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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2553

1,730,000.00

ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ)
แหลงทุน Advanced Capital Development Inc.
1

เครื่องสรางความรอนจากสนามแม
เหล็กไฟฟาและระบบควบคุมอัจฉริยะ

รวม

อ.ไชยวัฒน กล่ําพล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
David Vandenbelt
Advanced Captial Development Inc.

1 โครงการ

งบประมาณ

1,730,000.00

บาท

แหลงทุน Biodiversity Research and Training Program - สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
1

การศึกษาความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติดานพืชพรรณ
ในพื้นที่ศูนยภูฟาพัฒนาฯ อ.บอ
เกลือ จ.นาน

นางสาวจุฑามณี แสงสวาง
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

4/2552-3/2554

220,000.00

10/2551-9/2552

150,000.00

10/2551-9/2552

150,000.00

10/2551-10/255
2

100,000.00

10/2551-9/2552

100,000.00

อ.สุภัทรา ถึกสถิตย
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
รศ.วัลลภ อารีรบ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร
ดร.กัณฑวีร วิวัฒนพานิช
ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร ม.
ธรรมศาสตร
รัตนา ผดุงรักษวิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล

2

ความหลากหลายของยีสตในดินจาก
อุทยานแหงชาติในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทยและ
บทบาทในการยอยสลายอินทรียวัตถุ
ในดิน

นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี
ศ.สาวิตรี ลิ่มทอง
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นางสาว รุงลักษณ แกววิเชียร
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มก (นิสิต)

3

ความหลากหลายของยีสตในปาชาย
เลนบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอน
บน และการวิเคราะหผลเปรียบเทียบ
กับบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน

ศ.สาวิตรี ลิ่มทอง
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นางสาวชนิตา บุญมาก
นิสิตปริญญาโท ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ขอ
อบเชยปาและราที่เปนปรสิตจําเพาะ

5

นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ของตนอบเชยปา
และราที่เปนปรสิตจําเพาะ

อ.วิรงค จันทร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อ.วิรงค จันทร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
6

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ปริมาณและการแพรกระจายของชนิด
พันธุปลาตางถิ่นสกุล Hypostomus
ในแหลงน้ําในจังหวัดชลบุรีและผล
กระทบทางชีววิทยาตอปลาดุกอุย
(Clarias macrocephalus)

อ.รัฐชา ชัยชนะ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2553

350,000.00

ผศ.เรืองวิชญ ยุนพันธ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อ.สันติ พวงเจริญ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

รวม

6 โครงการ

งบประมาณ

1,070,000.00

บาท

แหลงทุน D1 Oils Plant Science (Thailand) Co., Ltd.
1

การทดสอบกากสบูดําในรูปของปุย
ตอผักชนิดตางๆ

รวม

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
รศ.ดร.อิสรา สุขสถาน
ขาราชการบํานาญ

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

2,200,000.00

2,200,000.00

บาท

แหลงทุน Davis Sensory Science Foundation และ บริษัท เปบซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด
1

การทดสอบความชอบแบบคู: ความ
สัมพันธระหวาง ความชอบในตัว
สินคา, แนวโนมการซื้อสินคา และ
การนําสินคาที่ไดรับแจกกลับบาน

รวม

อ.สุกัญญา วิชชุกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

10/2551-9/2552

50,000.00

Prof. Michael O'Mahony
University of California, Davis

1 โครงการ

งบประมาณ

50,000.00

บาท

แหลงทุน Kirin Company Limited
1

การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว

รวม

นางพัชรี ตั้งตระกูล
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางสาวงามจิตร โลวิทูร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางสาวประจงเวท สาตมาลี
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

1 โครงการ

งบประมาณ

11/2551-7/2552

230,000.00

บาท

230,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

8/2552-12/2552

454,545.00

แหลงทุน Mr.Sola
1

การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และสังคมสําหรับชุมชนลํา
น้ําอูน

ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.ดร.เสาวคนธ สุดสวาท
คณะสังคมศาสตร มก.
นายบรรณสรณ บัณฑิตกอปฏิภาณ
คณะเศรษฐศาสตร

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

454,545.00

บาท

แหลงทุน Sumitomo Chemical Co., Ltd., Japan
1

2

การศึกษาการทํานายราคาเมทไธโอ
นีนโดยใช Multiple Linear
Regression และ Artificial Neural
Network
การศึกษาความตองการเมทไธโอนีน
และแหลงของเมทไธโอนีนตอ
สมรรถภาพการเจริญเติบโต และ
คุณภาพซากในเปดพันธุ Cherry
Valley เพศผู

อ.ชาญวิทย แกวตาป
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

4/2552-4/2553

150,000.00

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

4/2552-4/2553

500,000.00

อ.ชาญวิทย แกวตาป
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

650,000.00

บาท

แหลงทุน Thai Garment Manufacturer Association
1

โครงการวิจัยแนวโนมแฟชั่นสีสําหรับ
ฤดูกาล Autumn/Winter 2010/11

รวม

ผศ.อโนทัย ชลชาติภิญโญ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

20,000.00

20,000.00

บาท

แหลงทุน Touchwood Asia Co., Ltd. Group
1

การผลิตถานไมไผ และถานคุณภาพ
สูง (ยอย)

