก วิทยาศาสตรชีวภาพ
     
นางสาววิภาภรณ ณ ถลาง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
รศ.บุญเก้ือ วัชรเสถียร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา
รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร
     คณะสัตวแพทยศาสตร ม. มหิดล
     
ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศเทวัญ
     คณะแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร
     
อ. ดร. กัลยา อารีย
     คณะแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร
     
อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม. ธรรมศาสตร
     
อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ แสนมโน หาญพานิช
     คณะแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร
     
สุวรพร แซลิ้ม
     คณะแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร
     
รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน
     คณะแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร
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รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน
     คณะแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร
     

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเขพันธุไทย
เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ

43 2551-2553 3,261,500.00

อ.สุชาย วรชนะนันท
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต และระดับการใช
ประโยชนของนักดํานํ้าระหวางบริเวณ
แหลงดํานํ้าเทียมและแหลงดํานํ้า
ธรรมชาติ

44 2552-2552 321,000.00

ผศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาพฤติกรรมการเกิดนํ้าทวม-ดิน
ถลม ในพื้นที่ตนแบบเพื่อสรางแบบ
จําลองสําหรับกําหนดเกณฑและวิธีการ
ในการเตือนภัย

45 2550-2551 3,900,000.00

รศ.วรากร ไมเรียง
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายบรรพต กุลสุวรรณ
     ศูนยวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
     
รศ.ประภา ศรีพิจิตต
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

การศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพื่อใช
เปนแหลงทดแทนพลังงานอยางยั่งยืน

46 2549-2550 1,000,000.00

นางประภา  ศรีพิจิตต
     ภาควิชาพืชไรนา
     
ผศ.สมชัย พรบันลือลาภ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การสังเคราะห dNTP โดยวิธีทาง
เอนไซม: การโคลนการเพ่ิมระดับการ
แสดงออกและการทําใหบริสุทธิ์ของ
เอนไซม phosphoglycerate mutase จาก 
Escherichia coli

47 2551-2551 191,000.00

นส.รวินทร นราวงศานนท
     ภาควิชาชีวเคมี
     
อ.มนตรี มาลีวงศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

การไหลที่มีพื้นผิวอิสระภายใตอิทธิพล
ของแรงโนมถวง แรงตึงผิว และ
แรงกระทําภายนอก

48 2550-2551 430,000.00

Assoc. Prof. Jack Asavanant
     Chulalongkorn University
     
Prof. Roger Grimshaw
     Loughborough University
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รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ ไมดอกไมประดับสู
อุตสาหกรรมสงออก

49 2551-2551 5,000,000.00

นางวรรณดี สุทธินรากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายการตลาด

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทาง
โภขนาการกับอัจฉริยภาพทางการกีฬา
ของนักกีฬาไทย

50 2551-2551 388,000.00

นางพัชรี ต้ังตระกูล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

คุณคาทางอาหารของคพัภะขาวเร่ิมงอก
และขาวกลองเร่ิมงอกตอการยอมรับ
ของผูบริโภค

51 2551-2551 1,713,800.00

อ.อภิชาต ดะลุณเพธย
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต 
การตลาด และการบริโภคผลไมที่สําคัญ
ของภาคเหนือของไทย (ปที่ 2)

52 2551-2551 520,000.00

ดร.พรสิริ สืบพงษสังข
     ม.เชียงใหม
     
รศ.สมพร อิศวิลานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร

โครงการจัดทําตนแบบ (model) นํารอง
ของการบริหารและขับเคล่ือน นโยบาย
และยุทธศาสตรของการวิจัยของชาติ 
(พ.ศ.2551-2553) สูการปฏิบัติแบบ
มีสวนรวมในจังหวัดนํารองและระดับ
ทองถ่ิน: ภาคกลาง

53 2551-2551 1,000,000.00

นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS)
รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร

โครงการจัดประชุม
การกําหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) 
สูการปฏิบัติ แบบมีสวนรวม  : ภาค
กลาง

54 2551-2551 1,000,000.00

นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม (DORAS)
นางสาวเนตรดาว มุสิกมาศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีแปง น้ําตาลและยางพารา
น.ส. ดอกแกว จุระ
     ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส (DORAS 
Center) มก.
     



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 79 of 107

น.ส. อรอุมา ดวงงาม
     ศูนยการศึกษานานาชาติ มก.
     

โครงการจัดประชุม
การกําหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) 
สูการปฏิบัติ แบบมีสวนรวม  : ภาค
กลาง

54 2551-2551 1,000,000.00

รศ.พงศเทพ อัครธนกุล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับ
มหภาคและจุลภาค

55 2551-2551 1,000,000.00

อ.อรชส นภสินธุวงศ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.สุจินต ภัทรภูวดล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพ
ในการสรางพันธุขาวเพื่อเพิ่มมูลคาและ
คุณคาสูง

56 2551-2551 14,000,000.00

อ.บารเมศ วรรธนะภูติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการปรับปรุงการออกแบบและ
มาตรฐานโครงสรางปรับการทรุดตัว
บริเวณคอสะพาน

57 2551-2551 702,000.00

รศ.วิชาญ ภูพัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.กอโชค จันทวรางกูร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ดร. อรรถสิทธิ์  สวัสด์ิพานิช
     สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง  กรมทางหลวง
     
ด.จุฑา สุนิตยสกุล
     สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง  กรมทางหลวง
     
