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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะตางๆ
ฝายบริหารและ
ธุรการทั่วไป
- งานบริหารและ
ธุรการ
- งานคลัง
- งานพัสดุ
- งานบริการงาน
วิจัยและพัฒนา
- งานนโยบาย
และแผน
- งานบริหารและ
ธุรการ
กำแพงแสน

ฝายวิจัย
และประเมินผล
- งานบริหารและ
ธุรการ
- งานบริหาร
โครงการวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย
มก.
- งานประเมินผลงาน
วิจัย
- งานเสริมสรางงาน
วิจัย
- งานประสานงานวิจยั
แหลงทุนภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฝายประยุกตและ ฝายสารสนเทศ
ฝายเครื่องมือ
ถายทอดงานวิจยั
งานวิจัย
วิทยาศาสตรกลาง
- งานบริหารและ
ธุรการ
- งานวิเคราะห
ผลงานวิจัย
เพื่อเผยแพรและ
ขึ้นทะเบียน
- งานผลิตสื่อ
- งานถายทอดและ
วิเทศสัมพันธ

- งานบริหารและ
ธุรการ
- งานระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน
การวิจัย
- งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
- งานบริการและ
เผยแพรสารสนเทศ
- งานพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

- งานบริหารและธุรการ
- งานวิเคราะหและ
สิ่งแวดลอม
- งานกลองจุลทรรศน
อิเลคตรอน
- งานเทคโนโลยีชีวภาพ
- งานพัฒนาอุปกรณ
วิทยาศาสตรและ
ซอมบำรุง

สถาบัน/สำนัก/ศูนยอื่นๆ

ฝายปฏิบัติการวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง

ฝายเครื่องจักรกล
การเกษตรแหงชาติ

- งานบริหารและธุรการ
- งานวิจยั สภาวะแวดลอม
- งานวิจัยพืชผลหลังเก็บ
เกี่ยว
- งานชีวเคมีและ
หองปฏิบัติการ
- งานวินิจฉัยและวิจัย
ศัตรูพืช
- งานทดสอบดินปุยและ
การประยุกต
- งานเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุพืช
- งานเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
- งานจุลชีววิทยาประยุกต
- งานเรือนปลูกพืช
ทดลอง
- งานซอมบำรุงและพัสดุ

- งานบริหารและ
ธุรการ
- งานวิจัยและพัฒนา
- งานทดสอบและ
มาตรฐาน
- งานถายทอด
เทคโนโลยีและ
บริการวิชาการ
- งานบริการเครื่องมือ
และซอมบำรุง

สถานี
วิจัย *

ศูนย
วิจัย **

…. ประสานงานรวม
* สถานีวิจัย ประกอบดวย สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง สถานีวิจัยวนเกษตรตราด (รวม 2 สถานีวิจัย)
** ศูนยวิจัย ประกอบดวย ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ำตาล ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอนและเขตกึ่งรอน
ศูนยชนบทศึกษา ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร
เทคโนโลยี ศูนยนาโนเทคโนโลยี (รวม 10 ศูนยวิจัย)
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา

รองผูอำนวนการ/
ผูชวยผูอำนวยการ

คณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
คณะกรรมการพัฒนางาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

* หัวหนา
ฝายบริหาร
และ
ธุรการทั่วไป

หัวหนา
ฝายวิจัย
และ
ประเมินผล

หัวหนาฝาย
ประยุกตและ
ถายทอด
งานวิจัย

หัวหนาฝาย
สารสนเทศ
งานวิจัย

หัวหนาฝาย
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร
กลาง

หัวหนาฝาย
ปฏิบัติการวิจัย
และเรือนปลูก
พืชทดลอง

หัวหนาฝาย
เครื่องจักรกล
การเกษตร
แหงชาติ

หัวหนา
สถานีวิจัย

หัวหนา
ศูนยวิจัย

หัวหนางาน

หัวหนางาน

หัวหนางาน

หัวหนางาน

หัวหนางาน

หัวหนางาน

หัวหนางาน

หัวหนางาน

หัวหนางาน

* ตำแหนงหัวหนาฝายบริหารและธุรการทั่วไปคือ ตำแหนงเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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เงินรายไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ (4,257,416.82)
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คาครุภัณฑ (832,541.50)
รายจายอื่นๆ (18,324.39)
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ทุนสวนตัว

งบประมาณ

0

หมวดเงินอุดหนุนวิจัย
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
(218.78 ลานบาท)
หมวดเงินอุดหนุนงานบริการ
วิชาการแกชุมชน
(20.86 ลานบาท)
จำนวนโครงการ
หมวดเงินอุดหนุนวิจัยและพัฒนา
(331 โครงการ)
จำนวนโครงการ
หมวดเงินอุดหนุนงานบริการวิชาการ
(4 โครงการ)

หมายเหตุ งบประมาณทุนอุดหนุนวิจยั มก. ในหมวดเงินอุดหนุนวิจยั พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยียงั มีเงินคงเหลืออีกจำนวน 21,479,780 บาท
ซึ่งมหาวิทยาลัย ไดยุติการจัดสรรงบประมาณ และนำเงินไปบริหารจัดการในรายการที่จำเปนและเกิดประโยชนสูงสุดดังนี้
- โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขัน 4,505,000 บาท
- โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ 16,972,780 บาท
(ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2549)
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การบริหารงานสวนกลาง
รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
18

ส

การบริหารงานสวนกลาง

ถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีฝายบริหารและธุรการทั่วไปทำหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการบริหารจัดการองคกร เพือ่ สนับสนุนการบริหารงานวิจยั การใหบริการงานวิจยั
และบริการวิชาการ การบริการระบบสารสนเทศงานวิจยั การประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดงานวิจยั
รวมทั้งการอำนวยความสะดวกใหแกผูบริหารและบุคลากรในสังกัดในดานงานบริหารและธุรการ
งานคลัง งานพัสดุ งานบริการงานวิจัยและพัฒนา (งานประกันคุณภาพ) งานนโยบายและแผน และ
งานบริหารและธุรการ กำแพงแสน นอกจากนีย้ งั ไดมกี ารพัฒนาการบริหาร การดำเนินงานทีม่ คี วามเชือ่ มโยง
กั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพ โดยใช ร ะบบ PDCA เพื่ อ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เป น ไปตาม
วัตถุประสงคของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลการดำเนินงานดานการบริหารงานสวนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปงบประมาณ
2549 ที่สำคัญ สรุปไดดังนี้

1. ดานการประกันคุณภาพ

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และหน ว ยงานในสั ง กั ด ได ด ำเนิ น กิ จ กรรมต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
• 18 - 21 ตุลาคม 2548
สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำป 2548
และรับฟงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2548

• 29 พฤศจิกายน 2548
สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดสัมมนา “วิธกี ารเก็บขอมูลตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน” ณ หองประชุม
ไพลิน-เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มีผูเขารวมสัมมนา จำนวน 54 คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบรายละเอียดดัชนีตรวจสอบ ดัชนีประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งวิธีการเก็บขอมูลที่ถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประกอบการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละหนวยงาน

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

• 21 ธันวาคม 2548 และ 20 มีนาคม 2549
สถาบันวิจยั และพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้
- จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ติดตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของฝาย/ศูนย/สถานีและสถาบันวิจัยและพัฒนา
- กำหนดการประเมินคุณภาพและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำป 2549
- แบบฟอรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของฝาย/ศูนย/สถานี
- แบบประเมินความรู ความเขาใจ ในปรัชญาแหงการจัดตั้งองคกร
- แบบประเมินระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลและภาวะผูนำ
• 15 มิถุนายน 2549
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเพื่อหารือเรื่อง แนวทาง
ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน พิจารณากำหนดเกณฑการประเมินคุณภาพภายในตามดัชนี
ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา ป 2549 และรางรายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา ป 2549 ณ หองไพลิน
• 21 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2549
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 31 คน ดำเนินการ
ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในหนวยงานในสังกัด จำนวน 19 หนวยงาน ดังนี้
21 มิถุนายน 2549
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ำตาล
22 มิถุนายน 2549
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
23 มิถุนายน 2549
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย
งานบริหารและธุรการ กำแพงแสน
ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอนและเขตกึ่งรอน
ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี
26 มิถุนายน 2549
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน
ฝายบริหารและธุรการทั่วไป
26 - 27 มิถุนายน 2549
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด
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รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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27 มิถุนายน 2549

ฝายวิจัยและประเมินผล
ฝายสารสนเทศงานวิจัย
ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน มก.
30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2549 สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง
3 กรกฎาคม 2549
ศูนยชนบทศึกษา
4 กรกฎาคม 2549
ศูนยนาโนเทคโนโลยี
• 13 และ 21 กรกฎาคม 2549
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุม
เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปการศึกษา 2548
(1 มิถุนายน 2548 - 31 พฤษภาคม 2549) และสรุปผลการตรวจสอบตนเองและการวิเคราะหตนเอง
ในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
• กรกฎาคม - สิงหาคม 2549
ฝาย/ศูนย/สถานีรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการฯ และ
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุง การดำเนินงานของหนวยงาน เสนอผูอ ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
ทราบ
• 14 กันยายน 2549
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร รอบสอง โดยกรรมการ 2 ทาน คือ รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ รศ.ดร.วศิน อิงควัฒนากุล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดมาเยีย่ มชมสถาบันวิจยั และพัฒนา โดยมีผอู ำนวยการ/รองผูอ ำนวยการ/หัวหนาฝาย/ศูนย/สถานี/หัวหนางาน
รวมใหการตอนรับ ณ หองทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกจิ และนำเยีย่ มชมฝายเครือ่ งมือวิทยาศาสตรกลาง
บางเขน

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

• 5 และ 29 กันยายน 2549
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำป 2549 ของกลุมหนวยงาน
ที่ทำวิจัย จำนวน 10 คน สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาประกอบดวย รศ.ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล
สำนักเทคโนโลยีสงั คม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เปนผูท รงคุณวุฒภิ ายนอก รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน
เปนประธาน รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต เปนรองประธานกรรมการ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ , นายนคร เหลืองประเสริฐ,
ผศ.ดร.สันติยา เอกอัคร, นางเกศินี คุณค้ำชู เปนกรรมการ น.ส. วิไลรัตน วิรยิ ะวิบลู ยกจิ เปนกรรมการและ
เลขานุการ และนายธเนศ ดาวรุงโรจน เปนผูชวยเลขานุการ ไดดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยสำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา
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• 3 และ 6 ตุลาคม 2549
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำป 2549 ของกลุมหนวยงานที่
ทำวิจยั รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพเบือ้ งตน ณ หองประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.
รวมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมของกลุมหนวยงานที่ทำวิจัยรวม 5 สถาบัน ณ หอง
ประชุมกำพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.
• ธันวาคม 2548 - สิงหาคม 2549
จัดทำขาวสารงานประกันคุณภาพ จำนวน 3 ฉบับ เพื่อเผยแพรและสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพ ใหบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับทราบรวมทั้งจัดทำ
แบบประเมินความรู ความเขาใจ วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา และการประสาน
การจัดสงบุคลากรในสังกัดใหเขารวมการประชุม ฝกอบรม สัมมนา ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่อง

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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2. การบริหารงานพัสดุและงานคลัง

ไดดำเนินการประสานและบริหารงานดานพัสดุ และการเงินการบัญชีของสวนกลางสถาบันวิจัย
และพัฒนา ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายไดใหกับหนวยงานในสังกัด รวมทั้งการใหบริการแกอาจารย/
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. 218,772,620 บาท (สองรอยสิบแปดลานเจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นสองพันหกรอยยี่สิบบาทถวน) และจากแหลงทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก วงเงินบริหารจัดการ
67,451,617 บาท (หกสิบเจ็ดลานสี่แสนหาหมื่นหนึ่งพันหกรอยสิบเจ็ดบาทถวน) และจัดซื้อจัดจาง
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง จำนวน 134 เรื่อง วงเงิน 2,886,893.10 บาท (สองลานแปดแสนแปดหมื่น
หกพันแปดรอยเกาสิบสามบาทสิบสตางค)
• จั ด โครงการฝ ก อบรมด า นการเงิ น และพั ส ดุ
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ใหแก บุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน พัสดุ และบุคลากร
ที่ เ กี่ ย วข อ งแต ล ะฝ า ย/ศู น ย / สถานี ใ นสั ง กั ด
จำนวน 55 คน เพื่อไดรับทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหเขาใจถูกตองตรงกัน
• จัดทำคูมือการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี โดยการรวบรวมแบบฟอรมทางการเงิน
การคลั ง และการบั ญ ชี และตั ว อย า งหนั ง สื อ ที่ ใช ป ฏิ บั ติ ง านในป จ จุ บั น เพื่ อ ให บุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงานไดใชประโยชน
• จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมและการจำหนาย ตามระเบียบวา
ดวยการพัสดุ
• การดำเนินการรวมกับฝายวิจัยและประเมินผล และฝายสารสนเทศงานวิจัย ในการวาจาง
บริษัทผูเชี่ยวชาญ พิจารณาระบบการเก็บขอมูลงบอุดหนุนวิจัย มก. เพื่อชวยใหการบริหาร
จัดการงบอุดหนุนวิจัย มก. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. การประสานงานดานนโยบายและแผน