2

วนวัฒนวิทยาของไผและการใช
ประโยชนลําไผ

รวม

นางอภิญญา พุมพวง
คณะวนศาสตร บางเขน
สํานักงานเลขานุการ
ผศ.นิคม แหลมสัก
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
ผศ.นิคม แหลมสัก
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
นางอภิญญา พุมพวง
คณะวนศาสตร บางเขน
สํานักงานเลขานุการ
นางสาวละอองดาว เถาวพิมาย
นิสิตปริญญาโทภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะ
วนศาสตร

2 โครงการ

งบประมาณ

1,372,800.00

4/2552-3/2554

228,800.00

4/2552-3/2554

1,144,000.00

บาท

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-3/2552

400,000.00

แหลงทุน Vantarion Co., Ltd.
1

Effects of PRIMO 25
Supplementation in Growing –
Finishing Pig Diets

รวม

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
รศ.อุทัย คันโธ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
นางสาววราพันธุ จินตณวิชญ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
ไพฑูรย มูลจิตร
ศูนยอาหารสัตว มก.

1 โครงการ

งบประมาณ

400,000.00

บาท

แหลงทุน กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
1

โครงการติดตามและประเมินผล
มาตรการแทรกแซงตลาดมัน
สําปะหลัง ป 2551/2552

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
รศ.อุทัย คันโธ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
นางวิไลลักษณ ชาวอุทัย
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ
นางสาววราพันธุ จินตณวิชญ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
มนูญ ปลงรัมย
ศูนยอาหารสัตว มก.

4/2552-9/2553

800,000.00

สปน สระทองแขม
ศูนยอาหารสัตว มก.

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

800,000.00

บาท

แหลงทุน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
1

โครงการวิจัยแผนการพัฒนา
สมรรถนะประจําตําแหนงกรมการ
ปกครอง

รวม

อ.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการจัดการ

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

700,000.00

700,000.00

บาท

แหลงทุน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1

การเก็บและวิเคราะหการตกสะสม
ของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก

รวม

ผศ.สุนทรี ขุนทอง
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

1 โครงการ

งบประมาณ

แหลงทุน กรมเจรจาการคาภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย

10/2551-9/2552

590,000.00

บาท

590,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
1

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

การเสริมสรางขีดความสามารถดาน
การคาภายในของไทยเพื่อรองรับการ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศึกษากรณี: ผลกระทบตอโครงสราง
ตลาดธุรกิจคาปลีกคาสง

รวม

อ.จารึก สิงหปรีชา
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

2,100,000.00

2,100,000.00

บาท

แหลงทุน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1

โครงการระบบพยากรณและเตือนภัย
น้ําทวมตามเวลาจริงสําหรับลุมน้ําปง
ตอนบนและลุมน้ํายม

รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
ดร. กฤษณัส สุรกิตย
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

1/2552-1/2553

950,000.00

นายบัณฑิต เจนคุณาวัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
นายสุธี แซเจีย
ไมระบุหนวยงาน
นางพรรณพิมพ พุทธรักษา มะเปยม
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
นายวิษุวัฒน แตสมบัติ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
น.ส. เจนจิรา จาดจุย
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
นายวีระ วงศแสงนาค
กรมชลประทาน

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

950,000.00

บาท

แหลงทุน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
1

การศึกษาวิจัยการนํากาซธรรมชาติ
และสารพลอยได ไปใชประโยชน
แทนการเผาทิ้งโดยดําเนินการกลไก
การพัฒนาที่สะอาด (Clean
Development Mechanism)

ผศ.กานดิส สุดสาคร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

12/2551-9/2552

3,150,000.00

อ.ชนินทร ปญจพรผล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

3,150,000.00

บาท

แหลงทุน กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
1

โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมดวย
ทรัพยสินทางปญญา

นายปราโมทย ธรรมรัตน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
นางสาวปรียชาติ จันทโชติ
สสวพ.สกว.
นางสาวดวงตา อุดมเลิศสกุล
สสวพ.สกว.

12/2551-9/2552

2,975,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

1

โครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมดวย
ทรัพยสินทางปญญา

นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน
สสวพ.สกว.

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

12/2551-9/2552

2,975,000.00

นางสาวพชร สวัสดิรักษ
สสวพ.สกว.

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

2,975,000.00

บาท

แหลงทุน กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1

การศึกษาคาบอุบัติซ้ําในพื้นที่ที่
แสดงรองรอยการเลื่อนตัวของรอย
เลื่อนมีพลังในจังหวัดเชียงราย
เชียงใหม และพะเยา (กลุมรอยเลื่อน
แมจันและกลุมรอยเลื่อยนพะเยา)

รวม

อ.ภาสกร ปนานนท
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ

1 โครงการ

งบประมาณ

1/2552-9/2552

5,907,000.00

5,907,000.00

บาท

แหลงทุน กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1

โครงการศึกษาจัดทําเกณฑ
มาตรฐานและสํารวจขอมูลความ
พรอมของ อปท.

รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิปล
ไมระบุหนวยงาน

6/2552-5/2553

1,990,000.00

ดร.ธนุ บุญศะสิริกูล
ไมระบุหนวยงาน
อ.จิระวัฒน กณะสุต
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

1,990,000.00

บาท

แหลงทุน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1

การเปลี่ยนกากน้ําหมักชีวภาพไปเปน
นํามันชีวมวล และถานชีวมวล ดวย
กระบวนการไพโรไลซิส

รศ.อภิญญา ดวงจันทร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นายพิริยะ ปนทอง
นิสิตป.โท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

10/2551-9/2552

1,500,000.00

2

โครงการจัดทําแผนที่ทางกายภาพ
เชิงเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ ยะลาส ปตตานี
นราธิวาส และสงขลา
แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข
มาตราสวน 1/4000 บริเวณพื้นที่ชาย
แดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช
ขอมูลจากภาพดาวเทียมรายละเอียด
สูง

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

10/2551-9/2552

6,630,000.00

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

10/2551-9/2552

3,800,000.00

10/2551-9/2552

25,890,000.00

3

นายบุญฤทธิ์ จาระโห
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4

ศึกษาและจัดทําแผนที่ภาพถายออร
โธสีเชิงเลข มาตราสวน 1/4000 ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ
4 อําเภอของจังหวัดสงขลา

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
4

ชื่อโครงการวิจัย
ศึกษาและจัดทําแผนที่ภาพถายออร
โธสีเชิงเลข มาตราสวน 1/4000 ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ
4 อําเภอของจังหวัดสงขลา

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

นายมงคลศักดิ์ ชวาลยกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10/2551-9/2552

25,890,000.00

นายเจนพล พลังธนะสุกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รวม

4 โครงการ

งบประมาณ

37,820,000.00

บาท

แหลงทุน กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
1

วิจัยและพัฒนาลําตัวอากาศนาวา
(Airship) พรอมอุปกรณ

รวม

รศ.ปองวิทย ศริโพธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

1 โครงการ

งบประมาณ

9/2552-2/2553

889,572.00

889,572.00

บาท

แหลงทุน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
1

โครงการพัฒนานักออกแบบแฟชั่น
ไหมไทย

2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตของ SMEs

รวม

ผศ.เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
ผศ.เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

2 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

1,800,000.00

10/2551-9/2552

1,500,000.00

3,300,000.00

บาท

แหลงทุน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
1

2

โครงการเฝาระวังพฤติกรรมการ
ปองกันโรคอุจจาระรวง พฤติกรรม
การปองกันโรคไขเลือดออก และ
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดนก
โครงการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน

รวม

ผศ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา

10/2551-9/2552

900,000.00

ผศ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา

10/2551-9/2552

300,000.00

2 โครงการ

งบประมาณ

1,200,000.00

บาท

แหลงทุน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
1

โครงการพัฒนาทรัพยากรแรเพื่อใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตปุยธาตุอาหาร
รองและธาตุอาหารเสริม

อ.พีระพงศ ตริยเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ผศ.สุรีรัตน ผลศิลป
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ผศ.วิศิษฎ โลเจริญรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อ.ราชธีร เตชไพศาลเจริญกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อ.รติพร มั่นพรหม
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ

3/2552-3/2553

2,300,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
1

ชื่อโครงการวิจัย
โครงการพัฒนาทรัพยากรแรเพื่อใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตปุยธาตุอาหาร
รองและธาตุอาหารเสริม

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

น.ส.พิมพลรัตน พุทธมิลินประทีป
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

3/2552-3/2553

2,300,000.00

น.ส.อัญชลี นุชหมอน
คณะวิสวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ
น.ส.จุรีรัตน ชวยบํารุง
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ
น.ส.ศิริรักษ แสงระชัฎ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ
น.ส.จิราพร บัวสาย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ
น.ส.วรรณา พูนสวัสดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
วัสดุ

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

2,300,000.00

บาท

แหลงทุน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1

การประเมินผลการดําเนินงานของ
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ
ตามเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552

รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร

8/2552-4/2553

4,000,000.00

10/2551-9/2552

2,619,500.00

รศ.สาโรช อังสุมาลิน
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาสหกรณ
รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
รศ.โสมสกาว เพชรานนท
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.วรดี จงอัศญากุล
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
รศ.ดร.เรวัตร
ธรรมาอภิรมย
2

โครงการศึกษาขีดความสามารถใน
การรองรับการใชประโยชนดาน
นันทนาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนทและตะรุเตา

ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.วิจักขณ ฉิมโฉม
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
2

ชื่อโครงการวิจัย
โครงการศึกษาขีดความสามารถใน
การรองรับการใชประโยชนดาน
นันทนาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนทและตะรุเตา

คณะผูวิจัย
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

2,619,500.00

9/2552-12/2553

1,300,000.00

9/2552-4/2554

10,000,000.00

อ.ยุทธพงษ คีรีมังคละ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.สุขุมาล กิติสิน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สุระ พัฒนเกียรติ
ม. มหิดล
ภานุมาศ จันทรสุวรรณ
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
สาระ บํารุงศรี
ม. สงขลานครินทร
ธรรมศักดิ์ ยิมิน
ม. รามคําแหง
มยุรี นาสา
คณะวนศาสตร ม. เกษตรศาสตร
3

โครงการศึกษาขีดความสามารถใน
การรองรับการใชประโยชนดาน
นันทนาการในอุทยานแหงชาติภู
กระดึง

ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.วิจักขณ ฉิมโฉม
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม
อ.สราวุธ สังขแกว
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม
อ.ยุทธพงษ คีรีมังคละ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
อ.เรณุกา กลับสุข
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
นางสาวมยุรี นาสา
คณะวนศาสตร ม.เกษตรศาสตร

4

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการ
จัดทําแนวเชื่อมตอทางนิเวศวิทยา
ของผืนปาในกลุมปาที่สําคัญของ
ประเทศไทย

ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.กาญจนเขจร ชูชีพ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาการจัดการปาไม
ผศ.วิจักขณ ฉิมโฉม
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Page 10 of 113

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
4

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการ
จัดทําแนวเชื่อมตอทางนิเวศวิทยา
ของผืนปาในกลุมปาที่สําคัญของ
ประเทศไทย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

9/2552-4/2554

10,000,000.00

อ.นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
อ.สราวุธ สังขแกว
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
อ.ปยพงษ ทองดีนอก
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรก
ั ษวิทยา
ผศ.พัชนุช วงศวรรธนะ ฟอสเตอร
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
อ.สุภัทรา ถึกสถิตย
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
รศ.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม
อ.สุชาย วรชนะนันท
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
ผศ.พงศเชฏฐ พิชิตกุล
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อ.เรณุกา กลับสุข
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
นางสาวมยุรี นาสา
คณะวนศาสตร ม.เกษตรศาสตร

รวม

4 โครงการ

งบประมาณ

17,919,500.00

บาท

แหลงทุน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1

การประเมินศักยภาพและบทบาทการ
จัดการสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย

อ.สุนทรา โตบัว
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

10/2551-9/2552

1,670,000.00

อ.วสันต ทองไทย
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

1,670,000.00

บาท

แหลงทุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1

การประเมินผลการปฏิบัติการฝน
หลวง จังหวัดสระแกว

2

ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการ
ใหบริการฝนหลวงของสํานักฝน
หลวงและการบินเกษตรในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง

ผศ.นงนุช ปรมาคม
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.เอมอร อังสุรัตน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

10/2551-9/2552

270,000.00

10/2551-9/2552

1,700,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
2

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการ
ใหบริการฝนหลวงของสํานักฝน
หลวงและการบินเกษตรในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง

รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

1,700,000.00

ผศ.นงนุช ปรมาคม
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.รพี ดอกไมเทศ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
อ.เชิดพงษ ขีระจิตต
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ศันสนีย สังสรรคอนันต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผศ.ชัชชัย แกวสนธิ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
อ.เกษมสันต สกุลรัตน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ณัฐฤพงศ ภูบัวเพชร
กรมอุตุนิยมวิทยา
นายไพบูลย ชั้นเจริญศรี
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
มานิต ลาเกลี้ยง
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและ
นิเทศศาสตรเกษตร
ทรง กลิ่นประทุม
สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
จําเริญ สันตุฎฐีกุล
สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

1,970,000.00

บาท

แหลงทุน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1

ดําเนินการโครงการสงเสริมงานวิจัย
และพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขม
แข็งใหอุตสาหกรรม ICT ไทย

รวม

อ.ไพฑูรย เจตธํารงชัย
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการตลาด

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

7,200,000.00

7,200,000.00

บาท

แหลงทุน กระทรวงพลังงาน
1

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพไบ
โอดีเซลและการลดของเสียจาก
ขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการ
ผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิง
พาณิชย)

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผศ.มานพ เจริญไชยตระกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

10/2551-9/2552

3,990,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

1

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพไบ
โอดีเซลและการลดของเสียจาก
ขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการ
ผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิง
พาณิชย)

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

10/2551-9/2552

3,990,000.00

ผศ.อนุสิษฐ ธนะพิมพเมธา
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

3,990,000.00

บาท

แหลงทุน กระทรวงยุติธรรม
1

โครงการนํารองแกไขฟนฟูผูตองขัง
คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชาย
แดนภาคใต

รวม

อ.สุภณิดา พวงผกา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาศิลปศาสตร
พล.อ.ดร.พีระพงษ มานะกิจ
สภาความมั่นคงแหงชาติ

1 โครงการ

งบประมาณ

7/2552-2/2553

1,600,000.00

1,600,000.00

บาท

แหลงทุน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1

การตรวจสอบอาหารฉายรังสีดวย
เทคนิค ESR

ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
นายสหการ มณฑลวัฒนา
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