ชัยพร  บัวสรวง
     การออกแบบสํานังงานโยธา กรุงเทพมหานคร
     
อ.อภินิติ โชติสังกาศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สรศักด์ิ  เซียวศิริกุล
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ม.เกษตรศาสตร
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กฤษณ   เสาเวียง
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ม.เกษตรศาสตร
     

โครงการปรับปรุงการออกแบบและ
มาตรฐานโครงสรางปรับการทรุดตัว
บริเวณคอสะพาน

57 2551-2551 702,000.00

ศ.จํารัส ลิ้มตระกูล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

โครงการพัฒนาและวิเคราะหฐานขอมูล
นักวิจัยไทยดานวิทยาศาสตรเคมีและ
เภสัชที่มีอยูในฐานขอมูลนานาชาติ
สากล ป 2001-2008 ประจําปงบ
ประมาณ 2551

58 2551-2551 350,000.00

อ.ไพบูลย เรืองพัฒนพงศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

โครงการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑเวช
สําอางตานร้ิวรอยจากสมุนไพร

59 2551-2554 350,000.00

นางภัทรา อะหมะดี พีระซะหีด
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(
วว)
     
นางสาวศิริประภา  คําโครต
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(
วว)
     
นางสาวเยาวลักษณ  คําพันธ
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(
วว)
     
นายเอกรินทร บัวผดุง
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(
วว)
     
รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร

โครงการศึกษาขอมูลทางการวิจัยเพื่อ
ประกอบการจัดทํารูปแบบและจัดทําคู
มือการติดตามประเมินผลนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 
2551-2553)

60 2551-2551 120,000.00

รศ.พงษศักด์ิ สุริยวนากุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บทบาทของมหาวิทยาลัยรวมกับองคกร
ทองถ่ินในการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชุมชน
และเศรษฐกิจจังหวัดอยางยั่งยืน กรณี
ศึกษาผาฝายยอมคราม และเคร่ืองปนดิน
เผาจังหวัดสกลนคร

61 2551-2551 1,265,000.00

ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

แบบจําลองระดับลุมนํ้าสําหรับการ
พัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืนในประเทศไทย

62 2551-2551 530,000.00

อ.เอื้อ สิริจินดา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
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อ.จักรกฤษณ พจนศิลป
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

แบบจําลองระดับลุมนํ้าสําหรับการ
พัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืนในประเทศไทย

62 2551-2551 530,000.00

อ.กอบศักด์ิ วันธงไชย
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

ผลกระทบของการเผาไรเลื่อนลอยบน
พื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศตอ
การเก็บกักและปลดปลอยจารบอนสู
บรรยากาศ

63 2551-2551 740,000.00

ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

ผลของชนิดทอนพันธุและวัสดุคลุม
แปลงปลูกตอผลผลิตและปริมาณสาร
เคอรคูมินอยดของขม้ินชัน

64 2551-2551 600,000.00

นางสาวโสภิดา ชดช่ืนเชย
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหงชาติ
นันทวรรณ ฉิมพลี
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร

แผนงานวิจัย: การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารไทยสุขาพและประชา
สัมพันธเพื่อสงเสริมการบริโภคอาหาร
ไทย  
ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาอาหารวาง
ไทยเพื่อลดความเส่ียงโรคอวนในเด็กวัย
เรียน

65 2551-2551 400,000.00

รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

แผนงานวิจัยระบบเตือนภัยและการมี
สวนรวมของชุมชนเครือขายลุมนํ้านาน
ตอนบนเพื่อการปองกันอุทกภัยและดิน
ถลม กรอบการวิจัยดานภัยพิบัติอุทกภัย
และดินถลม

66 2551-2551 2,653,750.00

รศ.วินัย อาจคงหาญ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ

พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน67 2551-2551 2,000,000.00

ศ.เจริญศักด์ิ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
รศ.กลาณรงค ศรีรอต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.เอ็จ สโรบล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
อ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

ภาวะเส่ียงของชนิดพืชจากการเปล่ียน
แปลงของสภาพภูมิอากาศระหวางป 
ค.ศ.2000-2100

68 2551-2551 802,000.00
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อ.พงศกร จันทรัตน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

แมกนีโตมิเตอรแบบส่ังตัวอยางราคา
ประหยัด

69 2551-2551 261,000.00

ผศ.วีรวรรณ อมรศักดิ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

แมลงศัตรูผลผลิตการเกษตรในโรงเก็บ
และแมลงศัตรูธรรมชาติในเขตภาค
กลางของประเทศไทย

70 2551-2553 118,760.00

รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

ระบบชลสารสนเทศประเทศไทย 
(2551)

71 2551-2551 1,000,000.00

อ.ศุภชัย มาลัยกฤษณะชลี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวศิวกรรมโยธา
อ.ดุสิต ธนเพทาย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
รศ.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

รูปแบบการศึกษาและการพัฒนาครูตาม
แนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: 
บทเรียนจากกรณีศึกษาโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานตนมะมวง

72 2551-2551 360,000.00

อ.อารีรัตน ภาคพิธเจริญ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
ผศ.พรสวาท วัฒนกูล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

ลักษณะโครงสรางและมลทินระดับ
ไมโคร-นาโนในพลอยคอรันดัม

73 2551-2551 1,000,000.00

อ.พงศกร จันทรัตน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส
อ.สรพงศ พงศกระพันธุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
นาง วิลาวัณย อติชาติ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ
     
รศ. ดร. วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท
     ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหง
ชาติ
     