ถือไดวา เปนการดำเนินงานทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับระบบประกันคุณภาพ เนือ่ งจากใชระบบ P D C A
โดยสราง P แรกที่จะเชื่อมตอไปสูการพิจารณาหาขอเสนอแนะ แกไข ปรับปรุง และนำไปสูกระบวนการ
วางแผนใหม กิจกรรมที่สำคัญดานนโยบายและแผน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย
• การประชุ ม พิ จ ารณาทบทวนภารกิ จ ในภาพรวมของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ ให
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2549 - 2552 และกำหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
นโยบายที่เชื่อมโยงกับผลผลิตหรือภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2549 เพื่อนำไปสูการจัดทำแผนงานและแผนการดำเนินงาน ประจำป 2550

4. ดานงานบริหารและธุรการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บสำนักงานอัตโนมัติ เพื่อการ
บริหารงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ที่เว็บ http://eoffice.rdi.ku.ac.th โดยจัดทำและ
ปรับปรุงเว็บเพจของสถาบันฯ
• ปรับปรุง/เพิ่มเติมแบบฟอรมตางๆ การประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมตางๆ ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
• ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบหนังสือเวียน http://eoffice.rdi.ku.ac.th/circular อยาง
ตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคหลักในการลดปริมาณกระดาษ การสื่อสารที่รวดเร็ว และใช
เทคโนโลยีใหคมุ คา เพือ่ ใชในการบริหารงานของสถาบันวิจยั และพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
• จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อใหบุคลากรรวมแรงรวมใจลดการใช
พลังงาน รับทราบแนวปฏิบตั ใิ นการประหยัดน้ำ และน้ำมันเชือ้ เพลิง ในวันที่ 2 มิถนุ ายน 2549
นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังดำเนินการจัดกิจกรรมที่ใหบุคลากรและผูบริหารไดมีโอกาส
พบปะ รับทราบนโยบาย ปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน การสรางเสริมความรูรักสามัคคีใน
หนวยงาน ไดแก กิจกรรมสัมมาทิฐิ วันครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนา และหนวยงานยอย
วันปใหม วันสงกรานต วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. รวมทัง้ ในปนเี้ ปนปทปี่ ระชาชนชาวไทย รวมเฉลิมฉลอง
ในวาระพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองราชยครบ 60 ป สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดสนับสนุน
ใหบุคลากร ไปรวมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ เมืองทองธานี การถวายพระพร ณ หองสุธรรม
การจัดซื้อเสื้อยืดสีเหลืองแจกใหแกผูบริหาร และบุคลากร เพื่อสวมใสทุกวันจันทร รวมทั้งจัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติฯ ในงานเกษตรแฟร ระหวางวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2549 ณ อาคารจักรพันธ
เพ็ญศิริ และนิทรรศการ ณ หองบุษราคัม ระหวางเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2549

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

• การจัดทำ Mind map แผนการดำเนินงานของบุคลากรแตละคน ประจำปงบประมาณ 2549
และใหดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส โดยใหสอดคลองกับใบบอก
ลักษณะงาน (JD) และใบมอบหมายงาน (JA) รวมทัง้ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
• จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานและแผนการดำเนินงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2550” วันที่ 6 กันยายน 2549 โดยมีผูเขารวมสัมมนาฯจำนวน 58 คน
• จัดทำคูมือการปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน
• การจัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ และแผนครุภัณฑทดแทน เพื่อใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางคุมคา
• การจัดทำโครงการจัดตั้งศูนยความหลากหลายชีวภาพ มก.
• การดำเนินการยกฐานะสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน เปนหนวยงานในระดับคณะ
โดยแยกการบริหารจัดการออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

5. การพัฒนาบุคลากร

ในปการศึกษา 2548 สถาบันวิจยั และพัฒนา ไดรบั อนุมตั กิ ารจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผนดินทดแทนอัตราเกษียณ และลาออกดวยสาเหตุอื่น ดังนี้
1) ตำแหนงนักวิจัย สังกัดฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหนงเจาหนาที่วิจัย สังกัดฝายวิจัยและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป สังกัดฝายบริหารและธุรการทัว่ ไป บางเขน จำนวน 1 อัตรา
และงานบริหารและธุรการ กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝายประยุกตและถายทอดงานวิจยั จำนวน 2 อัตรา
5) อัตรานักเรียนทุนปริญญาเอก สังกัดฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ จำนวน 2 อัตรา
(ยังไมจบการศึกษา)
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มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับตางๆ ใหไดรับความรู/ทักษะ ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ไดแก การจัดการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสงบุคลากร
เข า รั บ การประชุ ม ฝ ก อบรม สั ม มนา ต า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะทำงานพิจารณากำหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหการดำเนินงานเปนระบบมากยิ่งขึ้น มีการสราง
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยจัดสวัสดิการตางๆ รวมทั้งไดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ ใหเปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ โดยในรอบการพิจารณาประจำป
2548 (ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2548) คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ ของมหาวิทยาลัย มีมติ
อนุมัติเปนกรณีพิเศษใหบุคลากรสังกัดสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝงระนอง ที่เกิดเหตุธรณีพิบัติสึนามิ
เปนบุคลากรดีเดนฯ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1) นายสมโภชน นิ้มสันติเจริญ
นักวิชาการประมง 6
2) นายวิสัย คงแกว
นักวิชาการประมง 5
3) นางสาวณัฐกานต หาญจิตร
พนักงานการเงินและบัญชี
4) นายมนตรี สาลี
เจาหนาที่เกษตร
5) นายบีเด็น ถลาง
คนงาน

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหการสนับสนุนทั้งอาจารย/นักวิจัย ในสังกัดมหาวิทยาลัย บุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัย
และพัฒนา บุตรลูกจางประจำ และบุตรลูกจางชั่วคราวสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีการออกระเบียบ
หลักเกณฑ และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการฯ กองทุนประเภทตางๆ เพื่อให
การบริหารกองทุนดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ตามประเภทของทุน ดังนี้คือ
1) ประเภทสงเสริมและการพัฒนาการวิจัย เพื่อสนับสนุนเปนรางวัลแกนักวิจัยที่มีผลงาน
ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ในปงบประมาณ 2549 ไดมอบทุนรางวัล ทั้งสิ้น
12 ราย เปนเงิน 140,000 บาท

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

นอกจากนี้ ดร. สุรัตนวดี จิวะจินดา นักวิจัยเชี่ยวชาญ ระดับ 9 ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง กำแพงแสน ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาขาราชการและ
ลูกจางแหงประเทศไทย (ปขมท.) ใหเปนบุคลากรสายสนับสนุนดีเดนดานวิชาชีพ ประจำป 2548 และ
รางวัลนักวิจัยตัวอยาง (ดานสมุนไพร) ป พ.ศ. 2549 จากสมาคมพัฒนาแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย
และในรอบการพิจารณาประจำป 2549 (ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2549) คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ ของมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ใหเปนบุคลากรดีเดนฯ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1) น.ส. ยุพดี เผาพันธ
นักวิจัย 4 (ขาราชการสาย ข)
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง
2) นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
วิศวกรการเกษตร 6 (ขาราชการสาย ค)
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ
3) นางชื่นสุมณ ไกรวิจิตร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจางชั่วคราว)
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ำตาล
4) นายจรูญ บุญวงศ
พนักงานผลิตทดลอง (ลูกจางประจำ)
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
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รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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2) ประเภทสงเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อสนันสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
ภายในประเทศ ทุนสนับสนุนการเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งการจัดหาของที่ระลึกในการประกาศเกียรติคุณ และหรือรางวัลแก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเดน ในปนี้ไดสนับสนุนทุนการศึกษาแก นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิจยั สังกัดสถานีวจิ ยั วนเกษตรตราด ในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิจยั และพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเงิน 10,000 บาท
3) ทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรลูกจางประจำและบุตรลูกจางชั่วคราวในสังกัดสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อเปนขวัญและกำลังใจแกบุคลากรผูมีเงินเดือนนอย โดยไดมอบทุนแกบุตรลูกจาง
ประจำและบุตรลูกจางชั่วคราว ประจำป 2548 จำนวน 16 ราย เปนเงิน 16,000 บาท
4) ทุนอื่นๆ ตามวัตถุประสงคของผูบริจาค

สถาบันวิจยั และพัฒนา และหนวยงานในสังกัด
ไดมกี ารดำเนินการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่ อ ธำรงรั ก ษาและสื บ ทอดศิ ล ปวั ฒ นธรรม เชิ ด ชู
ราชวงศ รวมทั้ ง เสริ ม สร า งเอกลั ก ษณ ข องสถาบัน
วิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน
รอบป ง บประมาณ 2549 รวมทั้ ง สิ้ น 30 กิ จ กรรม
ตัวอยางเชน

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

• กิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

27

วันคลายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ครบรอบปที่ 27
วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2548 เป น วั น คล า ยวั น
สถาปนาครบรอบปที่ 27 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงไดจัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณ กราบไหวบูรพาจารย
ทำบุญเลีย้ งพระเพล จำนวน 9 รูป นอกจากนีไ้ ดมอบโล
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก ผู บ ริ ห ารที่ ค รบเกษี ย ณอายุ
ราชการ และครบวาระการดำรงตำแหนง รวมทั้งมี
การมอบทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรลูกจางชั่วคราว
ประจำป 2548 จำนวน 16 ทุนเปนเงิน 16,000 บาท
กิจกรรมทำบุญถวายผาพระกฐินพระราชทานของ มก.
ผูบ ริหารและบุคลากรเขารวมกิจกรรมทำบุญ
ถวายผาพระกฐินพระราชทาน เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน
2548 ณ วัดพระศรีมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษดิ์ บางเขน

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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กิจกรรมเชิดชูราชวงศ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได จั ด งาน
เกษตรแฟรประจำป 2549 “เกษตรศาสตร เทิดไท
กษั ต ริ ย เ กษตร” ในระหว า งวั น ที่ 27 มกราคม 4 กุ ม ภาพั น ธ 2549 โดย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ไดจดั นิทรรศการ “บนเสนทางงานวิจยั มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจำป 2549” ณ อาคารจักรพันธ
เพ็ ญ ศิ ริ เพื่ อ เผยแพร แ ละถ า ยทอดเทคโนโลยี จ าก
ผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงครอง
สิรริ าชสมบัติ ครบ 60 ป และเมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2549
พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ไดเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการดังกลาวเปนการ
สวนพระองคดวย

กิจกรรมสัมมาทิฐิและวันสงกรานต
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูบริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
เขารวมกิจกรรมสัมมาทิฐิ โดยการจัดประชุม
รั บ ฟ ง นโยบายการบริหารและปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ จัดพิธสี รงน้ำพระพุทธรูป
และขอพรผูใหญ เนื่องในวาระวันสงกรานต
วันที่ 12 เมษายน 2549
กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม มก.
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูบริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
เขารวมกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม มก.
วันเสารที่ 17 มิถุนายน 2549

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

กิจกรรมวันปใหม
วันที่ 6 มกราคม 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานสังสรรคบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา
เนื่องในวาระดิถีขี้นปใหม พ.ศ. 2549 เพื่อสรางความสามัคคีระหวางบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยการจัดการแขงขันกีฬาในภาคเชา และงานเลี้ยงสังสรรคระหวางผูบริหารและบุคลากรในตอนเย็น
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะผูบริหาร คณะกรรมการประจำ และ
บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เขารวมพิธีวางพวง
มาลา ณ อนุ ส าวรี ย ส ามบู ร พาจารย เนื่ อ งในวั น
คลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 2
กุมภาพันธ 2549
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รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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การปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน
• สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

เพื่อใหการบริหารจัดการของหนวยบริการงานวิจัยที่วิทยาเขตกำแพงแสน มีความคลองตัว
สามารถใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ
ของวิทยาเขตกำแพงแสนไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คราวประชุม
ครั้งที่ 9/2549 วันที่ 18 กันยายน 2549 มีมติเห็นชอบให ปรับสถานภาพและยกฐานะงานบริหารและ
ธุรการกำแพงแสน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขึ้นเปนสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นา กำแพงแสน โดยจั ด ตั้ ง เป น หน ว ยงานภายใต ก ารบริ ห ารจั ด การของวิ ท ยาเขตกำแพงแสน
ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2549 โดยมีสถานภาพเทียบเทาคณะและใหแบงสวนหนวยงานภายใน ดังนี้
1. ฝายบริหารและธุรการ
2. ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
3. ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ
4. ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดลอม
5. ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ำตาล
6. ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน
7. ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน
8. ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

• สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ดวยปจจุบันภาระงานวิจัยและการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนทองถิ่น มีเพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงเห็นสมควรใหมีหนวยงานประจำระดับคณะเพื่อ
รองรับการบริหารงานวิจัยและงานบริการทางวิชาการ และเพื่อใหสามารถประสานความรวมมือพัฒนา
งานในเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และสนองความตองการในการพัฒนาจังหวัดและภูมิภาคตาม
นโยบายของประเทศ อีกทั้งเสริมสรางความเขมแข็งดานวิจัยของวิทยาเขต ไดอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคล อ งตามแผนพั ฒ นาวิ ท ยาเขตที่ ไ ด ก ำหนดไว ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
คราวประชุมครั้งที่ 9/2549 วันที่ 18 กันยายน 2549 มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนหนวยงานภายใตการบริหารจัดการของวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีสถานภาพเทียบเทาคณะ และใหแบงสวนหนวยงานภายในออกเปน 4 ฝาย
ดังนี้