8/2552-7/2553

200,000.00

6/2552-5/2554

400,000.00

9/2552-8/2553

200,000.00

10/2551-9/2552

8,000,000.00

นายอารักษ วิทิตธีรานนท
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2

การเตรียมพอลิเมอรรูพรุนระดับนาโน
โดยการระดมยิงดวยอนุภาคที่มีประจุ
และการกัดรอยดวยสารเคมี

อ.วรรณวิมล ปาสาณพันธ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
น.ส.กมลวรรณ แหมา
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยา
ศาสตร มก.
ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3

การประเมินนิวไคลดกัมมันตรังสีใน
ดินตะกอนบริเวณอาวไทยตอนบน

ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
นางสาวชลธิชา เผาผาง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

4

การพัฒนาสรางชุดเครื่องจักรสําหรับ
กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดิบชนิด
ประสิทธิภาพสูง

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

4

การพัฒนาสรางชุดเครื่องจักรสําหรับ
กระบวนการสกัดน้ํามันปาลมดิบชนิด
ประสิทธิภาพสูง

5

การออกแบบเครื่องปอกฝรั่งเพื่อการ
ผลิตฝรั่งแชบวย

6

ความสัมพันธระหวางความเสียหาย
ของดีเอ็นเอกับการไดรับรังสีแกมมา
และรังสีเอกซแบบเฉียบพลัน

คณะผูวิจัย
อ.วาทินี กฤษณะพันธ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ผศ.ณกัญภัทร จินดา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อ.วีระเกษตร สวนผกา
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.สุดสายสิน แกวเรือง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.ดลฤดี ใจสุทธิ์
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.รติยา ธุวพาณิชยานันท
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.ศุภกิตต สายสุนทร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
นายสุพล คันฉอง
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

8,000,000.00

7/2552-6/2553

337,800.00

9/2552-8/2553

200,000.00

นางดารุณี พีขุนทด
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7

โครงการถายทอดเทคโนโลยีของ
เสียจากฟารมโคและสุกรระดับชุมชน
(คลีกนิก)

นางวิไลลักษณ ชาวอุทัย
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
รศ.อุทัย คันโธ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
นางสาวปฏิมา อูสูงเนิน
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
นางสาวอัญญมณี ปานดียิ่ง
ศูนยอาหารสัตว มก.

5/2552-9/2553

403,000.00

8

ผลของการใชกากสบูดําเปนวัตถุดิบ
ในอาหารผสมรวมในโคขุน

10/2551-9/2552

100,000.00

9

ผลิตกรรมของอนุภาคนาโนไคโต
ซานสําหรับการนําพายาฆาเชื้อรา:
การศึกษาระบบการเตรียมที่เหมาะสม
ดวยรังสีแกมมา

รศ.สมิต ยิ้มมงคล
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.วรรณวิมล ปาสาณพันธ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

6/2552-5/2554

400,000.00

น.ส.ภัคจิรา ริมดุสิต
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยา
ศาสตร มก.

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
9

10

11

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ผลิตกรรมของอนุภาคนาโนไคโต
ซานสําหรับการนําพายาฆาเชื้อรา:
การศึกษาระบบการเตรียมที่เหมาะสม
ดวยรังสีแกมมา
พฤกษศาสตรพื้นบานของชุมชนบาน
บอหวี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6/2552-5/2554

400,000.00

รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สาขาวิชาพฤกษศาสตร
นางสาวจิตรวนา จันทรขอนแกน
นิสิต มก.

6/2552-5/2553

200,000.00

มาตรวัดรังสีแกมมาสภาพของแข็ง
ดวยอีพีอารจากวัสดุสารเคมี-พอลิ
เมอร คอมโพสิท

อ.วรรณวิมล ปาสาณพันธ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
นายเอกพงศ พันธุฤทธิ์ดํา
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยา
ศาสตร มก.

6/2552-5/2554

400,000.00

6/2552-5/2554

400,000.00

8/2552-4/2553

268,400.00

ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12

อนุภาคนาโนที่เขากันไดกับสิ่งมีชีวิต
เพื่อยึดจับและนําพาสารวองไวตอ
รังสี: นําไปสูการเปนสารประกอบ
สําหรับรังสีรักษา

อ.วรรณวิมล ปาสาณพันธ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
น.ส.สุรกานต ชูฟอง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยา
ศาสตร มก.
ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

13

โอโดเลส ผลิตภัณฑสําหรับยับยั้ง
เชื้อกอโรคในระบบทางเดินอาหาร
และลดกลิ่นปากและมูลสุนัข

รวม

ผศ.ชนินทร ติรวัฒนวานิช
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

13 โครงการ

งบประมาณ

11,509,200.00

บาท

แหลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
1

การติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.สมหมาย อุดมวิทิต
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.ชยันต พิภพลาภอนันต
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ดร.แหลมไทย พูวณิชย
คณะเศรษฐศาสตร

10/2551-9/2552

1,000,000.00

2

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ของผูประสานงานคลัสเตอร

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.ชยันต พิภพลาภอนันต
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร

10/2551-9/2552

700,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

2

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ของผูประสานงานคลัสเตอร

รวม

คณะผูวิจัย
อ.สมหมาย อุดมวิทิต
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ดร.แหลมไทย พูวณิชย
คณะเศรษฐศาสตร