นายบุญทวี ศรีประเสริฐ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ
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นาย ทนง ลีลาวัฒนสุข
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ
     

ลักษณะโครงสรางและมลทินระดับ
ไมโคร-นาโนในพลอยคอรันดัม

73 2551-2551 1,000,000.00

พ.ท. พิศุทธิ์  ดารารัตน
     กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร
     
นางสาวมนฤดี  ถาวรมงคลกิจ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ
     
อ.ไพบูลย เรืองพัฒนพงศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอางจาก
เห็ดสมุนไพรสาํหรับการบํารุงผิว

74 2551-2553 600,000.00

ดร ชนะ  พรหมทอง
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(
วว)
     
นางภัทรา  อะหมะดี พีระซะหีด
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(
วว)
     
นางสาวศิริประภา  คําโครต
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(
วว)
     
นางสาวเยาวลักษณ  คําพันธ
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(
วว)
     
อ.ไพบูลย เรืองพัฒนพงศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสปาจาก
สมุนไพร ไพล

75 2549-2551 500,000.00

นางสาวอุบล ฤกษอ่ํา
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(
วว)
     
นางอัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

วิธีการเพิ่มจํานวนโครโมโซมเพื่อแก
ความเปนหมันปทุมมาลูกผสม

76 2550-2552 900,000.00

ผศ.จินตนา สและนอย
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

สารตานอนุมูลอิสระและลิพิดเปอรออก
ซิเดสในวงจรการลอกคราบของปูทะเล 
(Scylla serrata Forskal 1775)

77 2551-2551 477,000.00

ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

อายุเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมในการผลิตฟา
ทะลายโจร

78 2551-2551 500,000.00
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นางสาวโสภิดา ชดช่ืนเชย
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหงชาติ

อายุเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมในการผลิตฟา
ทะลายโจร

78 2551-2551 500,000.00

อารียรัตน ขุนภิบาล
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร

อาหารวางไทยเพื่อลดความเส่ียงตอโรค
อวนในเด็กวัยเรียน

79 2551-2551 400,000.00

รวม     79  โครงการ     งบประมาณ  108,350,884.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติแหลงทุน - 

ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ของงานวิจัยภายใตศูนยวิจัยควบคุมศัตรู
พืชโดยชีวินทรียแหงชาติในชวงปงบ
ประมาณ 2549 และ 2550

1 2551-2551 900,000.00

นส.วิมลมาศ  โอสถเสน
     ไมระบุหนวยงาน
     
นส.พรพรรณ  ภูแกว
     ไมระบุหนวยงาน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    900,000.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรมแหลงทุน - 

รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตนําตาลจากออย

1 2551-2551 2,200,000.00

รศ.บพิตร ต้ังวงศกิจ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การศึกษาวิจัยความรุดานการจัดการ
ผลิตออยใหเหมาะสมกับพื้นที่ ชวงเวลา 
และปจจัยพื้นฐานท่ีเกษตรกรมีอยุ เพื่อ
พัฒนาเปนระบบจัดการท่ีเหมาะสมและ
พัฒนาระบบการจัดการแบบ On-line

2 2551-2551 10,000,000.00

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

ชุดโครงการการสรางองคความรูและ
พัฒนาดานออย
โครงการยอยท่ี 1.1 การปรับปรุงพันธุ
ออยโดยวิธี conventional Method

3 2551-2551 5,000,000.00

นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาล
ผศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 1.2 ธนาคารพันธุกรรม
ออยในประเทศไทย

4 2551-2551 500,000.00
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รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 1.3 การสรางพันธุออย
ดัดแปลงพันธุกรรมใหมีน้ําตาลสูงและ
ตานทานสารกําจัดวัชพืช

5 2551-2551 4,500,000.00

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา
อ.เจษฎา ภัทรเลอพงศ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 2.1 การศึกษาความตอง
การใชน้ําของออย

6 2551-2551 5,000,000.00

อ.เกวลิน ศรีจันทร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 2.2 การตรวจวัดระดับ
ความชื้นในดินที่เหมาะสมตอการผลิต
ออยอยางมีประสิทธิภาพ

7 2551-2551 1,000,000.00

ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 2.3 การศึกษาวิจัยดาน
สรีรวิทยาการจัดการปุย

8 2551-2551 1,000,000.00

รศ.กุมุท สังขศิลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 2.4 การพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศตนแบบเพื่อการจัดการใชน้ํา
ที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกที่เหมาะ
สมในภูมิภาค และเพื่อการจัดการใชปุย
ที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกตามชุด
ดินที่เหมาะสมในภูมิภาค

9 2551-2551 4,000,000.00

รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 2.5 การพัฒนา 
Simulation Model

10 2551-2551 4,000,000.00

ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน
     ฝายวิจัยและประเมินผล

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 3.1 การวิจัยระบบการ
จัดการวัชพืชในไรออย

11 2551-2551 2,500,000.00

นายสราวุธ รุงเมฆารัตน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
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รศ.รัตนา ต้ังวงศกิจ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 3.2 ออกแบบและพัฒนา
เคร่ืองฉีดพนสารกําจัดวัชพืชแบบ
อัจฉริยะเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย

12 2551-2551 500,000.00

รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 3.3 การใชประโยชน
ศัตรูธรรมชาติในระบบการบริหาร
จัดการแมลงศัตรูออย

13 2551-2551 2,000,000.00

ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 3.4 ขอมูลความหลาก
หลายในระดับโมเลกุลของเช้ือไฟโต
พลาสมาสาเหตุโรคใบขาวซ่ึงเปนโรค
สําคัญของออย

