
ผลการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552 รอบตัดสิน 

ประเภทอาจารย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาเกษตรศาสตร ประมง และวนศาสตร 

 รางวัลชนะเลิศ 
  ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล 
 รางวัลรองชนะเลิศ 
  ผลงาน    แผนใยซีเมนตจากไมยางพารา 
  ผูสรางสรรค   รศ.ทรงกลด  จารุสมบัติ  ผศ.อําไพ  เปยมอรุณ  รศ.ดร.ธีระ  วีณิน   

นายวรกิจ  สุนทรบุระ  นายวัลยุทธ  เฟองวิวัฒน  และนางสาวปยะวดี  บัวจงกล 
  หนวยงาน  คณะวนศาสตร 
 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   ขาวโพดฝกออนลูกผสมเดี่ยวที่ไมตองถอดยอดพันธุใหม KBSC 605 
  ผูสรางสรรค   ดร.โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ  นางชไมพร  เอกทัศนาวรรณ  

นายนพพงศ  จุลจอหอ  และนายฉัตรพงศ บาลลา 
  หนวยงาน  สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 
 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   เครื่องวัดความช้ืนในแผนยางดิบอยางรวดเร็ว 
  ผูสรางสรรค   อ.ดร.รณฤทธิ์  ฤทธิรณ 
  หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน 
 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
สาขาเกษตรศาสตร ประมง และวนศาสตร 

 รางวัลชนะเลิศ 
  ผลงาน   กระดาษเคลือบพลาสมาตานทานน้ําสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 
  ผูสรางสรรค   ผศ.ดร.ธัญญารัตน  จิญกาญจน  นางสาวสุชาดา  ถาวรวิริยะนันท 

 ดร.อําพร  เสนห  รศ.ดร.ธรีวรรณ  บุญญวรรณ  ผศ.ดร.พรชัย  ราชตนะพันธุ 
  หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 รางวัลรองชนะเลิศ 
  ผลงาน    ตัวชี้วัดการเนาเสียของอาหารฐานสียอมผสม-เฟรชเซ็นซ 
  ผูสรางสรรค   ผศ.ดร.ภาณุวัฒน  สรรพกุล  ผศ.ดร.สุดสาย  ตรีวานิช 

นางสาวอัจฉรียา  นพวิญูวงศ  
  หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   แผนปองกันเชือ้ราจากสารธรรมชาติ 
  ผูสรางสรรค   นางสาวอุดมลักษณ  สุขอัตตะ  รศ.วิชัย  หฤทัยธนาสันติ์ 
    ผศ.ดร.วลัยรัตน  จันทรปานนท  นางอุไรวรรณ  ดิลกคุณานันท 
    และ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน  สรรพกุล 
  หนวยงาน  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอางอิงอะฟลาทอกซินในถ่ัวลิสง 
  ผูสรางสรรค   นางสุวรรณา  กลัดพันธุ  ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล 

นางกนกพร  อธิสุข  นายทนิฐ  หงษดุสิต  นายธนภูมิ  มณีบุญ 
และนางสาวบงกช  พรอมมูล 

  หนวยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 

 รางวัลชนะเลิศ 
  ผลงาน   กลวยไมหวายตานทานไวรัส Cymbidium mosaic virus 
  ผูสรางสรรค   รศ.ดร.พัฒนา  ศรีฟา ฮุนเนอร  นางสาวกฤษณา  พินิจ 

นางสาวอัญชลี  ชูพรอม  และนางสาวอุดมพร  เพ็ชรไทย 
  หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ 

  ผลงาน   สารพันธุกรรมที่สงเสริมการสรางสาร  2-ACETYL-1-PYRROLINE (2AP)  
    และ gamma-aminobutyric acid (GABA) ในพืช 
  ผูสรางสรรค   รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร  Dr.Tadashi  Yoshihashi 

ดร.สมวงษ  ตระกูลรุง  ดร.ธีรยุทธ  ตูจินดา  ดร.เกียรติทวี  ชูวงศโกมล 
ดร.นลวัฒน  บุญญาลัย  นายศิวเรศ  อารีกิจ  นางสาวนงนาถ  พอคา 
นายอนุชา  พลับพลา  และนายศิริพัฒน  เรืองพยัคฆ 

  หนวยงาน  ศูนยวิทยาศาสตรขาว 

 รางวัลชมเชย  

  ผลงาน   ขาวกํ่าโมนา (KU Mona Rice) 
  ผูสรางสรรค   ศ.ดร.บุษบา  ยงสมิทธ  รศ.ดร.สุภาพร  อิสริโยดม 
    ผศ.สพ.ญ.ดร.ม.ล. สุนทรานี  ทองใหญ  ดร.นุษรา  สินบัวทอง 