ฝายบริหาร
ฝายวิจัย
ฝายบริการวิชาการ
ฝายจัดการองคความรู

• ศูนยความหลากหลายชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเล็งเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศ ซึ่งปจจุบันมีแนวโนมการศึกษาวิจัยมากขึ้นในแตละสาขา จึงเห็นสมควรใหมีศูนยกลางใน
การพัฒนาความรวมมือและสรางเครือขายการวิจัย เพื่อใหสามารถสงเสริมการดำเนินงานดานความ
หลากหลายชีวภาพของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง มีเอกภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการให
บริการแกสังคมและประเทศชาติ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คราวประชุมครั้งที่ 9/2549
วันที่ 18 กันยายน 2549 มีมติเห็นชอบใหจดั ตัง้ ศูนยความหลากหลายชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขึ้นเปนหนวยงานระดับฝาย ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใหแบง
สวนงานออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. งานประสานและบริหารงานกลาง
2. ศูนยวิชาการดานทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

1.
2.
3.
4.
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การประสานและบริหารงานวิจยั

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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การประสานและบริหารงานวิจัย
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได ป ระสานและบริ ห ารการดำเนิ น งานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ
ภายในและตางประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย การเสริมสรางงานวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรวิจัย โดยในปงบประมาณ 2549 มีผลการดำเนินงานดังตอไปนี้

1. การประสานและบริหารทุนอุดหนุนวิจัย
ป ง บประมาณ 2549 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได ป ระสานและบริ ห ารการดำเนิ น งานวิ จั ย
ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) และทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมจำนวน 483 โครงการ เปนเงิน 515,689,200 บาท ดังนี้
แหลงทุน
1. ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• เงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี
• เงินอุดหนุนงานบริการวิชาการแกชุมชน
2. ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
รวม

จำนวนโครงการ
335
331
4
148
483

งบประมาณ
(บาท)
261,110,100
240,250,400
20,859,700
254,579,100
515,689,200

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2549

1.1 ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของอาจารย นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยฯ
โดยเนนเปาหมายเพื่อสรางองคความรูเสริมความเขมแข็งทางวิชาการ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและ
เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยฯ
ทุนอุดหนุนวิจัยในหมวดเงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีแบงเปนโครงการวิจัยประเภท
ตางๆ โดยโครงการวิจัยซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาจัดสรรทุนและบริหารการเบิกจายเงินวิจัย
ไปแลว ไดแก ประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา (สาขาเกษตรศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร) และโครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน สำหรับ
ประเภทโครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพเชิงบูรณาการเพือ่ การแขงขันแกในการปญหาความยากจนของ
ประชาชนในชาติ ซึ่ง ประกอบดวย กลุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ
(SRU) โครงการสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โครงการทุนสมทบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

จำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2549
หมวดเงินอุดหนุนงานวิจัยพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี (จำแนกตามประเภทโครงการวิจัย)
จำนวน
โครงการ
โครงการวิจัย 3 สาขา
242
- โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร
(95)
- โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(126)
- โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร
(21)
โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน
26
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันฯ
47*
- กลุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (24)
- กลุมโครงการสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
(1)
- กลุมโครงการทุนสมทบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย มก. (10)
- กลุมโครงการวิจัยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
(12)
โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
15*
โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
1
รวม
331
ประเภทโครงการวิจัย

1.

2.
3.

4.
5.

หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)
111,000,000
50,710,000
44,140,000
16,150,000
22,250,400
57,095,000*
(22,000,000)
(10,000,000)
(2,000,000)
(23,495,000)
18,027,220*
10,000,000
218,772,620

* ยังมีงบประมาณคงเหลืออีก จำนวน 21,477,780 บาท จากประเภทโครงการวิจยั ตอไปนี้ ซึง่ มหาวิทยาลัยฯ
ไดยุติการจัดสรรงบประมาณ และนำไปใชบริหารจัดการในรายการที่จำเปน และเกิดประโยชนสูงสุด
3) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันฯ 4,505,000 บาท
4) โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
16,972,780 บาท

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

การวิจัยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และโครงการวิจัยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และ
ประเภทโครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรทุน และมอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารการเบิกจายเงินวิจัย ยังมีสวนที่อยูระหวางดำเนินการ นอกจากนี้มีประเภท
โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ และโครงการวิจัยในหมวดเงินอุดหนุนงานบริการวิชาการ
แกชุมชน มหาวิทยาลัยฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรทุนและบริหารจัดการการเบิกจาย
งบอุดหนุนวิจัยที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ 2549 จำนวนทั้งสิ้น 261,110,100 บาท
รายละเอียด ดังนี้

35

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2549
หมวดเงินอุดหนุนงานบริการวิชาการแกชุมชน
ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ (บาท)

1. โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา
2. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อปอนธุรกิจอาหารทั่วโลก
3. โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
อาหารไทยฮาลาลเพื่อการสงออก

10,480,900
2,689,400
2,689,400

4. โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตสุรา
รวม

5,000,000
20,859,700

หมายเหตุ : หมวดเงินอุดหนุนงานบริการวิชาการแกชุมชน มหาวิทยาลัยฯบริหารจัดการ

จำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2549
หมวดเงินอุดหนุนงานวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี (จำแนกตามหนวยงาน)
คณะ/สถาบัน/สำนัก/วิทยาเขต
คณะเกษตร
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร
คณะวนศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสังคมศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย

จำนวนโครงการวิจัย
โครงการ แผนงานวิจยั /
วิจัยเดี่ยว ชุดโครงการวิจยั
14
5
18
2
6
0
7
1
52
5
31
10
5
1
1
0
0
1
3
0
11
3
21
8
1
0

รวม
19
20
6
8
57
41
6
1
1
3
14
29
1

งบประมาณ
8,780,000
8,040,000
2,370,000
2,770,000
20,180,000
31,305,000
5,664,600
900,000
800,000
1,490,000
8,240,000
15,350,000
10,000,000

รวม

งบประมาณ

1
19
10
14
9
1
1
4*
20
12
6
2
11
4

3,000,000
28,620,400
3,500,000
2,990,000
6,510,000
100,000
400,000
13,500,000*
7,540,000
5,530,000
1,010,000
280,000
10,110,000
3,800,00

1
1
4
1
1

2,000,000
4,992,620
6,050,000
50,000
150,000

1
2
331

50,000
2,700,000
218,772,620

หมายเหตุ * รวมโครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ 1 โครงการใหญ งบประมาณ 10,000,000 บาท ซึง่ มหาวิทยาลัยฯ
บริหารจัดการ
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จำนวนโครงการวิจัย
คณะ/สถาบัน/สำนัก/วิทยาเขต
โครงการ แผนงานวิจยั /
วิจัยเดี่ยว ชุดโครงการวิจยั
ศูนยนานาชาติสริ นิ ธรเพือ่ การวิจยั พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
1
0
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13
6
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
9
1
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
14
0
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
5
4
สำนักบริการคอมพิวเตอร
1
0
สำนักสงเสริมและฝกอบรม
1
0
สำนักงานอธิการบดี
0
4*
คณะเกษตร กำแพงแสน
17
3
คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน
10
2
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กำแพงแสน
6
0
คณะศึกษาศาสตร กำแพงแสน
2
0
สถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กำแพงแสน
9
2
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิ เพือ่ การคนควาและพัฒนาปศุสตั ว
4
0
และผลิตภัณฑสัตว กำแพงแสน
สำนักงานอธิการบดี กำแพงแสน
1
0
คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศรีราชา
1
0
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
2
2
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการ สกลนคร
1
0
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1
0
โครงการจัดตั้งสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
1
0
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
0
2
รวมทั้งสิ้น
269
61
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รายชื่อโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2549
1. โครงการวิจัย 3 สาขา (242 โครงการ)
• โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร (95 โครงการ)

โครงการวิจัยตอเนื่อง (46 โครงการ)
1. การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงหอยเชลลเปนการคา
2. การศึกษาวิจัยเพื่อการฟนฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาชุมชนชนบทอยางยั่งยืนในพื้นที่ลุม
น้ำนาน
3. หญาทะเลบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน : นิเวศวิทยาและศักยภาพการขยายแหลงหญาทะเล
4. ระบบการพยากรณและเตือนภัยน้ำทวมตามเวลาจริงสำหรับลุมน้ำปงตอนบนและลุมน้ำยม
5. การจัดการดานแหลงน้ำในบึงบอระเพ็ดอยางยั่งยืน
6. การปรับปรุงพันธุงาฝกไมแตกใหมีปริมาณสาร lignans antioxidant สูง
7. โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาระบบนิเวศระยะยาว
ในแหลงสงวนชีวมณฑลสะแกราช
8. ศักยภาพของสารสกัดจากสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon sp. และพืชชั้นสูงบางชนิด
เพื่อใชเปนสารกำจัดวัชพืช
9. การวินิจฉัยการจัดการน้ำในลุมน้ำแมน้ำทาจีน
10. ผลของแฝกที่มีตอการไถพรวนดินระดับลึกในแปลงไมผล
11. โครงการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปมันสำปะหลังและแปงมันสำปะหลัง
12. ผลของไคโตซานที่ตัดพอลิเมอรดวยรังสีตอสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวฟาง
13. รูปแบบการพัฒนาวนเกษตรในพื้นที่ลุมน้ำเพื่อการเพิ่มผลผลิตและสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน
14. การตรวจสอบโรคเตี้ยแคระของหมอนและแมลงพาหะของโรคในประเทศไทย
15. การวิจัยและพัฒนาการปลูกไผเพื่อการผลิตหนอไมและการใชประโยชนจากไมไผ
16. การผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงเพื่อใชในการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญในพริก
มะเขือเทศ และแตง
17. การศึกษาความเปนพิษตอระบบบำบัดไรอากาศในสภาวะที่มีการกำจัดซัลเฟตและโลหะหนักไป
พรอมกันโดยแบคทีเรียทองถิ่นในประเทศไทย
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18. การศึกษาติดตามตรวจสอบสภาพแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล บริเวณ
หมูเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
19. การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงภัยของเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย
20. การเกษตรแบบแมนยำสำหรับการผลิตออยในเขตการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย
21. บูรณาการเชิงระบบเพือ่ สรางทางเลือกและแนวทางการใชทดี่ นิ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืนในเขตปาภูหลวง-วังน้ำเขียว
22. เทคนิคการตรวจสอบไวรัสใบดางแคระขาวโพดเพื่อการนำเขาและสงออกขาวโพด
23. การผลิตเห็ดเผาะเพื่อการคาในไมโตเร็วและไมผลบางชนิด
24. การใชหญาบานาเปนแหลงเยือ่ ใยในรูปผนังเซลล เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการผลิตของโคนมในเขตรอนชืน้
25. การดูดใชธาตุกัมมันตรังสีจากโมนาไซตโดยพืชบางชนิด
26. การปรับปรุงพันธุมันสำปะหลัง
27. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝายและผลิตภัณฑจากฝายในประเทศไทย
28. การจัดการโรคถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูงอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตอยางยั่งยืน
29. การวิจัยและพัฒนาฝายสีเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
30. การศึกษาศักยภาพของพืชสมุนไพรพื้นบานเพื่อประโยชนทางการแพทยและการเกษตร
31. โครงการวิจัยและพัฒนาออยและน้ำตาล
32. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการใชประโยชนเจตมูลเพลิงแดงในเชิงการคา
และอุตสาหกรรม
33. การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนมะกอกโอลีฟและมะกอกของไทย
34. โครงการวิจยั ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอพืชและการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจ
35. การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอยางเปนการคาในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ
36. การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลองุนพันธุดีบางพันธุในเขตพื้นที่ดอน
พื้นที่ลุม และสภาพโรงเรือนโดยใชตนตอพันธุตาง ๆ
37. ชีววิทยาของกัญชงพืชเศรษฐกิจชนิดใหม
38. กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืชตานทานสารกำจัดวัชพืช
39. การปรับปรุงพันธุคำฝอยอายุเก็บเกี่ยวสั้น และเปอรเซ็นตน้ำมันสูง โดยวิธีการมิวเตชั่น
40. การขยายพันธุไมปาหายากบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษพันธุกรรมและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
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โครงการวิจัยใหม (49 โครงการ)
1. การประเมินสภาวะความแหงแลงและการตรวจติดตามสภาพลุมน้ำชีดวยเทคนิคการสำรวจ
ระยะไกลและขอมูลสำรวจภาคพื้นดิน
2. ศักยภาพในการใชประโยชนจากหมอน
3. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่แมนยำและรวดเร็วสำหรับโรคทริสเตซาและโรคกรีนนิ่งของพืช
ตระกูลสมในประเทศไทย
4. การพัฒนาสารสกัดชีวภาพจากเชื้อราไตรโคเดอรมาเพื่อใชควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่มีสาเหตุ
จากเชื้อราคอลเลโตทริคัม
5. การใช Bacillus spp. เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคในกุงกุลาดำ
6. เปรียบเทียบประสิทธิผลในหองปฏิบัติการของสมุนไพรไทยตอการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา Aspergillus flavus ที่กอสารพิษอะฟลาท็อกซิน
7. การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและอัตราการเจริญเติบโตในการเลี้ยงกุงกุลาดำดวยน้ำความเค็ม
ต่ำที่มีปริมาณอิออนที่สำคัญแตกตางกัน
8. การศึกษาการตกคางของอัลฟลทอกซินบี-1 และผลกระทบของอัลฟลาทอกซินบีตอระบบ
ภูมิคุมกันในปลาดุกที่ไดรับอัลฟลทอกซินบี-1 โดยการกินติดตอกันเปนเวลานาน
9. ผลของระดับมันสำปะหลังในอาหารสุกรตอกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด การใชประโยชนได
ของแปง สมรรถภาพการผลิต และคาการยอยไดของสารอาหาร
10. การศึกษาระบบภูมิคุมกันของกุงกามกรามและยีนที่ควบคุม
11. การพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยงกุงกุลาดำออน Penaeus monodon Fabricius, 1798