14 2551-2551 2,000,000.00

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 3.5 ขอมูลการใชปุย
อินทรียเพื่อผสมผสานการจัดการ
ทรัพยากรดินอยางยั่งยืนในเขตพื้นที่การ
ผลิตออย

15 2551-2551 2,000,000.00

นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ
     สํานักหอสมุด บางเขน
     ฝายสารสนเทศ

ชุดโครงการสรางองคความรูและพัฒนา
ดานออย
โครงการยอยท่ี 4.1 การพัฒนาฐาน
ขอมูลการวิจัยออย

16 2551-2551 1,000,000.00

รวม     16  โครงการ     งบประมาณ  47,200,000.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแหลงทุน - 

อ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภคของกองพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภค ป 2551

1 2551-2551 640,000.00

นางศิริกุล  อําพนธ
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
     
นายวิษณุ  โรจนเรืองไร
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
     
นางสาวจุฬาลักษณ  นิพนธแกว
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    640,000.00 บาท
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียม ปโตรเคมีและวัสดุขั้นสูงแหลงทุน - 

รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หนวยวิจัยเฉพาะดานเทคโนโลยีสะอาด
และการใชประโยชนจากของเสีย

1 2551-2552 400,000.00

ผศ.อรรถศักดิ์ จารีย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อ.ชนินทร ปญจพรผล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.อภิญญา ดวงจนัทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    400,000.00 บาท
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลงทุน - 

รศ.วุฒิ หวังวัชรกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

โครงการจัดทํารายงานแหงชาติฉบับที่ 2 
เพื่อเสนอตอ UNFCCC

1 2551-2552 3,660,000.00

ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติโปงพุรอน

2 2551-2551 2,600,000.00

รศ.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม
รศ.ยุพยง เหมะศิลปน
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
ผศ.วันชัย อรุณประภารัตน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมปาไม
เพกา เสนาะเมือง
     ไมระบุหนวยงาน
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อ.กัญญาภา อรามรักษ
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติโปงพุรอน

2 2551-2551 2,600,000.00

ชัยพร ศิริพรไพบูลย
     กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
     
มยุรี นาสา
     ไมระบุหนวยงาน
     
สุทธิณี พรพันธุไพบูลย
     นิสิตปริญญาโท สาขาอุทยาน นันทนาการและการทอง
เที่ยว
     
สิริรัตน สุขสุเสียง
     นิสิตปริญญาโท สาขาอุทยาน นันทนาการและการทอง
เที่ยว
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    6,260,000.00 บาท
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานแหลงทุน - 

รศ.เอ็จ สโรบล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ปาลมนํ้ามันเพื่ออุตสาหกรรมไบโอ
ดีเซลชุมชนเชิงพาณิชยในพื้นที่ปลูก
ใหม

1 2551-2555 33,140,000.00

อ.สุตเขตต นาคะเสถียร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    33,140,000.00 บาท
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และมูลนิธิโครงการหลวงแหลงทุน - 

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

โครงการนํารองการผลิตเสาวรสใน
ระดับฟารมโดยใชพันธุสีมวงปลอด
ไวรัส

1 2551-2552 2,578,720.00

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
นายบรรจง   ปานดี
     มูลนิธิโครงการหลวง
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    2,578,720.00 บาท
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)แหลงทุน - 
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อ.เดชรัต สุขกําเนิด
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษาวิจัยองคความรูดานนโยบาย
เศรษฐกิจและดานการตางประเทศ : 
กรณีธุรกิจผักผลไมภายใตขอตกลงการ
คาเสรีไทย-จีน (ภายใตกรอบระหวางอา
เซียนและจีน)

1 2551-2551 1,500,000.00

อาจารยสุรพล  เหลี่ยมสูงเนิน
     ม.ราชภัฎสวนดุสิต
     
อาจารยระวีวรรณ  เกียรติกําพลชัย
     ม.หอการคาไทย
     
อาจารยยศวีร  อิ่มอโนทัย
     ม.ราชภัฎสวนดุสิต
     
คุณดวงใจ  รุงโรจนเจริญกิจ
     มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
     
คุณรุงทิพย  สุขกําเนิด
     มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
     
คุณศจินทร  ประชาสันต์ิ
     กลุม FTA watch
     
คุณสุมนมาลย  สิงหะ
     กลุม FTA watch
     
คุณนันทา  สิทธิราช
     กลุม FTA watch
     
ผศ.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,500,000.00 บาท
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหลงทุน - 

ผศ.พรรณี พักคง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การควบคุมคุณภาพการผลิตตนกําเนิด
รังสีมาตรฐาน

1 2551-2551 200,000.00

นาย ธงชัย สุดประเสริฐ
     สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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นางสาว วิชชุดา ประดิษฐ
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร
     

การควบคุมคุณภาพการผลิตตนกําเนิด
รังสีมาตรฐาน

1 2551-2551 200,000.00

ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การตรวจสอบเคร่ืองปรุงรสฉายรังสีเชิง
ปริมาณดวยเทคนิคเทอรโมลูมิเนสเซนต

2 2551-2551 200,000.00

นายอารักษ วิทิตธีรานนท
     สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
     
นางสาวอาทิตยา สุขเกษม
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การตรวจสอบเสนหมี่ฉายรังสีดวย
เทคนิคเทอรโมลูมิเนสเซนต