นางสาวจิราวรรณ  ฉายาวัฒน  นางสาวทิพยรัตน  ดนตรี 
และนายสุพัฒน  รัตนธนาวัฒนล 

  หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร 
 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน  หุนฝกหัดทางการสัตวแพทย 
  ผูสรางสรรค   รศ.น.สพ.ดร.อภินันท  สุประเสริฐ  รศ.ส.พญ.พ.อ.หญิง มาลีวรรณ  เหล่ียมศิริเจริญ   

อ.ส.พญ.นิยดา  ลานทรัพยสกุล  อ.น.สพ.ดร.เสรี  กุญแจนาค 
น.สพ.นนทษิต  ชุติญาณวัฒน  และนายขจร  กอบสันเทียะ 

  หนวยงาน  คณะสัตวแพทยศาสตร 
 
สาขาวิศวกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร 

 รางวัลชนะเลิศ 
  ผลงาน   นวัตกรรมการผลิตจุลผลึกเซลลูโลสและวัสดุดูดซับจากซังขาวโพด 
  ผูสรางสรรค   รศ.ดร.ศิริกัลยา  สุวจิตตานนท 
  หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 รางวัลรองชนะเลิศ 
  ผลงาน   โปรแกรมระบบประเมินผลบคุคล กฟผ. ตามขอกําหนด 109/49 
  ผูสรางสรรค   ผศ.ปรีดา  เลิศพงศวิภูษณะ 
  หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   เครื่องไตเทียม (Dialysis Machine) 
  ผูสรางสรรค   ผศ.ดร.ชัชพล  ชังชู 
  หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
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 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   สเปรยนาโนซิงคออกไซดเพื่อใชกําจัดและยับยั้งเชื้อแบคทเีรีย 
  ผูสรางสรรค   อ.ดร.จักรพันธ  อรามพงษพันธ  นางสาวภครส  ภูมณี 

และนายณรงคชัย  เจียรพงศปกรณ 
  หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   ระบบการวัดผลตามความพรอมเปนรายบุคคลดวยคอมพิวเตอร 
    ของนักศึกษา 
  ผูสรางสรรค   ผศ.ปรีดา  เลิศพงศวิภูษณะ 
  หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร 

 รางวัลชนะเลิศ 

  ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล 

 รางวัลรองชนะเลิศ 

  ผลงาน   โปรแกรมดัชนีวัดความเขมแข็งของชุมชน 
  ผูสรางสรรค   รศ.ดร.สุมาลี  สันติพลวุฒิ  และ ดร.แหลมไทย  พูวณิชย 
  หนวยงาน  คณะเศรษฐศาสตร 

 
สาขาศึกษาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 

 รางวัลชนะเลิศ 
  ผลงาน   พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย 
  ผูสรางสรรค   รศ.ดร.อภิลักษณ  ธรรมทวีธิกุล  นางสาวจิรภา  นิวาตพันธุ 

และ Mr.Philipp  Dill 
  หนวยงาน  คณะมนุษยศาสตร 

 รางวัลรองชนะเลิศ 

  ผลงาน   แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิส้ัน บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม 
  ผูสรางสรรค   รศ.ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ  ผศ.นพ.ชาญวิทย  พรนภดล 

ดร.วัจนินทร  โรหิตสุข  นางสาวนิรมล  ยสินทร  
และนางสาวสุพัตรา วงศวิเศษ แอนดราดี 

  หนวยงาน  คณะศึกษาศาสตร 

 รางวัลชมเชย  

  ผลงาน   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1  
    เรื่องพหุบาทสัตวาภิธาน 
  ผูสรางสรรค   ผศ.สุมาลี  เกษรวนิชวัฒนา  และนายชนินทร  อินทรพิทักษ 
  หนวยงาน  คณะศึกษาศาสตร 

 รางวัลชมเชย  

  ผลงาน   กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัย : การวิเคราะหและวิจารณ 
    อยางสรางสรรค 
  ผูสรางสรรค   รศ.ดร.พันธุปติ  เปยมสงา 
  หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ประเภทนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาเกษตรศาสตร ประมง และวนศาสตร 

 รางวัลชนะเลิศ 
  ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล 

 รางวัลรองชนะเลิศ 
  ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน  เครื่องขนถายและนับลูกปลา WE511 
  ผูสรางสรรค   นางสาวชาลิตา  จันทรศรีวงศ  นายปองพล  ยังวิจิตร 