การปรับปรุงพันธุถั่วเหลืองและถั่วเขียว
การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใชประโยชนจากขาวโพดและขาวฟาง
สรีรวิทยาการผลิตยางพารา
การปรับปรุงกระบวนการผลิตปริมาณและคุณภาพซากของกวางรูซา
การใชจุลินทรียที่ปรากฏตามธรรมชาติเพื่อระบบการปลูกพืชไรมลพิษที่มีเสถียรภาพยั่งยืน
การใชสมุนไพรควบคุมโรคผักและผลไม
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12. การคัดเลือกและผลิตสาหรายขาว Schizochytrium sp. เพือ่ ใชเปนแหลง DHA สำหรับการเพาะเลีย้ ง
ลูกกุง
13. ระดับทีเ่ หมาะสมของแปงมันสำปะหลัง ปลายขาวเหนียว และแปงขาวโพดในการผลิตอาหารเม็ด
ลอยน้ำเลี้ยงปลานิล
14. การศึกษายาตานจุลชีพในกุงกามกราม
15. การศึกษาการปลูกสรางสวนปาไมกฤษณาและการเปรียบเทียบผลของการชักนำใหเกิดสาร
กฤษณา โดยวิธีการตางๆ ของเกษตรกร
16. การแพรกระจาย และการประเมินความเสีย่ งตอสิง่ แวดลอมของสาร di (2-ethylhexyl) phthalate
(DEHP) ในน้ำผิวดิน
17. ผลของสารแมกนีเซียมคลอไรดตอกิจกรรมเอ็นไซม Phosphoenolenolpyruvate carboxylase
การเคลื่อนยายอิเลคตรอนบนเมมเบรนของคลอโรพลาสท และคุณภาพผลผลิตของขาวโพด
18. การสกัดจากพืชเพื่อใชปองกันควบคุม และกำจัดแมลงศัตรูพืช
19. การพัฒนาการเลี้ยงหอยมุกน้ำจืด Chamberlainia hainesiana ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
20. แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการชลประทานของประเทศไทย
21. การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดดวยเครื่องทดสอบคุณสมบัติเสียงสะทอน โดยวิธีการ
ทางสถิติขั้นสูงและนิวรอลเน็ตเวิรค
22. การพัฒนาการผลิตและรูปแบบของแบคทีเรียปฏิปกษเพื่อใชควบคุมโรคแอนแทรคโนส
23. การใชเทคนิคอิเลคโทรไลซิสในการบำบัดน้ำในการอนุบาลกุงขาวแวนนาไมระบบปด
24. การศึกษาสารยับยั้งการลงเกาะจากปะการังออนและกัลปงหา
25. การศึกษาความหลากหลายทรัพยากรพืชและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในเขต
จังหวัดสกลนคร
26. การศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคและคุณสมบัติทางเคมีของโลหิต ฮอรโมนในภาวะเครียด
และระบบภูมิคุมกันของปลาน้ำจืดในประเทศไทย
27. ผลของน้ำตอมาตรฐานน้ำหนักแหงของเนื้อทุเรียนพันธุหมอนทอง
28. การมีชีวิตและคุณคาทางอาหารของอารทีเมียแชเย็น
29. การเลี้ยงปูมาในบอดิน ดวยการใชกลองพลาสติก และการเลี้ยงแบบปกติ
30. การศึกษามหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของลิ่น ชวา (Manis javanica)
31. การพัฒนาแบบจำลองทางอุทกวิทยาชนิดสอบเทียบอัตโนมัติ
32. ความหลากหลายของพืชใหกลิ่นหอมและเครื่องเทศในประเทศไทย
33. ระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษดินและน้ำ เพิ่มผลผลิตและสรางรายไดใหแกเกษตรกร
ในโครงการภูฟาพัฒนา อ.บอเกลือ จ.นาน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอูหลง
34. การศึกษาการฟนฟูทรัพยากรน้ำในลำธารดวยฝายตนน้ำ
35. การประกันคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาของเห็ดหอมสด
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36. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑหมอนในเชิงอุตสาหกรรม
37. การศึกษาอายุการใชงานไมดอกและไมประดับบางชนิดในอาคาร
38. แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยการผลิตทรัพยากรประมงของดอนหอยหลอด และการพัฒนา
ศักยภาพการใชประโยชนทรัพยากรน้ำแมน้ำแมกลอง
39. นิเวศวิทยาของปลวกเพาะเห็ดโคนตอการเพิ่มปริมาณเห็ดโคน
40. การตัดยอดและระดับการใหปุยไนโตรเจนหลังการตัดยอด มีผลตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ด
พันธุปอกระเจาฝกยาว
41. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใชประโยชนปอโมโรเฮยะอยางครบวงจร เพื่อเสริมสราง
สุขภาพพอเพียงและการเพิ่มมูลคา
42. การวิจัยพันธุฝรั่งตานทานไสเดือนฝอยเพื่อการจัดการโรครากปมและโรครวมทางระบบราก
43. ระบบการดำเนินงาน เทคโนโลยีการผลิต และการวิเคราะหทางการเงินของกิจการสถานเพาะชำ
ไมผล ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
44. นิเวศวิทยาของตั๊กแตนกิ่งไมและดวงกระดิ่งทองเพื่อประโยชนทางการแพทยแผนไทย
45. ผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือกตอคุณภาพตะกอนดินบริเวณอาวศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
46. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในสวนปาไมพื้นเมืองที่ปลูก
แบบชนิดเดียวและปลูกแบบผสม ณ สวนปาทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
47. การศึกษาแหลงทรัพยากรน้ำบาดาลดวยเทคนิคทางธรณีฟสิกส บริเวณวิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
48. การพัฒนาแบบจำลองในการสรางนวัตกรรมใหมจากผลไม
49. การศึกษาทรัพยากรชีวภาพและผลกระทบทางดานสิง่ แวดลอมบางประการทีม่ ตี อ ทรัพยากรชีวภาพ
ในบริเวณอาวไทยตอนบน
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โครงการวิจัยตอเนื่อง (36 โครงการ)
1. วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดส เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางและ
การทำงานของเอนไซม และเพื่อการประยุกตใชในเชิงอุตสาหกรรม
2. ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ป แหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. โมเดลตนแบบที่ใชในการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุมมาลาเรีย
4. การสงเสริมและพัฒนาไหมและผลิตภัณฑ
5. การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำใหกลายพันธุ
6. การศึกษาขอมูลเพื่อจัดตั้งฐานขอมูลทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : การวิจัย
และพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. โครงการวิจัยโรคเลปโตสไปโรซีสในสุนัข
8. ปฏิสัมพันธของสารเคมีกับพฤติกรรมและความหันเหทางดานพฤติกรรมของยุงกนปลองมินิมัส
พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย
9. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกริดเพื่อสนับสนุนการวิจัยในประเทศไทย
10. การประยุกตเถาชานออยเพื่อใชงานกอสรางอยางยั่งยืน
11. บทบาทของยีน ten-a ตอการพัฒนาของตาประกอบของแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster)
12. การปรับปรุงพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ใหตานทานตอโรคขอบใบแหงโดยการเพาะเลี้ยงอับ
เรณูรวมกับการคัดเลือกดวยเครื่องหมายทางโมเลกุล
13. การผลิตสารประกอบโพลีออลโดยเมทิลโลโทรฟกยีสตทนอุณหภูมิสูง :
1) การคัดเลือกเมทิลโลโทรฟกยีสตทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตสารประกอบโพลีออล
2) การผลิตสารประกอบโพลีออลในระดับหองปฏิบัติการ
14. การศึกษาสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมทิลโลโทรฟกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สามารถตรึง
ฟอรมาลดีไฮดที่อุณหภูมิสูง
15. การวิเคราะหและหาความสัมพันธระหวางสารชีวเคมีอื่นที่ไมใชไอโซปรินที่มีผลตอพฤติกรรม
การผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติไทย
16. การโคลนและการศึกษาคุณลักษณะของยีน Ethylene Receptor ในกลวยไมสกุลหวาย
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• โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (126 โครงการ)

43

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
44

17. การเพิ่มประสิทธิภาพการถายฝากยีนในกลวยไมสกุลหวายโดยใชเครื่องยิงอนุภาค
18. การพัฒนาคุณภาพ และเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมของหนอไมฝรั่งโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
19. การพัฒนาการปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอะฟลาทอกซินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 17025
เพื่อการสงออก
20. การพัฒนาผลิตภัณฑแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุไทย
21. การถายยีนโปรตีนหุมอนุภาคไวรัสใบดางเขากลวยไมสกุลหวายเพื่อสรางความตานทานโรค
22. การจำแนกยีสตที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยเทคนิคดานอณูวิทยา
23. การศึกษาประเด็นปญหาและทางแกไขในการจัดตัง้ หองปฏิบตั กิ ารวิเคราะหผลผลิตทางการเกษตร
ตามมาตรฐานสากล
24. การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการขยายและปรับปรุงหวาพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
25. การศึกษากรรมวิธกี ารผลิตเพือ่ หาเอกลักษณทางดานกลิน่ รสของไวนลนิ้ จีท่ มี่ ศี กั ยภาพทางการตลาด
26. การชักนำสารสีธรรมชาติจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ รางทองและรางนากเพือ่ ใชเปนสีผสมอาหาร
27. แผนควบคุมการระบาด และปองกันการเปนแหลงรังโรคของเชื้อ Leptospira ในโค
28. โครงการศึกษาการขยายผลการผลิตโปรไบโอติกระดับโรงงานตนแบบเพือ่ ใชทดแทนสารปฏิชวี นะ ใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกและเลี้ยงกุง
29. การวิเคราะหและการสรางเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ
30. การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไมดอกหอมไทย
31. การพัฒนาผลิตภัณฑไมโครแคปซูลจากสตารชขาวเพื่อใชเปนสารกักเก็บกลิ่นรส
32. การอนุรักษและขยายพันธุพรรณไมน้ำหายากบางชนิดในวงศบัว (Nymphaeceae) เพื่อพัฒนาสู
การสงออก
33. การสังเคราะหเชื้อเพลิงจากกาซสังเคราะหโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาเหล็ก
34. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือไถจานชนิดใชกำลังขับ
35. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาลมโดยใชของผสมระหวางเมทานอลและคารบอนไดออกไซด
ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต
36. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