3 2551-2551 200,000.00

นางสุชิน อุดมสมพร
     สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
     
นายรชตินทร สัมมาประสิทธิ์
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การพัฒนาระบบบันทึกขอมูลสําหรับ
เคร่ืองวิเคราะหหลายชองชนิดพกพาด
ยใชแผนวงจรเอสดี

4 2551-2551 120,000.00

นายนฤปวัจก เงินวิจิตร
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
นายธเนส สุขสมพงษ
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การวัดและประเมินคาการกระเจิงของ
ระดับรังสีแกมมาอางอิงในหองปฏิบัติ
การมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL) ดวย
ระบบวัดแบบอิมเมจจิงเพลท

5 2551-2551 100,000.00

นายธงชัย สุดประเสริฐ
     สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
     
นางสาวอังศุมาลิน อินแตง
     สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
     
ผศ.ธีระศักด์ิ วีระภาสพงษ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

การวิเคราะหการแพรการกระจายของ
สารกัมมันตรังสีจากเคร่ืองปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย TRR-1/M-1 สูสิ่งแวดลอม
โดยใชการจําลองทางคณิตศาสตร

6 2551-2551 137,000.00



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 91 of 107

นางสาว กนกรัชน ตียพันธ
     สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
     

การวิเคราะหการแพรการกระจายของ
สารกัมมันตรังสีจากเคร่ืองปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย TRR-1/M-1 สูสิ่งแวดลอม
โดยใชการจําลองทางคณิตศาสตร

6 2551-2551 137,000.00

ผศ.พรรณี พักคง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การศึกษาปริมาณกัมมันตรังสีใน
ธรรมชาติ ของRa-226,K-40,และฝุน
กัมมันตรังสีCs-137ของการใช
ประโยชนพื้นที่ดินในระบบนิเวศ
ภาคพื้นดินสวนของปาไม

7 2551-2551 177,000.00

นางสาว สายใจ พึ่งชมภู
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
     
ผศ.พรรณี พักคง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การศึกษาปริมาณรังสีในธรรมชาติของ
ระบบนิเวศชายฝง

8 2551-2551 200,000.00

นาย ยุทธนา ตุมนอย
     สํานักงานปรมาณูเพิ่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
     
นางสาว ศริญญา วงศสนิท
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร
     
ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การศึกษาอัตราการขับถายสารรังสี
จากรางกายของคนไทย

9 2551-2551 200,000.00

นางดารุณี พีขุนทด
     สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
     
นายโสวุฒิ ทองประจวบโชค
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
ผศ.พรรณี พักคง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

ประสิทธิภาพของกากกัมมันตรังสีใน
รูปเถาหนักที่ผนึกดวยซีเมนตในสภาวะ
ฝนกรด

10 2551-2551 100,000.00

นาย เอกโชติ กิคคิมานิตกุล
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร
     
อ.วรรณวิมล ปาสาณพันธ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

มาตรวัดปริมาณรังสีแกมมาดวยอีพีอาร
จากวัสดุอะลานีนและฟอรเมท-พอลี
เมอรคอมโพสิท:ศึกษาลักษณะและ
คุณสมบัติ

11 2551-2551 271,700.00

รวม     11  โครงการ     งบประมาณ  1,905,700.00 บาท
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ ทุนสวนตัวแหลงทุน - 
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ผศ.ธีระศักด์ิ วีระภาสพงษ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

การตรวจหานิวไคลดกัมมันตรังสี
ธรรมชาติในการผลิตปุยฟอสเฟตใน
ประเทศไทยดวยตัวตรวจหารังสีแกมมา
ชนิดเจอรแมเนียมความบริสุทธิ์สูง

1 2551-2552 50,000.00

นายอุดร ยังชวย
     สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    50,000.00 บาท
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)แหลงทุน - 

รศ.สมพร อิศวิลานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การประเมินผลกระทบของชุดโครงการ
การพัฒนาการผลิตหอยเปาฮ้ือเชิง
พาณิชยในระบบการทําฟารมบนบก

1 2551-2551 739,200.00

ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.สมพร อิศวิลานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การประเมินผลกระทบโครงการการ
จัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อ
การผลิตพืชอยางยั่งยืน (ขาวและออย)

2 2551-2551 777,700.00

ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การพัฒนาระบบบรรจุขาวโพดฝกออน
ในกระปอง 108 ออนซ

3 2551-2551 100,000.00

ธรรศพร  เหลืองสอาด
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร
     
สิรินาถ   หาญสุวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร
     
สุธีรา   มีพืชน
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควชิาวิศวกรรมการ
อาหาร
     
รศ.งามทิพย ภูวโรดม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

การพัฒนาวัสดุยอยสลายไดทางชีวภาพ
จากกากรําสกัดนํ้ามันเพื่อใชทางการ
เกษตร

4 2551-2552 3,884,936.00

สายสนม ประดิษฐดวง
     ไมระบุหนวยงาน
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ผศ.เชาว อินทรประสิทธิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การออกแบบเคร่ืองแบงไสขนมกะหร่ี
พัพส

5 2551-2551 90,000.00

นายมานพ โชคชีวาตม
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
     
ผศ.เชาว อินทรประสิทธิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

เคร่ืองลดอุณหภูมิอาหารเหลวหนืด
บรรจุถุงพลาสติกแบบตอเนื่อง

6 2551-2551 90,000.00

นายภาธร คงกําเนิด
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
     
นางสาวกฤติกา กลาหาญ
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
     
ศ.อรอนงค นัยวิกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ขาวน่ึงกลองเร่ิมงอกเพื่อเปนผลิตภัณฑ
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนการ

7 2551-2552 4,960,780.00

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ    10,642,616.00 บาท
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติแหลงทุน - 

อ.วิรุณศักด์ิ สันติเพ็ชร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การจัดสรรสัญญาณนํารองสําหรับชอง
สัญญาณไรสายไมโมโอเอฟดีเอ็ม

1 2551-2551 250,000.00

ผศ.กานดิส สุดสาคร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การปรับปรุงตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ
แคลเซียมออกไซดสําหรับการผลิตไบ
โอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบ

2 2551-2551 250,000.00

นายธีรชัย  ศรีวรรักษ
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การพัฒนาไบโอเซนเซอรเพื่อตรวจสอบ
ซัลไฟตในอาหาร

3 2551-2551 250,000.00

รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนาผลิตภัณฑชุบแปงทอดจาก
ปลาหมึก

4 2551-2551 198,800.00

นางสาวโสรยาเกตุจรัส
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ
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รศ.ปรียานุช อภิบุณโยภาส
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

การวิเคราะหความตองการและความ
สนใจของผูประกอบการอุตสาหกรรม
ไมและเคร่ืองเรือนในการพัฒนาขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยีการผลิต
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันบริษัท

5 2551-2551 619,111.00

นายอนุรักษ เครือคํา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
     ฝายวิจัย
รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การวิจัยและพัฒนาการออกแบบสําหรับ
โครงสรางเบาะน่ังรถยนต

6 2551-2551 526,000.00

รศ.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
อ.จันทรทิพย ซื่อสัตย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

การศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางเคมี
และความคงทนตอความรอนของสีตอ
การเคล่ือนที่เนื่องจากความรอนของสีดี
สเพิรสบนเสนใยโพลีแลคติกแอซิด

7 2551-2551 250,000.00

รศ.สมศิริ แสงโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การสรางระบบพยากรณโรคเพ่ือการ
จัดการโรคของกลวยไมในโรงเรือน

8 2551-2551 1,079,099.00

อ.เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

ความสัมพันธของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศกับการระบาดของแมลง
ไร และการใหผลผลิตกลวยไมหวาย

9 2551-2552 1,465,200.00

อ.ภาสันต ศารทูลทัต
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
ผศ.ลพ ภวภูตานนท
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
นายภาณุพงศ ศรีออน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
นางสาวดวงทิพย กันฐา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

โครงการหุนยนตสองลออัจฉริยะ10 2551-2551 250,000.00
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รวม     10  โครงการ     งบประมาณ  5,138,210.00 บาท
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติแหลงทุน - 

ผศ.ตุลวิทย สถาปนจารุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การบําบัดสารมลพิษอินทรียโดยใช
อนุภาคโลหะขนาดนาโนท่ียึดติดกับ
วัสดุที่มีพื้นผิวปรับสภาพ

1 2551-2551 692,000.00

ศ.จํารัส ลิ้มตระกูล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุ
ที่มีโครงสรางระดับนาโนเมตร

2 2549-2553 5,000,000.00

อ.ชมพูนุท วรากุลวิทย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
ผศ.พิบูลย พันธุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    5,692,000.00 บาท
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ บริษัทกิตติรัตนพรรณ จํากัดแหลงทุน - 

รศ.วัลลภ อารีรบ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร

การพัฒนาผลิตภัณฑจากใบมัน
สําปะหลัง : แทนนิน

1 2551-2551 490,000.00

รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
สุดชาย กําเนิดมณี
     ศูนยสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการเกษตรและการจัด
ทรัพยากร
     
จุฑาลักษณ วงศชัยชนะ
     บริษัท กิตติพรรณ จํากัด
     
ผุสดี อุปลา
     ศูนยสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการเกษตรและการจัด
ทรัพยากร
     
ฤทัยรัตน นอยคนดี
     ศูนยสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการเกษตรและการจัด
ทรัพยากร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    490,000.00 บาท
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติแหลงทุน - 

อ.เลอพงศ จารุพันธ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

การสํารวจความเขาใจตอแนวคิด 
Sustainability ในวงการเทคโนโลยี
การบรรจุ

1 2551-2551 200,000.00
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อ.สมหวัง ขันตยานุวงศ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

วัสดุเสนใยธรรมชาติภายในประเทศเพ่ือ
การผลิตช้ินงานคราวฝาประตูดานใน
ของยานยนต

2 2549-2550 2,200,000.00

รศ.สันติ สุขสอาด
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการจัดการปาไม
อ.ประเทือง พุฒซอน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
อ.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    2,400,000.00 บาท
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติแหลงทุน - 

ผศ.พบสิทธิ์ กมลเวชช
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

การเพิ่มมูลคาของผูใหบริการโลจิสติกส
ดวยนวัตกรรม

1 2551-2551 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพหงชาติแหลงทุน - 

อ.เฉลิมพล ภูมิไชย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

Association mapping of downy mildew 
resistance in elite maize inbred lines in 
Thailand.