2 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

700,000.00

1,700,000.00

บาท

แหลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม (ยุทธศาสตร EU White Paper)
1

การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอม

รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ดร.กิตตินันท อันนานนท
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

10/2551-9/2552

16,555,000.00

10/2551-9/2552

15,000,000.00

ดร.เปรมฤดี กาญจนปยะ
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
คุณวิลันธนา รอดทอง
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
2

โครงการจัดทําฐานขอมูลวัฎจักรชีวิต
ของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของ
ประเทศ

รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คุณฉันธนา ยูวะนิยม
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
คุณกิรณา จอมคําศรี
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
คุณพุทธิพงษ
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

31,555,000.00

บาท

แหลงทุน กลุมบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
1

ความหลากชนิดของสัตวปาในพื้นที่
ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี

รวม

ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

300,000.00

300,000.00

บาท

แหลงทุน กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
1

การออกแบบและสรางถังหมักสําหรับ
หมักเอทานอลโดยการควบคุมคา
Oxidation Reduction Potential

รวม

ผศ.เชาว อินทรประสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
นาย สกานต เหลืองเกรียงไกร
นิสิต

1 โครงการ

งบประมาณ

9/2552-9/2553

80,000.00

80,000.00

บาท

แหลงทุน กองทุนสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
1

การประเมินความคิดเห็นตอการปรับ
ปรุงการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาค
เหนือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

รศ.สากล สถิตวิทยานันท
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชาภูมิศาสตร

10/2551-9/2552

200,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
1

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

การประเมินความคิดเห็นตอการปรับ
ปรุงการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําภาค
เหนือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

รวม

รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

200,000.00

200,000.00

บาท

แหลงทุน กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
1

การประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฟนฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่
ตนน้ําน้ําหนาวของเกษตรกร ต. น้ํา
หนาว และ ต. โคกมน อ. น้ําหนาว
จ. เพชรบูรณ

ดร.วรรณดี สุทธินรากร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายการตลาด

10/2551-1/2552

300,000.00

นางสาวพรหมปพร นวลแสง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นางผองศรี จิตตนูนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
ดร.วิภาภรณ ณ ถลาง
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นายกิตติชาติ ชาติยานนท
กรมสงเสริมการเกษตร

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

300,000.00

บาท

แหลงทุน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) กระทรวงกลาโหม
1

โครงการพลังงานทดแทนไฟฟาจาก
ปาชุมชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

รวม

อ.สิริมา ณสงขลา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2553

500,000.00

500,000.00

บาท

แหลงทุน การกีฬาแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยว
1

ผลของการฝกดวยแรงตานในระดับ
ความหนักที่ตางกันตอการเปลี่ยน
แปลงของกลามเนื้อ

รศ.เจริญ กระบวนรัตน
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
พันเอกไพสิฐ เผือกสกนธ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมุฎเกลา

10/2551-9/2552

777,000.00

พันเอก สุขไชย สาทถาพร
โรงพยาบาลพระมงกฎเกา
อาจารยสุชาติ พุทธิเจริญรัตน
สถาบันประสาทวิทยา

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

777,000.00

บาท

แหลงทุน การเคหะแหงชาติ
1

2

โครงการที่ปรึกษาพัฒนาและปรับ
ปรุงการจัดทําประมวล
โครงการศึกษาและจัดทําโครงการนํา
รองการปรับปรุงที่อยูอาศัยและชุมชน
ชนบท จังหวัดสงขลา
โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบ
บูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง

รศ.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม

10/2551-9/2552

3,479,000.00

อ.ศรันย สมันตรัฐ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

10/2551-9/2552

1,237,500.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
2

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบ
บูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ผศ.วันดี พินิจวรสิน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
รศ.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม
ชวาน พรรณดวงเนตร นิสิตปริญญาโท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางอาคาร

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

1,237,500.00

ศิริเดช สุริต
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางอาคาร

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

4,716,500.00

บาท

แหลงทุน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทสไทย
1

2

การวิเคราะหทางเลือกและแนวทาง
การลงทุนในแผนพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย
โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรดิน โรง
ไฟฟาราชบุรี ปพ.ศ.2552
(EGAT_ratchaburi 2552)

อ.เดชรัต สุขกําเนิด
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

10/2551-6/2552

3,010,700.00

ผศ.พงษสันติ์ สีจันทร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

5/2552-3/2553

80,000.00

อ.นภาพร พันธุกมลศิลป (วงษโพธิ์ขอม)
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายจิรวัฒน พุมเพชร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
นางสาววัลยา แซเตียว
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

3,090,700.00

บาท

แหลงทุน การไฟฟาสวนภูมิภาค
1

งานศึกษาความเหมาะสมโครงการ
กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก
มาก

รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
ผศ.กอโชค จันทวรางกูร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.วิชัย สุระพัฒน
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.สุดสายสิน แกวเรือง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