โครงการวิจัยใหม (90 โครงการ)
1. การศึกษาโครงสรางของ Lipid Nanotubules ดวย Freely Suspended Films
2. การพัฒนาเทคนิคดานอิมมูโนวิทยาในการตรวจการปนเปอนของสารพิษจากเชื้อราในผลิตผล
เกษตรเพื่อความปลอดภัยดานอาหาร
3. ระบบวิทยาการเขารหัสลับเชิงควอนตัมผานอากาศ
4. โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาหุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากยางพาราเพื่ อ ใช เ ป น หุ น ฝ ก หั ด ทางการแพทย
สัตวแพทย
5. การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลทเพื่อตรวจสอบพันธุกลวยไมสกุลแวนดาและลูกผสม
6. การศึกษาผลของพิษงูเขียวหางไหมตอการทำลายเซลลมะเร็งทอน้ำดีตับในคน
7. นวัตกรรมการใชมิติเศษสวนของเซลลปดที่มีรูพรุนในฉนวนกันความรอนเชื่อมโยงกับคุณสมบัติ
ทางฟสิกสของฉนวน
8. การใชภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเสนทางกลวยไมเพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และ
การสงออกแบบครบวงจร : กรณีพื้นที่ศึกษาภาคกลางและพื้นที่ใกลเคียง
9. ผลของการเปนแหลงรังโรคเลปโตสไปโรซีสในโคนมตอคุณภาพสุขภาพโคนมและอุบัติการณ
การเปนโรคในคนในเขตพื้นที่เลี้ยงโคนม
10. Cloning Expression and Rational Design of Engineered Fish Growth Hormones that are
more Potent and Able to Stimulate Growth on Variety of Fish
11. การเตรียมวัสดุนาโนชนิดทินออกไซด (SnO2) โดยกระบวนการโซลเจลและโซโนเคมิคอล
12. ระบบเครือขายตรวจสอบไรสายสำหรับการเก็บขอมูลเชิงเกษตรกรรม
13. การสรางแบคทีเรียบาซิลัสดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตเอนไซมเคราติเนสและการประยุกตใช
เอนไซมเคราติเนสในการเพิ่มมูลคาเศษขนไกจากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตวปก
14. การออกแบบวิธีการวัดคาและซอฟแวรการวัดคาความกรอบเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร
ขนาดเล็ก
15. การจัดเสนทางการเดินรถขนสงสินคาทางอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการบรรทุกสินคาขากลับ
ในประเทศไทย
16. การพัฒนาวัสดุนาโนเซรามิกสสปเนลเพื่อใชเปนสารยึดเกาะสำหรับตัวเรงปฏิกิริยา
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17. การคั ด เลื อ กสายพั น ธุ แ บคที เรี ย กรดแลกติ ก ที่ ผ ลิ ต สารยั บ ยั้ ง จุ ล ชี พ เพื่ อ ใช ใ นการควบคุ ม
จุลินทรียที่ทำใหเกิดการเนาเสียในผักและผลไม
18. การเตรียมและการศึกษาคุณสมบัติของฟลม CdS/CdTe เพื่อประดิษฐเปนเซลลแสงอาทิตย
19. ผลทางไซโตจินิติคของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจำวันตอเซลลเม็ดเลือดขาวของคนในอาหาร
เพาะเลี้ยง
20. โครงการออกแบบ สราง และทดสอบปมกนหอย (Scroll pump) พรอมทั้งอุปกรณทดสอบ
เพื่อหาลักษณะการทำงานของปมกนหอยและพัฒนาประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น
21. ระบบติดตาม นำเสนอขอมูล และควบคุมรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
22. กลาสเซรามิกสชนิดไมกาทีง่ า ยตอการกรอตกแตงเพือ่ ใชเปนวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซอมแซม
23. การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธของเชื้อ Salmonella สายพันธุตางๆ ที่แยกได
จากจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกลเคียง โดยการจัดจำแนกดวยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
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24. ผลของแบคทีเรียกรดแล็กติกตอการสรางสารระเหยใหกลิ่นในการหมักขนมจีนแปงหมัก
25. การเจริญและการสรางกรดกลูตามิคของแบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum สายพันธุ
ทนอุณหภูมิสูงที่แยกไดในประเทศไทย
26. การศึกษาผลกระทบของการอาบรังสีนิวตรอนของเพชร โดยใชอิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ
สเปกโตรสโคป
27. การพัฒนาเทคโนโลยีการอบไมยางพาราอยางยั่งยืน
28. การวิเคราะหผลของสวนประกอบอาหารและอุณหภูมิตอความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำมัน
ในน้ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ
29. การพัฒนาการผลิตสารสกัดธรรมชาติจากพืชเพื่อใชยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม
ในผักและผลไม
30. การออกแบบเครือขายสายโซอุปสงค สำหรับการผลิตผลิตภัณฑอาหาร: กรณีศึกษาการผลิต
โปรตีนจากถั่วเหลือง
31. การคัดแยกแอคติโนมัยสีททีอ่ าศัยในบริเวณไรโซสเฟยและในรากพืชตระกูลถัว่ และความสามารถ
ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย
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32. การคัดเลือกสายพันธุและการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสตเพื่อการผลิตสควอลีน
33. การทำใหเกิดการกลายของยีน methylase และ oxygenase/hydroxylase ในกลุมยีนที่เกี่ยวของ
กั บ การสั ง เคราะห oxytetracycline จาก Streptomyces rimosus เพื่ อ เป น แนวทางสร า ง
โครงสรางใหม
34. การเสริมสรางฮีโมโกลบินของหนูวิสตารที่อยูในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลัง
จากการบริโภคเลือดจระเขน้ำจืดพันธุไทยที่ทำใหแหงภายใตความเย็นจัด
35. การพัฒนาเครื่องขัดผิวทอนออยชนิดทำงานตอเนื่อง
36. การเพิ่มขีดความสามารถของซอฟตแวรทางพลศาสตรของไหลเชิงคำนวณเพื่อชวยในการออก
แบบทางวิศวกรรม
37. การพั ฒ นาตั ว แบบระดั บ สั บ เซลลู ล าร แ ละวิ ธี วั ด การทำงานของโปรตี น ขนถ า ยที่ ท ำหน า ที่
ในการกำจัดความเปนพิษระดับเซลลโดยใชเทคนิคทางนิวเคลียร
38. การตรวจวัดความเสียหายของโครโมโซมในผูปฏิบัติงานที่ไดรับรังสีชนิดกอไอออนปริมาณต่ำ
โดยวิธีไมโครนิวเคลียส
39. การวิเคราะหหาปจจัยและดัชนีชี้วัดการเสื่อมสภาพของสะพานคอนกรีต
40. กลไกการทำงานการสื่อสารระหวางหลอดเลือด ดวยสารอะดีโนซีน และความผิดปกติภายหลัง
การเกิดหลอดเลือดอุดตัน
41. การยอยไดของแปงและคาไกลซีมิกของขาวชนิดตางๆ
42. สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟสิกสของแปง และสตารชจากกลวยดิบที่มีผลตอลักษณะ
ของอาหาร
43. การจำแนกเพศในปรงโดยใชเทคนิคชีวโมเลกุล
44. การตรึงเอนไซมไลเปสจากแบคทีเรียที่ผลิตไลเปสสูง
45. การปรับปรุงพันธุยูคาลิปตัสใหทนตอความเค็มดวยการถายยีน HAL จากยีสตเขาสูตน
46. การยอมสีละมุดดวยสีผสมจากขมิ้นชันและกระเจี๊ยบแดงเพื่อทดแทนสียอมผาสังเคราะห
47. สารสกัดจากดาวเรืองดวยเอนไซมและการใชประโยชน
48. สารตานออกซิเดชัน่ จากผักบุง กานแดงและยอดกระถินตอการปองกันหืนในผลิตภัณฑขา วเกรียบ
49. เอทานอลและไซโลสจากตนปาลมน้ำมันโดยการระเบิดดวยไอน้ำ
50. การศึกษาเลือดจระเขพนั ธุไ ทยเปนอาหารเสริม : ศักยภาพของเลือดจระเขตอ การติดเชือ้ แบคทีเรีย
ในหนูแรท
51. การสังเคราะหเมมเบรนเชิงประกอบแนฟฟออน/ซีโอไลตสำหรับเซลเชื้อเพลิง
52. เครือขายการประชุมอัจฉริยะแบบดิจิตอล
53. การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวย
เทคโนโลยีสะอาด และการประเมินวัฏจักรชีวิต
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

การศึกษากลไกและการลดความเสียหายของพริกเผ็ดระหวางการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
วิจัยการผลิตสตารชสุขภาพและเปรียบเทียบปริมาณจากพืชชนิดตางๆ ที่ปลูกในประเทศไทย
การศึกษาเชิงเลขของการไหลแบบเทอรบิวแลนซผานผนังโดยการคำนวนแบบขนาน
การหมักกากมันสำปะหลังเพื่อผลิตเอนไซมอะไมเลส ดวยวิธีการหมักแบบแหง
การวิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะและคัดแยกเมล็ดทานตะวันเชิงพาณิชย
สารตานออกซิเดชั่นและคุณคาทางโภชนาการของผลไมไทย
การศึกษาความเปนไปไดของการเพาะเลี้ยงไขน้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)
การพัฒนาแบบจำลองอัจฉริยะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการระบบทอประปา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคคอลัมนเจนเนอรเรชัน ดวยขัน้ ตอนวิธกี ารสรางรูปแบบ
การตัดเบื้องตนที่แตกตางกัน เพื่อแกปญหาการตัด 1 มิติ
แบบจำลองทางคณิตศาสตรของการอบแหงมะขามหวาน
การเพิ่มอัตราขยายสายอากาศดวยตัวสะทอนสัญญาณแบบพาราโบลิก
การพัฒนาผลิตภัณฑโจกปลายขาวกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
การศึกษารูปแบบการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑขนมอบโดยการสรางตัวแบบจำลอง
แปงชุบทอดจากแปงขาวในผลิตภัณฑนักเก็ตไกไขมันต่ำ
การดัดแปรแปง/สตารชขาวเจาดวยวิธกี ารอบผสานเนือ้ เพือ่ ปรับปรุงผลิตภัณฑขนมจีนพรอมบริโภค
เพื่อการสงออก
การวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมันในน้ำมันปาลมแบบวิธไี มทำลายโดยใชเทคนิค Near-Infrared
Spectroscopy
ศักยภาพในการตานสารกอกลายพันธุข องเห็ดกินไดในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การประยุกตใชใบหมอนในผลิตภัณฑเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติระบบเอ็กซทรูชั่น
การศึกษาและออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสำหรับอาหารเหลวความหนืดสูง
การศึกษาการอัดแนนของดินจากแรงฉุดลาก
การใชประโยชนของเซริซินจากน้ำตมรังไหม
การพัฒนาการผลิตเยื่อฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรมขนาดยอม
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การพัฒนาขั้นตอนวิธีตรวจจับการบุกรุกสำหรับจำกัดการกระจายตัวของเวิรม
การแยกและคัดเลือกจุลินทรียที่สามารถยอยสลายน้ำมันดิบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขาวเจาเมล็ดยาวหุงสวยจากแหลงตลาดตางๆ ทั่วโลก
การพัฒนาเตาผลิตกาซชีวมวลเพือ่ ทำแหงใบมันสำปะหลังสำหรับเปนอาหารสัตวโดยใชพลังงาน
จากเหงามันสำปะหลัง
การศึกษาเรณูและโครโมโซมของบัวในประเทศไทย
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสนกวยเตี๋ยวจากขาวที่มีธาตุเหล็กสูงและเสริมธาตุเหล็ก
ศึกษาการตรึงเอนไซมโปรติเอสดวยพอลิเมอร เพื่อประยุกตใชในอุตสาหกรรม
การผลิตเมทานอลจากมีเทนโดยกระบวนการทางชีวภาพ
การศึกษามหกายวิภาคศาสตรและจุลกายวิภาคศาสตร ของอวัยวะระบบทางเดินอาหารนกแอนกินรัง
การศึกษาชวงเวลาวางไขตอการเจริญของตัวออน การกำหนดเพศและการเจริญของอวัยวะ
เพศของตัวออนของจระเขไทย (Crocodylus siamensis)
การตมเยื่อเคมีจากวัสดุเศษเหลือจากปาลมน้ำมัน
วัสดุนาโนเบนซอกซาซีนไดเมอรซุปปราโมเลกุลชนิดใหม เพื่อใชเปนวัสดุสกัดไอออน : การ
ออกแบบและพัฒนาโครงสรางในระดับโมเลกุลบนพื้นฐานของพันธะไฮโดรเจนที่เกิดในโมเลกุล
ของเบนซอกซาซีนไดเมอร
การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใชประโยชนของ
เห็ ด พื้ น บ า น และเห็ ด เศรษฐกิ จ บางชนิ ด ในประเทศไทย
โดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
ปริมาณและองคประกอบของโพลีแซคคาไรด
จากเห็ดที่กินได
การผลิ ต และใช เ ทคโนโลยี เ อนไซม เ พื่ อ
จั ด การและเพิ่ ม มู ล ค า ของเหลื อ ใช จ าก
อุตสาหกรรมเกษตร
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• โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร (21 โครงการ)

โครงการวิจัยตอเนื่อง ( 5 โครงการ)
1. ศักยภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ใหบรรลุตามวิสัยทัศนของโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย
3. ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารสิ่งทอ และการละเลนด็ก
4. โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
5. ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาความเขมแข็งของธุรกิจชุมชนจระเขสามพัน อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
โครงการวิจัยใหม (16 โครงการ)
1. การพัฒนาเครือขายความรวมมือ มหาวิทยาลัย-โรงเรียนทองถิ่น เพื่อจัดการเรียนรูดานเกษตร
และสิ่งแวดลอมศึกษา
2. การประเมินประสิทธิผลดานการบริการนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาค
เหนือของประเทศไทย
3. ซีดีรอมสื่อประสมสารานุกรมเพลงไทย
4. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางผูบริโภคอาหารเกษตรอินทรียช าวไทยและชาวญี่ปุน
5. โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรูดวยตนเอง : ภาษาญี่ปุนการทองเที่ยว 1,2
6. ประสิ ท ธิ ภ าพของการเรี ย นการสอนแบบ 4 MAT ที่ มี ต อ การพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
7. การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟารมสุกรภายใตการมีสวนรวมของ
ชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม
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8. รูปแบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ศึกษา
เฉพาะกรณีการบริหารงานบุคคลขององคกรบริหารสวนตำบล ภาคกลาง ประเทศไทย
9. การจัดการความรูสำหรับเสริมสรางศักยภาพของงานวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัย : กรณี
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10. ภูมิปญญาวัฒนธรรมการเกษตรไทย ในสมัยกอนประวัติศาสตร
11. การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดผัก ภายใตระบบ GAP ในภาคตะวันตกของไทย
12. พจนานุกรมมัลติมีเดียเวียดนาม-ไทย
13. อิทธิพลของความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับ
ปญหา และทัศนคติตอการใชความรุนแรงตอพฤติกรรมกาวราวของเด็กวัยรุนชายไทย
14. การสรางสื่อซีดีรอมเพื่อการเรียนรูศัพทสำนวนภาษาญี่ปุนธุรกิจดวยตนเอง
15. การประมาณคาเฉลีย่ จำนวนครัง้ การมาพบแพทยและสัดสวนการเจ็บปวยตามลักษณะโครงสราง
ครัวเรือนไทยในพื้นที่ยอย
16. ภูมิปญญาไทยสูการพัฒนาอาชีพแบบมีสวนรวมของครอบครัว-ชุมชน : โครงการตนแบบ
บานหนองหอย ตำบลเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร
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2. โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูประชาชน (26 โครงการ)

โครงการวิจัยตอเนื่อง (14 โครงการ)
1. การบริหารการผลิตออยอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชเทคโนโลยีแผนใหมในดานการบริหาร
การจัดการ การใชรถแทรกเตอร และเครื่องจักรกลใหถูกตองและการจัดการพันธุออย
2. การวิจัยเชิงถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุไมดอกไมประดับดวยรังสีแกมมาสูเกษตรกร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลีย้ งสัตวนำ้ ชายฝง เศรษฐกิจแบบครบวงจรและการทองเทีย่ ว
ทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา
4. การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือขายวนเกษตร
5. การใชของเหลือทางอุตสาหกรรมและวัสดุพื้นบานทางเกษตรกรรมเปนอาหารสัตวน้ำ
6. โครงการถายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุกำแพงแสนสูประชาชน
7. โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสูเกษตรกรในเขตอีสานตอนบน
8. การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคสมเพื่อเพิ่มผลผลิต
9. โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนจากฟางขาว
10. การถายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสูภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย
11. การผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อเสริมสรางพลังองคกรชุมชน
12. การถายทอดผลงานวิจัยสูสังคมในทศวรรษที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13. โครงการถายทอดผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสื่อโทรทัศนและอื่นๆ
14. โครงการวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในโครงการ
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการวิจัยใหม (12 โครงการ)
1. การถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนจากไผ
2. การถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ

3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันฯ (47 โครงการ)

• กลุมโครงการวิจัยสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (1 โครงการ)
โครงการวิจัยตอเนื่อง (1 โครงการ)
1. การสนับสนุนคุณภาพงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ การตีพมิ พในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
• กลุม โครงการทุนสมทบเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการวิจยั ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(10 โครงการ)
โครงการวิจัยตอเนื่อง (6 โครงการ)
1. การศึกษาการแสดงออกของยีน alcohol dehydrogenase และการตอบสนองตอเอทานอลและ
กรด อะซิติกความเขมขนสูงในแบคทีเรียกรดน้ำสมทนรอน
2. ผลของไฮโดรคอลลอยดตอสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแปงมันสำปะหลัง
เปนสวนประกอบ
3. สารกระตุนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและชีวสภาพของยุงกนปลองมินิมัสพาหะนำโรค
มาลาเรียในประเทศไทย
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3. การประยุกตใชเสนทางวิจัยเพื่อการเรียนรูดานวนเกษตรแบบครบวงจร
4. การฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุและการเลี้ยงปูมา
5. การถายทอดความรูเ กีย่ วกับการวินจิ ฉัยโรคและการจัดการโรคพืชสำหรับเกษตรกรและเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรในพื้นที่
6. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุนพันธุดี และการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเกษตร
7. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตรของสถานีวิจัยลพบุรี
8. การถายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตและคุณคาทางอาหารของน้ำชีวจิตสำเร็จรูป
9. การพัฒนากระบวนการผลิตแมพิมพเร็ว
10. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแหงเพื่อยืดอายุการเก็บ
11. การถายทอดเทคโนโลยีการทอผายกดอก
12. โปรแกรมการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวไทย
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4. การสังเคราะหซิลิกาเมโซพอรชนิด SBA-15 จากเถาแกลบและการใชเปนตัวรองรับในการเรง
ปฏิกิริยาการผลิตน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์
5. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด EST เพื่อทำแผนที่โครโมโซมปลาดุกอุย
6. Mapping genes conferring resistance to anthracnose (Colletotrichum capsici) and
development of molecular markers for the selection of anthracnose resistance trait in chili
โครงการวิจัยใหม (4 โครงการ)
1. แบบจำลองความปนปวนชนิดไมเชิงเสนแบบใหมในซอฟตแวรซีเอฟดีสำหรับการไหลที่มีความ
ซับซอน
2. การออกแบบผลิตภัณฑขาวมูลคาเพิ่มไปยังประเทศสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพในการสงออก
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีน GS และ ALS ในระดับโมเลกุลในพืชตานทาน
สารกำจัดพืช
4. การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes ที่ผลิตสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรียกอโรคพืช
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• กลุมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (24 โครงการ)
โครงการวิจัยตอเนื่อง (13 โครงการ)
1. การจำลองแบบโมเลกุลของตัวเรงปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร : บทบาทและกลไกของสารที่มี
โครงสรางและรูพรุนระดับนาโนเมตร
2. โครงการวิจัยจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภัยของอาหาร
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงและเครือขายคอมพิวเตอร
4. โครงการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดานขาวและคารโบไฮเดรต
5. การพัฒนาระบบจัดเก็บ คนคืน และจัดสงเอกสารแบบหลายสื่อหลายภาษาสำหรับองคกร
อิเล็กทรอนิกส
6. โรงงานนำรองการผลิตน้ำมันปโตรเลียมจากเศษพลาสติก
7. หนวยวิจัยดานระบบเครือขายแลกเปลี่ยนมวล และความรอน
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8. โครงการหนวยวิจัยการจัดการดานน้ำทวมและคุณภาพน้ำอยางยั่งยืนของประเทศไทย
9. โครงการสรางหนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั เชีย่ วชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีรกั ษาความสดใหมของอาหาร
10. การพัฒนากลยุทธสำหรับการใชนำ้ บาดาลในลุม น้ำเจาพระยาตอนลางอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยใชแบบจำลองคณิตศาสตรและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
11. โครงการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร
12. โครงการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ
13. โครงการจัดตัง้ หนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั เชีย่ วชาญเฉพาะดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
และการวิจัยการยอมรับของผูบริโภค
โครงการวิจัยใหม (11 โครงการ)
1. โครงการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำสงสารโภชนเภสัชและ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำสงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบใน
กลุมเทอรปนส)
2. หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ
ไมผล
3. โครงการหนวยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะหสารปริมาณนอย
4. โครงการหนวยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไขหวัดนก
5. โครงการจั ด ตั้ ง หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เชี่ ย วชาญเฉพาะด า น “โปรไบโอติ ก และพรี ไ บโอติ ก
เพื่อการสงเสริมสุขภาพ”
6. โครงการหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะหนวยวิจัยการประยุกตใชแบบจำลองเสมือน
7. โครงการจัดตัง้ หนวยปฏิบตั กิ ารวิจยั เชีย่ วชาญเฉพาะดานนวัตกรรมวัสดุชวี ฐานเพือ่ อุตสาหกรรม
อาหาร
8. การบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาระดับลุมน้ำจนถึงระดับแปลงนา
9. โครงการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะดานเคมีศาสตรสนเทศ
10. หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใชประโยชนจากของเสีย
11. หนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสรางนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดลอม
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• กลุมโครงการวิจัยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน (12 โครงการ)
โครงการวิจัยตอเนื่อง (3 โครงการ)
1. การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุกำแพงแสน
2. การติดตามผลการใชหนวยบูรณาการของโรงเรียนที่อยูใกลในบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากร
ชายฝงระนอง
3. เคยู-ไบโอดีเซล

โครงการวิจัยใหม (9 โครงการ)
1. การวิจยั และพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพเทคโนโลยีการผลิตยางพารา
2. การปรับปรุงพันธุป าลมน้ำมันลูกผสม DXP และการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตปาลมน้ำมันที่เหมาะสมแกเกษตรกร
3. การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุทมี่ โี ครงสรางระดับนาโนเมตร
4. การพัฒนาเตาอบไมขนาดเล็กระบบพลังงานแสงอาทิตยรว มกับวิธกี าร
ลดความชื้น เพื่อปรับปรุงขบวนการผลิ ต และคุ ณ ภาพของสิ น ค า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่ใชไมเปนวัตถุดิบ
5. การประเมินระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อแบบเฉพาะเจาะจง
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและรูปแบบการผลิตนมในฟารม
โคนมรวมกับการใชประโยชน จากพืชอาหารสัตว
7. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลินินที่เหมาะสมและการใชประโยชนของเมล็ด
8. การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑหนอไมในภาชนะบรรจุปด สนิทเพือ่ ความปลอดภัยตอการบริโภค
9. การศึกษาการประยุกตใชระบบ Weigh - In - Motion ในการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและ
การประเมินการเสื่อมสภาพของทางหลวงในประเทศไทย

4. โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ (15 โครงการ)

โครงการวิจัยตอเนื่อง (1 โครงการ)
1. การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

โครงการวิจัยใหม (14 โครงการ)
1. การศึ ก ษาประเมิ น ศั ก ยภาพเพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นา
ทรัพยากรชีวภาพเชิงเกษตรนิเวศวิทยาเขตกำแพงแสน
สำหรับการเรียนรูและการทองเที่ยว
2. การเสริมสรางศักยภาพดานการบริการงานวิจัยและ
บริการวิชาการดานวนเกษตร
3. การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยา
ปาเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
4. ศูนยการศึกษาเชิงหรรษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข ง ขั น ของนิ สิ ต และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร
5. โรงเรี ย นสาธิ ต แห ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร :
พัฒนาการสูองคกรแหงการเรียนรู
6. โครงการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
7. การสอนภาษาอังกฤษโดยเนนการปฏิบัติเพื่อนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน
8. ปจจัยที่ผลตอการเลือกศึกษาตอของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
9. การพัฒนากิจกรรมชวยในการคนหาอัตลักษณทางการศึกษาและอาชีพของนิสิตคณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10. การพัฒนามาตรฐานการฝกอบรมเพือ่ การบริการวิชาการแกสงั คมของสำนักสงเสริมและฝกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
11. ความพึงพอใจในคุณภาพและบริการของศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร
12. การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ใช บ ริ ก ารสถานี วิ จั ย และสถานี ฝ ก นิ สิ ต ของคณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อการพัฒนาอยางเปนระบบ
13. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปฏิบัติธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
14. การศึกษาความพึงพอใจของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ ผลิตภัณฑนำ้ ดืม่ นนทรีอสี านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1.2 ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ปงบประมาณ 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดประสานในการเสนอ และขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
จากแหล ง ทุ น ต า งๆ ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ภายในและต า งประเทศ โดยมี โ ครงการวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ
การสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 148 โครงการ เปนเงินรวมทั้งสิ้น 254,579,100 บาท
จำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ป 2549
แหลงเงิน/ประเภททุน
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
- ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ
- ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ
- ศูนยเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ
• สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
• สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
• มูลนิธิโครงการหลวง
• มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
• สถาบันไทย-เยอรมัน
• ศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ
• บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด
• สหภาพยุโรป (EU)
• WINROCK INTERNATIONAL
• KU-SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY (JST)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5
10
6
1
23
10
10

1,250,000
35,165,500
5,398,357
11,992,000
97,015,100
29,620,871
4,210,000

20
9

8,451,200
2,079,500

9
1
31
3
5
1
1
1
1
1

1,125,000
100,000
7,208,900
510,000
3,596,900
369,820
5,000,000
37,200,000
3,240,052
1,045,900

• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
- โครงการคุณลักษณะของโยเกิรตนมแพะที่เสริมดวยแปง
- โครงการศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของกาซคารบอนมอนอกไซด
- โครงการศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางและการทำงานของเอนไซมลินามาเรสจากมัน
สำปะหลัง
- โครงการเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณสารตกคางของการใชสารคลอรฟนาเพอรในผักคะนา
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
- เงินสมนาคุณการศึกษาวิจัยแนวทางการสรางความสามารถดวยการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของประเทศไทย
- การทำเหมืองขอมูลการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ
- เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุถั่วเขียวไทย
- แนวทางการบริหารจัดการการใชวัคซีนไขหวัดนก H5N1 ในสัตวปก สำหรับประเทศไทย
- การพัฒนาระบบสกัดขอสนเทศและความรูจากเอกสารไรโครงสรางภาษาไทย
- การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
- การตรวจสอบความแมนยำของ SSR Markers ที่แนบชิดกับ QTLs ที่ตานทานโรคราน้ำคาง
ในขาวโพดชนิดตางๆ
- การปรับปรุงพันธุออย
- การถายทอดเทคโนโลยีหญาทนเค็ม(รูซี่และกินนีสีมวง) เพื่อใชเปนอาหารสัตว
- การสรางหองสมุดยีนและการสืบคนยีนที่แสดงออกใน Androgenic gland ของกุงกามกราม
- การพัฒนาฐานขอมูลทางพันธุกรรมขาวเพื่อใชในการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวลูกผสม
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
- การศึกษาและสรางงานขอมูลดานการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตรอน
- การพัฒนาระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนสงและกระจายสินคาของผลิตผลเกษตรเขตรอน
- การพัฒนาสารเคลือบจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร
- การพัฒนาฟลมตอตานจุลินทรียเพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร
- Capacity Building of Thai Institutions and textile Industry on EU Standards and Eco- labels
to Enhance Trade and Investment between Thailand and EU
- เครือขายกิจกรรมฝกงานเทคโนโลยีสะอาด
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
- การพัฒนาระบบสกัดขอสนเทศและความรูจากเอกสารไรโครงสรางภาษาไทย
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• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
- การพัฒนาตอยอดสินคา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ
- การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถั่วเหลืองฝกสด
- ชุดโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ:ไมดอก
ไมประดับสูอุตสาหกรรมสงออก
- โครงการตนแบบเซลลเชื้อเพลิงแถวสำหรับใชงานประจำบาน
- การสงเสริมและพัฒนาเครือขายสหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ำทาจีน
- โครงการบูรณาเทคโนโลยีชีวภาพในการสรางพันธุขาวเพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคาสูง
- โครงการการใชประโยชนจากคัพภะขาวและขาวกลองงอกเปนอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลคา
- โครงการการคัดเลือกพันธุและการเขตกรรมพืชสมุนไพร
- การประเมินฟารมสัตวปกเพื่อเขาสูระบบคอมพารเมนททาไลเซชั่น
- การสรางกระบวนการผลิตที่เปนหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไมประเภทที่ได
รับการเลือกจากโครงการ Branding Project-Thai Produce and Grain : กลวยไข
- ระบาดวิทยาของโรคไขหวัดนกในระดับหมูบานในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด
- การพัฒนาระบบชวยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวม และชุมชนเปนศูนยกลางบน
ฐานของแบบจำลองที่ไดจากโครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพื่อการจัดการทรัพยากรใน
ลุมน้ำเจาพระยาอยางยั่งยืน
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุงกุลาดำ กุงขาวแวนนาไม และกุงกามกรามอยางยั่งยืน (ปที่ 2)
- โครงการการใชแกสชีวภาพเปนเชื้อเพลิงทดแทนในเครื่องยนตดีเซล
- การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมสัตวปก
- สถานภาพการผลิตหัวมันสำประหลังและคุณภาพหัวมันสำหรับการผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิง
- การศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพื่อใชเปนแหลงทดแทนพลังงานที่ยั่งยืน
- การวิจัยอาหารไทยเชิงสุขภาพ การถายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการทดสอบตลาดอาหาร
ไทยเพื่อครัวไทยสูครัวโลก
ทุนประเภทความรวมมือกับตางประเทศไทย-ยุโรป(เยอรมัน)
ชุดโครงการวิจัยเรื่องการใชที่ดินและพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ระยะที่3
- แบบจำลองระดับลุมน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนในประเทศไทย
- การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมและความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอมของชาวไทยภูเขา
ในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
- ผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรีที่มีตอแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
- คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต การตลาด และการบริโภคผลไมที่สำคัญของภาคเหนือ