1 2551-2551 1,188,000.00

ผศ.จุลภาค คุนวงศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การคนหายีนตานทานโรคเห่ียวเขียวใน
มะเขือเทศโดยวิธี

2 2551-2553 2,226,000.00

อ.สุริยะ สะวานนท
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การคัดเลือกแบคทีเรียยอยสลายเยื่อใย
จากกระเพาะรูเมนของกระบือ เพื่อใช
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักยอย
ในกระเพาะรูเมนของสัตวเคี้ยวเอื้อง

3 2551-2551 1,623,000.00

นางสาวสิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน

การจัดการเช้ือพันธุกรรมพริก4 2551-2551 3,144,000.00

นายกรุง สีตะธนี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน
ผศ.จุลภาค คุนวงศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
รศ.อรรัตน มงคลพร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
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ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การจัดการเช้ือพันธุกรรมพริก4 2551-2551 3,144,000.00

อ.สุจินต ภัทรภูวดล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.รัติยา พงศพิสุทธา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
นางสาวศุมาพร เกษมสําราญ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
รศ.อรรัตน มงคลพร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การทดสอบการเกิดโรคของเช้ือ 
Colletotrichum ในพริกสายพันธุตางๆ

5 2551-2551 138,500.00

ปวีณา มนตรี
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
นางสาวสิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน
นางชะบา จําปาทอง
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืช
ศาสตร
     สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ

การปรับปรุงพันธุขาวโพดใหตานทาน
โรคราน้ําคางโดยใชโมเลกุลเคร่ืองหมาย

6 2551-2551 2,154,000.00

ผศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

การเปรียบเทียบพันธุออยอาหารสัตว7 2551-2551 500,000.00

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาปรสิตวิทยา

การพัฒนาวัคซีนตอตานเห็บโค 
(Boonphilus microplus) : การทดสอบ
ประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ 
Bm95 ในภาคสนาม

8 2551-2551 3,500,000.00

ผศ.จลุภาค คุนวงศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การศึกษาความแตกตางของอัลลี
ลลักษณะตานทานโรคใบไหม (Ph-3)
ในมะเขือเทศ

9 2551-2553 1,971,000.00
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ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การศึกษาความสัมพันธระหวางเช้ือ
แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum และ
เชื้อรา Phytophthora capsici ในการทํา
ใหเกิดโรคเห่ียวของพริก

10 2551-2551 970,000.00

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การศึกษาความหลากหลายของเช้ือ
ไวรัสใบดางแคระและใบดางจุดประ
ของขาวโพด

11 2551-2551 617,000.00

ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.สุจินต ภัทรภูวดล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การศึกษาความหลากหลายของเช้ือ
ไวรัสใบดางแตงกวา

12 2551-2553 639,840.00

นายประสาทพร สมิตะมาน
     ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
     
ผศ.รัติยา พงศพิสุทธา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การศึกษาความหลากหายทางชีวภาพ
ของราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก

13 2551-2551 618,000.00

อ.จินตนา อันอาตมงาม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ความหลากหลายของเช้ือราสนิมขาว
โพดและการคัดเลือกพันธุตานทาน
โรคราสนิม

14 2551-2551 632,000.00

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาปรสิตวิทยา

โครงการเพาะเล้ียงเห็บสุนัข 
(Rhipicephalus sanguineus) เพื่อใชใน
งานวิจัยของ สวทช.

15 2551-2551 897,000.00

ผศ.จุลภาค คุนวงศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

โครงการวิจัยดานการพัฒนาดีเอ็นเอ
เคร่ืองหมายเพ่ือการปรับปรุงพันธุพืช 
ระยะท่ี2

16 2551-2551 2,783,000.00

รวม     16  โครงการ     งบประมาณ  23,601,340.00 บาท
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติแหลงทุน - 

รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การศึกษาเกณฑชี้วัดคุณภาพไขเค็มและ
การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตไขเค็ม
ของประเทศไทย

1 2551-2551 646,200.00

ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

โครงการแนวทางปฏิบัติงานดานการ
ตรวจพืช  ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการ
กําจัดศัตรูพืช

2 2550-2551 700,000.00
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ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

โครงการแนวทางปฏิบัติงานดานการ
ตรวจพืช  ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการ
กําจัดศัตรูพืช

2 2550-2551 700,000.00

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.จินตนา อันอาตมงาม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.ชุติมา ไวศรายุทธ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการพัฒนาหลักการสรางวิธีการชัก
ตัวอยางตามหลักสากลเพื่อเปนสวน
หนึ่งของงานการกําหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร

3 2551-2551 3,500,000.00

รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

โครงการศึกษาขอมูลความสัมพันธของ
ปริมาณอาหารแปรรูป/ก่ึงแปรรูปกับ
สินคาเกษตรท่ีเปนวัตถุดิบ เพื่อขยาย
ฐานขอมูลปริมาณอาหารที่คนไทย
บริโภค

4 2551-2551 880,000.00

รศ.อนันต ผลเพ่ิม
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
นางสาวสิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน

โครงการศึกษาจัดทําคูมือมาตรฐาน
หนอไมฝร่ังและการนําไปใช

5 2551-2551 808,300.00

นายกรุง สีตะธนี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน
อรสา ดิสถาพร
     กรมสงเสริมการเกาตร
     

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ    6,534,500.00 บาท
สํานักงานวัตกรรมแหงชาติและบริษัท เสริมพิสิทธิ์ จํากัดแหลงทุน - 

รศ.งามผอง คงคาทิพย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

อาหารสําหรับผูปวยเบาหวานผสม
สารสกัดจากบอระเพ็ด

1 2551-2551 250,000.00
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นายบุญเสริม  ใจดีเฉย
     บริษัท เสริมพิสิทธิ์ จํากัด
     