10/2551-6/2552

5,810,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

1

งานศึกษาความเหมาะสมโครงการ
กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก
มาก

รัชนี วีรุตมเสน
วศ.ทน

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-6/2552

5,810,000.00

มะลิ พงษเงิน
วศ.ทน
พัชรียา ธานีวรรณ
วศ.ทน
วีณา จันทรขุนพัฒน
วศ.ทน
สมพิศ เลิศสงคราม
วศ.ทน
กาหลง อิ่มสําอางค
วศ.ทน
สุภาวดี แคลลา
ไมระบุหนวยงาน
จารุวรรณ สาครมณีรัตน
ไมระบุหนวยงาน
ยุพา ชิดทอง
ไมระบุหนวยงาน
ศักรินทร นันทะจันทร
ไมระบุหนวยงาน
นฤมล ทองแกมแกว
ไมระบุหนวยงาน
ภัคจิรา นาคพล
ไมระบุหนวยงาน

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

5,810,000.00

บาท

แหลงทุน คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1

โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ
จัดสรางอุทยานการประมงใตทะเล
ไทย

รวม

อ.ศรัณย เพ็ชรพิรุณ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

385,000.00

385,000.00

บาท

แหลงทุน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
1

การศึกษากลไกการยับยั้งแบคทีเรีย
กอใหเกิดโรคทางอาหารของสาร
ผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรดดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
สองกราด

นางรังสิมา สูตรอนันต
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.เยาวภา ไหวพริบ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

4/2552-3/2553

100,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

1

การศึกษากลไกการยับยั้งแบคทีเรีย
กอใหเกิดโรคทางอาหารของสาร
ผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรดดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
สองกราด

นายอนันต ทองทา
คณะทรัพยากรชีวภาพ และเทคโนโลยี สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี (บางขุนเทียน

4/2552-3/2553

100,000.00

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

100,000.00

บาท

แหลงทุน โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
1
2

การควบคุมคุณภาพและการปรับ
ปรุงกระบวนการผลิตปุยอินทรียชนิด
เม็ดในกลุมเกษตรกร
การแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อ
มะพราว และการควบคุมคุณภาพ

3

การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับ
ปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑน้ําพริก

4

การพัฒนาการผลิตถาน ถานอัดแทง
และน้ําสมควันไมใหมีคุณภาพเพื่อ
การคาป 2551

5

การพัฒนาการผลิตและการออกแบบ
บรรจุภัณฑผลิตภัณฑทําความสะอาด
และบํารุงผิวที่มีสวนผสมของ
สารสกัดจากธรรมชาติ

รศ.ธงชัย มาลา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางสาวมาลา ศิรทรัพยไพสิฐ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโรงงาน
นางชิดชม ฮิรางะ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
ผศ.สุขเกษม สิทธิพจน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นางอภิญญา พุมพวง
คณะวนศาสตร บางเขน
สํานักงานเลขานุการ
ผศ.นิคม แหลมสัก
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
นายวนัท พุมพวง
คณะวนศาสตร บางเขน
สํานักงานเลขานุการ
นายมานพ ธรสินธุ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร เขตการศึกษาสุราษฏรธานี
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวประภัสสร รักถาวร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

10/2551-9/2552

385,000.00

10/2551-6/2552

282,500.00

10/2551-6/2552

312,500.00

10/2551-9/2552

298,750.00

10/2551-4/2552

221,250.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Page 20 of 113

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

5

การพัฒนาการผลิตและการออกแบบ
บรรจุภัณฑผลิตภัณฑทําความสะอาด
และบํารุงผิวที่มีสวนผสมของ
สารสกัดจากธรรมชาติ

นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
นษภร ลีบุญญานนท
ลูกจางโครงการ

10/2551-4/2552

221,250.00

6

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผาไหม

10/2551-9/2552

213,750.00

7

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ
บรรจุภัณฑผลิตภัณฑไขนกกระทา
และกบบรรจุกระปอง

10/2551-6/2552

120,000.00

8

การพัฒนาผลิตภัณฑจมูกขาวกลอง
น้ําขาวกลอง และไสกรอกสมุนไพร

10/2551-6/2552

253,750.00

9

การพัฒนาลวดลาย และรูปแบบ
ผลิตภัณฑผามัดยอม และผาฝาย
ยอมคราม

อ.ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผอง)
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
ผศ.สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
อ.รุงทิพย ลุยเลา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
อ.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
อ.วัลภา ทองเนียม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
อ.กัญญา ภัทรกุลอมร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายปราโมทย ธรรมรัตน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
นายวันชัย พันธทวี
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
ดร.วรรณดี สุทธินรากร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายการตลาด
นายวีรชัย โทบาง
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายวิศวกรรม
นางกุลวดี ตรองพาณิชย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางสาวงามจิตร โลวิทูร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
ผศ.สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร

10/2551-6/2552

211,250.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

9

การพัฒนาลวดลาย และรูปแบบ
ผลิตภัณฑผามัดยอม และผาฝาย
ยอมคราม

10

การพัฒนาและการถายทอดประดิษฐ
ดอกไม

11

การรวมของกลุมชมชุนแบบคลัสเตอร
ของประเทศไทย เพื่อการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ
โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต
ผลิตภัณฑจากไม