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

ทุนประเภทความรวมมือกับตางประเทศ(ไทย-ญี่ปุน)
- การประยุ ก ต ใช เ ทคโนโลยี เ นี ย ร อิ น ฟราเรดสเปกโตรสโกป เพื่ อ ตรวจหาไข แ ละหนอนของ
แมลงวันผลไมในเปลือกและเนื้อมะมวงสดโดยไมทำลายตัวอยาง
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหลงนันทนาการทางธรรมชาติอยางยั่งยืนระยะที่ 2
- คอนกรีตผสมดินขาวและเถาลอยสำหรับงานซอมชนิดเทบาง
- โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
- การวิจยั บูรณาการแกปญ
 หาความยากจนโดยการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชทดี่ นิ โดยปลูกไมโตเร็ว
- การพัฒนากระบวนการผลิตขนมทองมวนแบบตอเนื่อง
- การวิจัยและพัฒนาระบบ Heliostat ในประเทศไทย
- การตรวจสอบคุณภาพภายในสมโดยวิธไี มทำลายดวยการใชเทคนิค Near infrared Spectroscopy
- การประยุกตการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
ภายในหวงโซการผลิตกุงขาวแชเยือกแข็ง
ทุนอุดหนุนการวิจัยพื้นฐานแบบมุงเปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย
- การคัดเลือกพัฒนาเชื้อจุลินทรียปฏิปกษและชีวภัณฑของเชื้อจุลินทรียปฏิปกษเพื่อควบคุมโรค
ขาวในการผลิตขาวอินทรีย
ทุนเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของอาจารยรุนกลางในสถาบันอุดมศึกษา
- การคัดแยกและจำแนกชนิดของ endophytic/rhizospheric actinomycetes
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารยรุนใหม
- การศึกษาพฤติกรรมทางกลศาสตรของดินไมอิ่มน้ำในประเทศไทย
- อิทธิพลของสภาวะตางๆในกระบวนการผลิตตอสมบัติของแปงและสตารชขาวฟาง
- เทคนิคการรวมตัวจำแนกหลายตัวสำหรับระบบคนความรู
- ผลของสารโพลีเมอร เอนไซมไลเปส และเกลือน้ำดีตอการปลดปลอยไขมันโอเมกา-3 จาก
อิมัลชั่นแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูนา
- การออกแบบและพัฒนาซอฟทแวรสำหรับการจำลองสถานะการณแบบสุมดวยสเปรดชีท
- การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไสบรรจุไสกรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรียกอโรคในอาหาร
- การอินทิเกรตตามวิถีกับสายพอลิเมอรในตัวกลางแบบสุมสหสัมพันธพิสัยจำกัด
- การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงตอการแพรกระจายของการเกิดโรคของโรคนีโอสปอโรซิส
และโรคทอกโซพลาสโมซิสที่ทำใหเกิดอาการแทงในโคนมในเขตภาคตะวันตก
- ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการทำงานของเอนไซมเบตา-กลูโดซิเดสจากพืชไทย
- การศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของโยเกิรตถั่วเหลืองโดยการทดสอบแบบกดบีบ
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• สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย
- การสรางตนแบบเครื่องกำจัดเศษอาหารและขยะอินทรียสารดวยเทคโนโลยีชีวภาพ
- การสรางตนแบบถังทำปุยหมักจากเศษเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร
- การสรางมูลคาของกากน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค เพื่อผลิตแอลกอฮอล
- การใชประโยชนเอนไซมจากวัสดุเหลือใชจากกระบวนการเพาะเห็ด เพื่อใชในการลดสีในน้ำเสีย
จากโรงงานฟอกยอม
- การเพิ่มประสิทธิภาพของการฟนฟูดินกนบอเลี้ยงกุงทะเลระบบปดดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับ
การคราดพรวน
- การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทดจากเปลือกไขจระเข
- การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ำออยไรไมจน เพิ่มคุณภาพเพื่อสุขภาพและเพื่อการสงออก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เครือขายภาคกลางตอนบน
- การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสำหรับผลไมแหงของชุมชนในจังหวัดสิงหบุรี
- การเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียดวยเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลในพื้นที่จังหวัด
สิงหบุรี อางทอง และจังหวัดชัยนาท
- การสงเสริมพืชพันธุดี พืชพันธุใหม เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัด
สิงหบุรี อางทอง และจังหวัดชัยนาท
- การสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัด
อางทอง และจังหวัดสิงหบุรี
- การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีการใชน้ำนอยแกปญหาภัยแลงในเขต
จังหวัดลพบุรี
- การเพาะเลี้ยงกลวยไมปาคืนสูปาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
- การส ง เสริ ม เทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการใช ส มุ น ไพรที่ ส ำคั ญ เพื่ อ ใช ท ดแทนยาปฏิ ชี ว นะใน
อุตสาหกรรมการผลิตสัตวในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
- การศึกษาการใชสารสกัดจากตนตะไครในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของมดลูก
อักเสบ (metritis)
- การสงเสริมและวิจยั การผลิตหมอนไหมครบวงจรเพือ่ การเกษตรยัง่ ยืนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสิงหบรุ ี
- การพัฒนาการเลี้ยงไกในระบบฟารมปดของเกษตรกรระดับเล็กเพื่อการปองกันโรคไขหวัดนกใน
เขตจังหวัดสิงหบุรีและจังหวัดอางทอง
- การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตวเพือ่ การผลิตสัตวเคีย้ วเอือ้ ง
- โครงการจัดแผนพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแมน้ำนอย
- การจัดทำมาตรฐานและอบรมมังคุเทศกทองเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศในเขตจังหวัดลพบุรีและ
สระบุรี
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• สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
- โครงการเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแกวในมังคุดแบบไมทำลายโดยวิธีการจัดการดูดกลืนแสงใน
ยานใกลอินฟราเรด
• สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โครงวิจยั แบบบูรณาการเรือ่ งการใชรงั สีและไบโอเทคโนโลยีสายพันธุจ ลุ นิ ทรียเ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตเกษตรอินทรีย
- การใชรังสีปรับปรุงหัวเชื้อหญาหมัก
- การใชรังสีเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอรมาในการควบคุมของโรค
- ผลของใชเอนไซมตอการยอยไดของอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
- การใชรังสีเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อบาซิลลัส (Bt) ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช
- การใชรังสีปรับปรุงสายพันธุจุลินทรียแอลติโนไมสีทเพื่อเปนเชื้อควบคุมโรคพืช
- การปรับปรุงเชื้อราดวยการเหนี่ยวนำดวยรังสีแกมมาและคัดเลือกสายพันธุสำหรับการผลิต
เอนไซมอาหารสัตวสูงและกระบวนการผลิต
- การปรั บ ปรุ ง ความสามารถในการย อ ยแป ง ดิ บ ของเอ็ น ไซม อ ะไมเลสจากเชื้ อ ราโดยวิ ธี ใช
รังสีแกมมาเพื่อใชในการผลิตแอลกอฮอล
- การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของเชื้อในโครงการตางๆ
- การหมักเชือ้ LAB ในน้ำมะพราวและเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทัง้ กระบวนการผลิต
และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
• สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักบางชนิดโดยหญาแฝก
- การใชหญาแฝกรวมกับจุลินทรียเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มผลผิตพืชไรพืชสวน
- การใชหญาแฝกดูดซับมลสาร สารพิษและบำบัดน้ำเสียในแหลงชุมชน
- การศึกษาการปลูกแฝก 3 สายพันธุในแปลงไมผลบางชนิดและถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร
- การใช วั ส ดุ เ หลื อ ใช จ ากโรงงานอุ ต สาหกรรม(กากส า เหล า )เป น ปุ ย อิ น ทรี ย กั บ หญ า แฝก
การขยายพั น ธุ ห ญ า แฝกโดยการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปลู ก หญ า แฝกเพื่ อ
การอนุรักษดินและน้ำ(กรุงเทพฯ)
- การปลูกหญาแฝกเพือ่ ปองกันการพังทลายของดินในพืน้ ทีล่ าดชันมากกวา 35 องศา ภายในแปลง
ไมผล (ทอ) สวนบวกหา
- หญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตลพบุรี
- การปลูกหญาแฝกตามแนวคันบอน้ำในสถานีวิจัยเขาหินซอน
• มูลนิธิโครงการหลวง
- การปรับปรุงพันธุไมผลเขตหนาว
- การทดสอบการเจริญเติบโตผลผลิตของมะกอกโอลีฟในพื้นที่ระดับความสูงตางๆ
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การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารตางๆ ในตนพลับพันธุ Fuyu
การทดสอบพืชพันธุใหมในพื้นที่ ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
การนำเขาพันธุไมผลจากตางประเทศและการทดสอบพันธุในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
การปรับปรุงพันธุมะละกอผลเล็กเพื่อการคา
การพัฒนาวิธีการคัดเลือกดวยเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับไมผลสกุล Prunus ที่ตองการความ
หนาวเย็นนอยสำหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
ชุดโครงการ : การศึกษาการคัดเลือกและผลิตตนแมพันธุเสาวรสที่มีคุณภาพ
โครงการยอยที่ 1 การคัดเลือกตนแมพันธุเสาวรสรับประทานสดปราศจากไวรัส
โครงการยอยที่ 2 การขยายตนพันธุเสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
โครงการยอยที่ 3 การทดสอบตนแมพันธุเสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
โครงการยอยที่ 1 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่งพันธุตางๆในพื้นที่ของ
มูลนิธิโครงการหลวง
โครงการยอยที่ 3 การศึกษาความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการปลูกของผลมะเดื่อฝรั่งและ
ปริมาณของเอนไซมฟซินและเพคติน
ตนตอพีชและเนคทารีนทนแลงและการตอบสนองทางสรีรวิทยา
ชุดโครงการ: ไผบนพื้นที่สูง
โครงการยอยที่ 2 เทคโนโลยีดานเมล็ดพันธุและการพัฒนาของกลาไผหวานอางขาง
โครงการยอยที่ 5 นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ำของสวนไผบนที่สูง
โครงการยอยที่ 8 การใชประโยชนลำไผบนที่สูง
โครงการยอยที่ 9 การถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนจากใบกาบ เปลือกหนอและกิ่งไผ
พันธุหวานอางขางและพันธุหยก
โครงการยอยที่ 10 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของการผลิตไผบนที่สูง
การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุไผหวานอางขาง(Dendrocalamus Latiflorus) เพื่อผลิตตนกลา
ในเชิงพาณิชย
ความชื้นและลักษณะการดูดยึดน้ำของดินภายใตการใชที่ดินที่แตกตางกันบนพื้นที่สูง
ปริมาณธาตุอาหารและมวลชีวภาพสวนที่อยูเหนือ-ใตพื้นดินของสวนปาไมเร็วตางถิ่นบางชนิด
ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง จ.เชียงใหม
การติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนดอยอางขาง
การพัฒนาพันธุไมดอกสกุลหนาวัว
การพัฒนาพืชเขตรอนเปนไมกระถางและไมตัดใบ
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาชีววิทยาการออกดอกเทคนิคการขยายพันธุ
การปลูกเลี้ยงกุหลาบพันปชนิดตางๆ
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- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุปลูกและปรับปรุงเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุดอกไมแหงตาม
ธรรมชาติเพื่อการสงออก
- การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารประเภทพิวเร และเนยจากอะโวกาโด
- การควบคุมแมลงศัตรูสมโดยชีววิธี
- การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคที่ซื้อสินคาจากสถานที่จัดจำหนายผลผลิตมูลนิธิ
โครงการหลวง
- ลักษณะความชอบผักสดเมืองหนาว เพื่อการวางแผนกลยุทธการตลาดของโครงการหลวง
• มูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
- การยอยสลายดวยไอน้ำเบื้องตนของตนปาลมน้ำมันเพื่อผลิตไซลิทอล
- การพัฒนาการผลิตสารสกัดโปรตีนจากรำขาวและการประยุกตใชในการผลิตภัณฑ
- การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการแพรพันธุของสาหรายในทะเลสาปสงขลาและแนวทางแกไขปญหา
• สถาบันไทย-เยอรมัน
- โครงการการประยุกตใชเครื่องซีเอ็นซีหาแกนสำหรับการพัฒนาการผลิตแมพิมพยางรองเทา
- โครงการพัฒนากระบวนการผลิตแมพิมพอิพอรกซี่เรซิ่นผสมอะลูมินั่มสำหรับผลิตภัณฑยาง
- โครงการการใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหทางวิศวกรรมในการออกแบบแมพิมพฉีดขึ้นรูป
ผลิตภัณฑยางหุมโลหะ
- โครงการการพัฒนาการออกแบบและผลิตแมพิมพฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑยางแบบระบบทางวิ่งเย็น
- โครงการการศึกษาความเปนไปไดของการผลิตแมพิมพผลิตภัณฑยางแบบกดโดยกระบวนการ
เติมวัสดุ
• ศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ (ศช.)
- โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของนิเกิลที่มีโครงสรางแบบบีซีซีโดยการวัดโฟโตอิมิชชัน
• บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด
- Jatropha Biodiesel R&D Project
• สหภาพยุโรป (EU)
โปรแกรม Asia pro Eco-Post Tsunami
- Monitoring and Managing the Marine Resources of Laem Son National Park Following the
tsunami
• WINROCK INTERNATIONAL under the John D.Rockefeller 3rd Scholars Program
- Payment for Watershed Protection Services and Improved Livelihoods of Rural Poor :
A comparative Study in Critical Upland Watersheds of Vietnam and Thailand
• KU-Science and Technology Agency (JST)
- โครงการวิจัยรวมกับประเทศญี่ปุนระหวางคณะวนศาสตรกับ JST
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2. การประสานความรวมมือกับตางประเทศ
ปงบประมาณ 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝายวิจัยและประเมินผลไดดำเนินงานดาน
การประสานความรวมมือกับตางประเทศ ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
2.1 ประสานการพัฒนาแนวทางความรวมมือทางการวิจัยกับสถาบันการศึกษา/องคการตาง
ประเทศ ไดแก
- Nagoya University ประเทศญี่ ปุ น ทางด า น Disaster Management ภายใต
การสนับสนุนของ Asia and Africa Science Platform Program, JSPS
- The Hebrew University of Jerusalem ประเทศอิสราเอล
- The Jacob Blaustein Institute for Desert Research, Ben-Gurion University of the
Negev ประเทศอิสราเอล
2.2 ประสานการตอนรับอาคันตุกะ/ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ ไดแก
- Jacob and Rachel Liss Professor Dr.Baruch Rubin และ Dr.Nava Moran จาก The
Hebrew University of Jerusalem และ Dr.Simon Barak จาก The Jacob Blaustein
Institute for Desert Research , Ben-Gurion University of the Negev ประเทศ
อิสราเอล ระหวางวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2549
- คณะขาราชการกระทรวงเกษตรจากประเทศภูฏาน จำนวน 13 ทาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2549
2.3 ประสานรวบรวมขอมูลตามแบบสำรวจกิจกรรมทางวิชาการความรวมมือกับตางประเทศ
ระหวางเดือนมิถุนายน 2548 ถึงพฤษภาคม 2549 เสนอไปยังกองวิเทศสัมพันธ เพื่อการปรับปรุงฐาน
ข อ มู ล งานด า นต า งประเทศของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และข อ มู ล กิ จ กรรมด า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ
เพื่อการประชาสัมพันธในจดหมายขาวนนทรี (Nonsee Newsletter)