อาหารสําหรับผูปวยเบาหวานผสม
สารสกัดจากบอระเพ็ด

1 2551-2551 250,000.00

ศ.พญ. จุฬาภรณ รุงพิสุทธิพงษ
     ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรา
มาธิบดี
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    250,000.00 บาท
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรแหลงทุน - 

อ.จารึก สิงหปรีชา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

วิเคราะหแบบจําลองทางการเกษตร1 2551-2551 1,300,000.00

ผศ.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,300,000.00 บาท
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ศูนยไทยกริดแหงชาติแหลงทุน - 

ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การพัฒนาระบบเช่ือมตอระหวาง
ซอฟตแวรติ ดตามสถานะกริด SCMS 
กับระบบจัดลําดับงาน SCMS

1 2551-2551 240,000.00

สมศักด์ิ ศรีประยูรสกุล
     ศูนยไทยกริดแหงชาติ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ
     
Cindy Zhang
     San Diego Supercomputer Center, US.
     
ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การพัฒนาระบบรวบรวมขอมูล
ซอฟตแวรบนระบบกริดของ PRAGMA

2 2551-2551 240,000.00

Cindy Zhang
     San Diego Supercomputing Center
     
สมศักด์ิ ศรีประยูรสกุล
     ศูนยไทยกริดแหงชาติ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ
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ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ระบบตรวจสอบสถานะภาพของระบบ
กริดขนาดใหญ

3 2551-2551 240,000.00

สุกรี พัฒนภิรมย
     ศูนยไทยกริดแหงชาติ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    720,000.00 บาท
สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแหลงทุน - 

รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดแนวทาง
การพัฒนาและจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดย
อาศัยวิทยาศาตร เทคโนโลยี และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

1 2551-2551 3,249,000.00

รศ. สมโภชน ศรีโกสามาตร
     มหาวิทยาลัยมหิดล
     
นายดิสทัต โรจนาลักษณ
     อิสระ
     
ศ. วิสุทธิ์ ใบไม
     มหาวิทยาลัยมหิดล
     
ผศ. สมชาย รัตนชื่อสกุล
     มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
     
นาย บัณฑูร เศณษฐศิโรตม
     อิสระ
     
นส. สุนีย ทองชัย
     อิสระ
     
นส. ธัญญา แสงอุบล
     อิสระ
     
นายปกรณ คงสวัสด์ิ
     อิสระ
     
นายเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ
     อิสระ
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นส. นันทนา กันตรี
     อิสระ
     

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดแนวทาง
การพัฒนาและจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดย
อาศัยวิทยาศาตร เทคโนโลยี และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

1 2551-2551 3,249,000.00

นส. วลัยพร อดออมพานิช
     อิสระ
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    3,249,000.00 บาท
สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน - 

อ.ลี่ลี อิงศรีสวาง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสถิติ

โครงการพัฒนาระบบพยากรณอากาศ
และโอกาสความสําเร็จในการปฏิบัติ
การฝนหลวงภาคกลางและภาคตะวัน
ออก

1 2551-2551 950,000.00

รศ.สายสุดา สมชิต
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสถิติ
สุภาวดี อิงศรีสวาง
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี่ชีวภาพแหงชาติ สํานัก
งานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
     
ปราโมทย ลือนาม
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    950,000.00 บาท
สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรแหลงทุน - 

ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

โครงการประยุกตผลงานวิจัยไปใชใน
การปฏิบัติการฝนหลวงของศูนยปฏิบัติ
การฝนหลวง

1 2551-2551 566,360.00

ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
วีระศักด์ิ อุดมโชค
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
พงศกร จิวาภรณคุปต
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    566,360.00 บาท
องคการบริหารสวนตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมแหลงทุน - 
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รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน) ขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองจินดา

1 2551-2551 2,800,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนะ ธนาธิปตย
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    2,800,000.00 บาท
องคการบริหารสวนตําบลโคกขามแหลงทุน - 

รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ระยะ
ที่ 1) ขององคการบริหารสวนตําบลโคก
ขาม

1 2551-2551 2,500,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนะ ธนาธิปตย
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
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สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานปรับปรุง
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ระยะ
ที่ 1) ขององคการบริหารสวนตําบลโคก
ขาม

1 2551-2551 2,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    2,500,000.00 บาท
องคการบริหารสวนตําบลบางยาง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครแหลงทุน - 

รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน) ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางยาง

1 2551-2551 1,850,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนะ ธนาธิปตย
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,850,000.00 บาท
องคการบริหารสวนตําบลบานแพว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาครแหลงทุน - 

รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน) ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานแพว

1 2551-2551 945,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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พัฒนะ ธนาธิปตย
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน) ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานแพว

1 2551-2551 945,000.00

ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    945,000.00 บาท
องคการบริหารสวนตําบลมาบแค อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมแหลงทุน - 

รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน) ขององคการ
บริหารสวนตําบลมาบแค

1 2551-2551 2,500,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนะ ธนาธิปตย
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    2,500,000.00 บาท
องคการบริหารสวนตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมแหลงทุน - 
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รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน) ขององคการ
บริหารสวนตําบลสระกะเทียม

1 2551-2551 1,300,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนะ ธนาธิปตย
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,300,000.00 บาท
องคการบริหารสวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรีแหลงทุน - 

รศ.สิริกร (พรทิพย) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองเพรางาย

1 2551-2551 2,800,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนะ ธนาธิปตย
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     
รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
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สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
     

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองเพรางาย

1 2551-2551 2,800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    2,800,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น     527  โครงการ     งบประมาณ   600,671,688.45 บาท