และนายพชร  วิศวะกุล 
  อาจารยที่ปรึกษา  ผศ.ทีฆวุฒิ  พุทธภิรมย 
  หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

 รางวัลชนะเลิศ 
  ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล 

 รางวัลรองชนะเลิศ 
  ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   สารเพิ่มความคงตัวในซอสพริกจากเมล็ดขนุนที่เหลือจากอุตสาหกรรม 
    แปรรูป (KU Stabilizer) 

  ผูสรางสรรค   นางสาวเกษกัญญา  เรงสุทธิ   
  อาจารยที่ปรึกษา  รศ.ดร.สงวนศรี  เจริญเหรียญ 
  หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   การพัฒนายางธรรมชาติกราฟตสไตรีนพรอมวัลคาไนซ 
    ดวยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา 
  ผูสรางสรรค    นางสาวลดาวัลย  สงทิพย 
  อาจารยที่ปรึกษา  อ.ดร.ธาริณี  นามพิชญ  และ รศ.ดร.เทอดไทย  วัฒนธรรม 
  หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   การปรับปรุงสมบัติของพอลิ(แลคติกแอซิด) ดวยยางธรรมชาติดัดแปร 
    เพื่อเตรียมเปนบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  ผูสรางสรรค   นางสาวเรณุมาศ  ทิพยมณี 
  อาจารยที่ปรึกษา  อ.ดร.ธาริณี  นามพิชญ 
  หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   เครื่องวัดการกระจายแรงกดเพ่ือประยุกตในการทดสอบบรรจุภัณฑ  
  ผูสรางสรรค   นางสาวกรองแกว อัมพร  และนางสาวอุษณี  กองรักษเวช 
  อาจารยที่ปรึกษา  ผศ.ดร.ธัญญารัตน  จิญกาญจน 
  หนวยงาน  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
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สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 

 รางวัลชนะเลิศ 
  ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล 

 รางวัลรองชนะเลิศ 
  ผลงาน   ไฮดรอกซีอะปาไทต : กระดูกเทียมจากวัสดุธรรมชาติ 

  ผูสรางสรรค   นางสาวอัปสร  บุญยัง 
  อาจารยที่ปรึกษา  รศ.ดร.สุธาทิพย  ศิริไพศาลพิพัฒน 
  หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   ชุดวิเคราะหสารตัวอยางในกระแสผลิตภัณฑขณะปฏิบัติการ 

  ผูสรางสรรค   นางสาวอัญวราภรณ  นิลทะราช  นายกรกช  ปรางทอง 
นางสาวศิริอาภา  เปลงทะรัตน  อ.ดร.พินทสุดา  วีรวัฒน 

  อาจารยที่ปรึกษา  รศ.ดร.อรรถธีรา  วรยิ่งยง 
  หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   ระบบธุรกรรมวิทัศนสําหรับตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 

  ผูสรางสรรค   นางสาวเปรมฤดี  นิกรพงษสิน  และนางสาวสุรีย  เมธาชูโชค 
  อาจารยที่ปรึกษา  อ.ดร.เสฎฐวิทย  เกิดผล 
  หนวยงาน  คณะวิทยาศาสตร 
 
 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   Support Stand 2 
   ผูสรางสรรค   นางสาวชุตินาถ  สุภาจาระพงศ และคณะ 
  อาจารยที่ปรึกษา  ดร.ละเอียด  แจมจันทร  และนายพงษศักด์ิ  มานะ 
  หนวยงาน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   Alarm Box for Safety Child Bed 108 
  ผูสรางสรรค   นางสาวผาณิต  เที่ยงคืน และคณะ 
  อาจารยที่ปรึกษา  ดร.ละเอียด  แจมจันทร  นางพอตา  กล่ินหอม และนายเตชิษฐ  สุทธิธรรม 
  หนวยงาน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 
 
สาขาวิศวกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร 

 รางวัลชนะเลิศ 
  ผลงาน   คอนกรีตบล็อกเพื่อลดการสะสมความรอนดวยวิธีธรรมชาติ 

  ผูสรางสรรค   นางสาวปริตา  โยธาพิทยากุล 
   อาจารยที่ปรึกษา  ศ.ดร.โจเซฟ  เคดารี  อ.ดร.ภัทรนันท  ทักขนนท และ อ.ดร.โสภา  วิศิษฏศักด์ิ 
  หนวยงาน  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 รางวัลรองชนะเลิศ 
  ผลงาน   การพัฒนาเคร่ืองผลิตไบโอดีเซลแบบกะ ขนาด 20 ลิตร โดยใช  
    Static mixer รวมกับระบบ Ultrasonic และไมโครเวฟ 