ปงบประมาณ 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝายวิจัยและประเมินผล ไดดำเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัย ซึ่งไดรับจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ของปที่ผานๆมาในรูปแบบตางๆ
ประกอบดวยการดำเนินงานดังตอไปนี้
3.1 การตรวจสอบรายงานความกาวหนาการดำเนินงานวิจัย 6 เดือนแรกของปงบประมาณที่
ไดรับทุนเพื่อประกอบการเบิก-จายเงินวิจัยงวดที่ 2 สำหรับโครงการวิจัยประเภทตางๆ ประกอบดวย
โครงการวิ จั ย 3 สาขา (สาขาเกษตรศาสตร สาขาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สาขาสั ง คมและ
พฤติกรรมศาสตร) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนวยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะ (SRU) โครงการวิจัยและ
ถายทอดงานวิจัยสูประชาชน และโครงการเสริมสรางความเขมแข็งดานการวิจัย มก. โครงการวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ โครงการวิจัยพัฒนารวมภาครัฐและเอกชน โครงการวิจัยทุนสมทบเมธี สกว.
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขัน ซึ่งในปงบประมาณ 2549 ได
ดำเนินการตรวจสอบรายงานความกาวหนาของโครงการที่ไดรับอนุมัติจัดสรรทุนปงบประมาณ 2547
รวม 4 รายการ ปงบประมาณ 2548 รวม 491 รายการ และปงบประมาณ 2549 รวม 89 รายการ
3.2 การตรวจสอบรายงานความกาวหนาการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปงบประมาณ หรือ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (ฉบับราง) เพื่อประกอบการเบิก-จายเงินวิจัยงวดที่ 3 สำหรับโครงการ
วิจัยประเภทโครงการวิจัย 3 สาขา ซึ่งในปงบประมาณ 2549 ไดดำเนินการตรวจสอบรายงานประกอบ
การเบิก-จายเงินวิจัยงวดที่ 3 โดยเปนรายงานความกาวหนา 6 เดือนหลังของโครงการที่ไดรับจัดสรร
ทุนปงบประมาณ 2548 รวม 76 รายการ และเปนรายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับราง) รวม 51 รายการ
3.3 การประเมิ น /วิ จ ารณ ร ายงานความก า วหน า การดำเนิ น งานวิ จั ย 6 เดื อ นหลั ง ของ
ปงบประมาณที่ไดรับทุน ซึ่งจะเปนโครงการตอเนื่อง ที่ยังไมสิ้นสุดโครงการ โดยจะดำเนินการสรุปผล
การประเมิน/วิจารณรายงานพรอมขอคิดเห็น/เสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแจงแกนักวิจัย เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขการดำเนินงานในลำดับตอๆ ไป ซึ่งในปงบประมาณ 2549 ไดดำเนินการ
สงรายงานใหผทู รงคุณวุฒทิ ำการประเมิน/วิจารณรายงานความกาวหนาการดำเนินงานวิจยั 6 เดือนหลัง
โดยเปนรายงานที่ไดรับจัดสรรทุนป 2546 รวม 2 โครงการ ป 2547 รวม 25 โครงการ และป 2548
รวม 49 โครงการ
3.4 การประเมิน/วิจารณรายงานฉบับสมบูรณ (ฉบับราง) ในเชิงคุณภาพของเนื้อหาวิชาการ
และวิธีการนำเสนอรายงาน และดำเนินการสรุปผลการประเมิน/วิจารณรายงาน พรอมขอคิดเห็น/
เสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแจงแกนักวิจัยในการดำเนินการปรับแกไข และสงเปนรายงานฉบับ
สมบูรณ (ฉบับจริง) เพื่อสงเผยแพรตอไป ซึ่งในปงบประมาณ 2549 ไดดำเนินการสงรายงานฉบับ
สมบูรณ (ฉบับราง) ใหผูทรงคุณวุฒิทำการประเมิน/วิจารณ โดยเปนรายงานวิจัยที่ไดรับจัดสรรทุน
ป 2546 รวม 8 โครงการ ป 2547 รวม 30 โครงการ และป 2548 รวม 35 โครงการ
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
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รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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3.5 การติดตามประเมินผลโครงการวิจัย โดยการจัดการประชุมใหคณะผูวิจัยนำเสนอรายงาน
ความกาวหนาการดำเนินงานวิจัย และ/หรือ การเยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัย ณ สถานที่ดำเนินงานวิจัย
และดำเนินการสรุปผลการติดตามประเมินผล พรอมขอคิดเห็น/เสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแจงแก
นักวิจัย ซึ่งในปงบประมาณ 2549 ไดดำเนินการจัดประชุมใหคณะผูวิจัยนำเสนอรายงานวิจัย รวม 11
โครงการ

4.1 กิจกรรมเสริมสรางงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
ปงบประมาณ 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝายวิจัยและประเมินผล ไดจัดประชุม สัมมนา
และเสวนาเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และบรรยากาศทางการวิจัย
ตลอดจนจัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยของอาจารย นักวิจัย และ
สรางนักวิจัย รุนใหม ดังนี้
- วั น ที่ 12 ตุ ล าคม 2548 จั ด งานวั น นั ก วิ จั ย มก.
“ทิศทางการวิจัยและพัฒนา : ความทาทายและการ
ปรับเปลี่ยน” ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคาร
สารนิเทศ 50 ป มก.
- วันที่ 15-16 ธันวาคม 2548 ประสานการจัดสัมมนา
กลุ ม โครงการศึ ก ษาวิ จั ย ”การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูการเปนมหาวิทยาลัยที่
เนนการวิจยั ” ณ หองประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.
- วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2548 จั ด การเสวนาการวิ จั ย
เรื่อง”ทิศทางการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน”
ณ หองประชุมกำพลอดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป
มก.
- วั น ที่ 17-18 กุ ม ภาพั น ธ 2549 ประสานงานการ
จั ด การประชุ ม งานเมล็ ด พั น ธุ แ ห ง ชาติ ป 2549
“ธุรกิจเมล็ดพันธุเพื่ออนาคต” ณ อาคารศูนยประชุม
อุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
- วันที่ 28 มีนาคม 2549 จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการ
ศึกษา โครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร สูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย”
ณ หองประชุมสุธรรมอารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.
- วั น ที่ 4-5 เมษายน 2549 จั ด การฝ ก อบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต รการเขี ย นผลงานวิจัยเพื่อ
ตีพมิ พในวารสารวิชาการนานาชาติ ณ หองฝกอบรม
เรไร สถาบั น ค น คว า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

4. การเสริมสรางงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย
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รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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- วั น ที่ 3-4 พฤษภาคม 2549 จั ด การฝ ก อบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หลั ก สู ต รการเขี ย นผลงานวิจัยเพื่อ
ตีพมิ พในวารสาร วิชาการนานาชาติ รุนที่ 2 ณ หอง
ประชุมไพลิน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2549 รวมจัดพิธีลงนามบันทึก
ความเขาใจ และแถลงขาวความรวมมือในการวิจัย
และพัฒนาโครงการไบโอดีเซลจากเมล็ดสบูดำ โดย
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด บริษัท
โตโยตา เทคนิคลั เซ็นเตอร เอเชีย แปซิฟค (ประเทศไทย)
จำกั ด และบริ ษั ท ปตท. จำกั ด (มหาชน) รวมกับ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ณ ห อ งประชุมกำพล
อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.
- วั น ที่ 14-15 กั น ยายน 2549 การฝ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใชโปรแกรม SPSS เพื่อการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล การวิ จั ย ณ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร 103 อาคารศูนยเรียนรวม 1 กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.2 สนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ
ปงบประมาณ 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดใหการสนับสนุนอาจารยนักวิจัย ในการเสนอ
ผลงานวิจยั ณ ตางประเทศ โดยสนับสนุนคาใชจา ยรวมกับหนวยงานสังกัดของนักวิจยั รวมจำนวน 49 ทาน
เปนเงิน 1,472,952 บาท รวมทั้งอนุมัติงบประมาณโครงการ จำนวน 13 ทาน เปนเงิน 572,970 บาท
4.3 สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
ปงบประมาณ 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดใหการสนับสนุนอาจารยนักวิจัย ในการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ จำนวน 8 เรื่อง เปนเงิน 151,326.70 บาท โดยสนับสนุน
คาใชจายในการเสนอตีพิมพและการจัดผูเชี่ยวชาญภาษาตางประเทศชวยปรับแตงผลงานวิจัย
4.4 การใหบริการปรึกษาวิจัย
ปงบประมาณ 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดใหการสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพ และ
ขีดความสามารถของนักวิจัยในการทำวิจัย โดยจัดผูทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาตางๆ ให
คำปรึกษาแนะนำในดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การวางแผนการทดลองและวิเคราะหทางสถิติ
และการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ จำนวน 6 รายการ

5.1 การประกาศเกียรติคุณ นักวิจัย และหนวยงานวิจัย
ในวาระที่สถาบันวิจัยและพัฒนา กาวสูปที่ 28 เพื่อเปนการเสริมสรางกำลังใจ ยกยองเชิดชู
เกี ย รติ นั ก วิ จั ย และหน ว ยงานวิ จั ย สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาประกาศ
เกียรติคุณนักวิจัยและหนวยงานวิจัย ไดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย และหนวยงานระดับคณะ
สำนัก สถาบัน เพื่อประกาศเกียรติคุณ โดยมีพิธีมอบโลในงานวันนักวิจัย มก. (12 ตุลาคม 2549) ดังนี้
1) นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ป 2547

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

5. การประกาศเกียรติคุณ/รางวัล นักวิจัย และหนวยงานวิจัย

71

• สาขาเกษตรศาสตร
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเลีย้ งสัตวนำ้ คณะประมง
• สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
รองศาสตราจารย ดร.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
• สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
ศาสตราจารย ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
• สาขาวิศวกรรมศาสตร
อาจารย ดร.ยอดเยี่ยม ทิพยสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร
• สาขาสังคมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตติกรณ จงวิศาล
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

2) หนวยงานที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ป 2547

อันดับ 1 คณะเกษตร
อันดับ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อันดับ 3 คณะวิทยาศาสตร
3) หนวยงานที่มีผลงานวิจัยยื่นขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสูงสุด ป 2547
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อันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร
อันดับ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4) หนวยงานที่สามารถหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุด ป 2546
• กลุม คณะวิชา

อันดับ 1 คณะวนศาสตร
อันดับ 2 คณะเศรษฐศาสตร
อันดับ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อันดับ 1 สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อันดับ 2 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
5.2 การมอบทุนเปนเงินรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะอนุกรรมการกองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเภทสงเสริม
และพัฒนาการวิจัย ไดพิจารณาใหทุนสนับสนุนเปนเงินรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
นานาชาติ ระดับ Seience Citation Index แกนักวิจัยที่สมัครขอรับทุน ประจำป 2548 โดยอนุมัติทุน
แกนักวิจัย 15 ทาน จำนวน 18 ผลงาน รางวัลผลงานละ 10,000 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท

รายงานประจำป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

• กลุม สำนัก สถาบัน
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