  ผูสรางสรรค    นายอิสรรัชช  ขจรรุงศิลป  นายณัฐพงษ  พงษบุตร 
  อาจารยที่ปรึกษา  รศ.ดร.ธงไชย  ศรีนพคุณ 
  หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
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 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   ผนังใยกลวย BANANA FIBER WALL 

  ผูสรางสรรค   นายยงยุทธ  จันทรอัมพร 
   อาจารยที่ปรึกษา  ผศ.ดร.สิงห  อินทรชูโต  และ รศ.ทรงกลด  จารุสมบัต ิ
  หนวยงาน  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   New Dimension Two-wheeled Vehicle 

  ผูสรางสรรค   นายกิตติพงษ  เยาวาจา  นายกิตตินันท  ประเสริฐสม 
  อาจารยที่ปรึกษา  ดร.วิทิต  ฉัตรรัตนกุลชัย 
  หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน     เครื่องสรางตนแบบแบบรวดเร็วโดยใชหยดน้ํา 

  ผูสรางสรรค   นายทิวากร  อภิรักษธนากร 
  อาจารยที่ปรึกษา  อ.ดร.คณุยุต  เอี่ยมสะอาด 
  หนวยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร 

 รางวัลชนะเลิศ 
  ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล 

 รางวัลรองชนะเลิศ 
  ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   My Sweet My Earth 
  ผูสรางสรรค    นายอํานาจ  อรชร  นายนิติพันธุ  ศิริสายัณห และนายชูโชค  ทีปกาญจน 
  อาจารยที่ปรึกษา  อ.ณิธิชา  ธรรมธนากูล 
  หนวยงาน  คณะเศรษฐศาสตร 
 
สาขาศึกษาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 

 รางวัลชนะเลิศ 
  ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล 

 รางวัลรองชนะเลิศ 
  ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล 

 รางวัลชมเชย  
  ผลงาน   หลังคาใบตาลปองกันลูกเห็บ 

  ผูสรางสรรค   นายชวาน  พรรณดวงเนตร 
   อาจารยที่ปรึกษา  ผศ.ดร.สิงห  อินทรชูโต  และ อ.ศรันย  สมันตรัฐ 
  หนวยงาน  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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รางวัลหนวยงานที่มีผลงานนวัตกรรมเขารอบ ตัดสินสูงสุด ประเภทอาจารย นักวิจัย 

  คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  12 ผลงาน 

รางวัลหนวยงานท่ีมีผลงานนวัตกรรมเขารอบตัดสินสูงสุด ประเภทนิสิต 

  คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  18 ผลงาน 

รางวัลหนวยงานท่ีมีผลงานนวัตกรรมไดรับรางวัลมากท่ีสุด ประเภทอาจารย นักวิจัย 

  คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  6 ผลงาน 

รางวัลหนวยงานท่ีมีผลงานนวัตกรรมไดรับรางวัลมากท่ีสุด ประเภทนิสิต 

  คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  4 ผลงาน 
  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร  จํานวน  4 ผลงาน 

 

รางวัลชนะเลิศ Popular Vote ประเภทอาจารย นักวิจัย 
  ผลงาน  หุนฝกหัดทางการสัตวแพทย 
  ผูสรางสรรค   รศ.น.สพ.ดร.อภินันท  สุประเสริฐ  รศ.ส.พญ.พ.อ.หญิง  
    มาลีวรรณ  เหลี่ยมศิริเจริญ  อ.ส.พญ.นิยดา  ลานทรัพยสกุล  
    อ.น.สพ.ดร.เสรี  กญุแจนาค น.สพ.นนทษิต  ชุติญาณวัฒน   
    และนายขจร  กอบสันเทียะ 
  หนวยงาน  คณะสัตวแพทยศาสตร 

 

รางวลัชนะเลิศ Popular Vote ประเภทนิสิต 

  ผลงาน   My Sweet My Earth 
  ผูสรางสรรค   นายอํานาจ  อรชร  นายนติิพันธุ  ศิริสายัณห  
    และนายชูโชค  ทีปกาญจน 
  อาจารยทีป่รึกษา  อ.ณิธชิา  ธรรมธนากูล 
  หนวยงาน  คณะเศรษฐศาสตร 

 

 

 

      (ลงนาม) สามัคคี บุณยะวัฒน 

 
 (รองศาสตราจารย ดร. สามัคคี  บุณยะวัฒน) 
              รองอธกิารบดีฝายวิจัย 

          ประธานคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานนวัตกรรม 
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 