12

13

คณะผูวิจัย

วิธีการนํามาตรฐานสากลทางดาน
ขนาด ระบบการเผื่อหลวม ระบบการ
สรางแบบและปรับแบบ มาประยุกต
ใชสําหรับผลิตภัณฑของกลุมชุมชน
ในประเทศไทย

รวม

อ.ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผอง)
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
อ.รุงทิพย ลุยเลา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
อ.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
รศ.สุดาวดี เหมทานนท
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
ผศ.เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
รศ.ธีระ วีณิน
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
อ.พิศุทธุ ศิริพันธุ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
อ.กิติพงศ ตั้งกิจ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
ผศ.อําไพ เปยมอรุณ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
ผศ.เฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

13 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-6/2552

211,250.00

1/2552-12/2552

190,000.00

10/2551-9/2552

276,000.00

10/2551-7/2552

225,000.00

10/2551-9/2552

201,250.00

3,191,000.00

บาท

แหลงทุน โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1

การคนหาอิพิโทปรวมบนยีนที่ควบคุม
การสรางโปรตีนที่มีสวน
Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลป
โตสไปราตางซีโรวาร ในกลุม L.
interrogans และ L. noguchii

ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา

8/2552-7/2557

นายวรพงศ วิไลรัตน
สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
นางนุช โชติชวง
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา
นายศุภชัย นิติพันธุ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

280,000.00

แหลงทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บาท

280,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1

ชื่อโครงการวิจัย
การทํานายการชะลางพังทลายของ
ดินและการจัดการการใชที่ดินสําหรับ
บึงบอระเพ็ด

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
นายสรรสฤษฎ เธียรโพธิ์ภิรักษ
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

6/2552-5/2555

1,195,000.00

Dr. Ashish Sharma
The University of New South Wales

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

1,195,000.00

บาท

แหลงทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1

การรม ethyl formate ในมังคุดเพื่อ
การสงออก

รวม

ศ.จริงแท ศิริพานิช
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-5/2554

180,000.00

180,000.00

บาท

แหลงทุน โครงการพัฒนาเสริมความรูงานวิจัยดานวิทยาศาสตรระดับโลก Earth System Science - KMUTT
(ESS-KMUTT)
1

การปองกันการกัดเซาะหนาดินจาก
การเกิดฝนตกหนักในลุมน้ําทาจีน
ตอนบน

รศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

10/2551-10/255
2

300,000.00

อ.สมชาย ดอนเจดีย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

300,000.00

บาท

แหลงทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1

2

การทดลองเพื่อวิเคราะหการจัดสรร
เงินทุนของการลงทุนเพื่อชราภาพที่
เหมาะสม

การวิเคราะหรูปแบบของกองทุน
บําเหน็จบํานาญ การออมเงิน และ
การลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ จาก
การสํารวจสมาชิกกบข.

รศ.ดร.พรอนงค บุษราตระกูล
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
อ.สุนทรี เหลาพัดจัน
คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
สาขาวิชาการเงิน
รศ.ดร.พรอนงค บุษราตระกูล
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

6/2552-5/2553

300,000.00

6/2552-5/2553

300,000.00

อ.สุนทรี เหลาพัดจัน
คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
สาขาวิชาการเงิน

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

600,000.00

บาท

แหลงทุน ทบวงการปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency , IAEA)
1

สารตอตานอนุมูลอิสระตอเชื่อมบน
อนุภาคนาโนไคโตซานสําหรับ
พลาสติกที่ฆาเชื้อดวยรังสี

รวม

อ.วรรณวิมล ปาสาณพันธ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

180,000.00

180,000.00

บาท

แหลงทุน ทุนอุดหนุนวิจัยภายใตโครงการความรวมมือระหวางไทย-ญี่ปุน (NRCT-JSPS)
1

Simulated ghost fishing
experiment for collapsible crab
pot in Thailand

อ.อนุกรณ บุตรสันติ์
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

10/2551-9/2552

50,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

1

Simulated ghost fishing
experiment for collapsible crab
pot in Thailand

2

การเก็บรักษาดวยความเย็นของเซลล
สืบพันธุตนกําเนิดและการใช
ประโยชนในสัตวปก

3

การศึกษาหลักการมีสวนรวมของ
เกษตรกรในการจัดการดานชล
ประทานในประเทศญี่ปุนและประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย

รวม

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

นายอศิรวัฒน ปรีชา
คณะประมง บางเขน
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
Professor Dr Takafumi Arimoto
Tokyo University of Marine Science and
Technology

10/2551-9/2552

50,000.00

ผศ.ชนินทร ติรวัฒนวานิช
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา
ผศ.ไชยยันต เกษรดอกบัว
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ.วรวิทย วัชชวัลคุ
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผศ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
อ.ทัศนีย อุนวิจิตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

8/2552-7/2553

500,000.00

10/2551-9/2553

20,000.00

3 โครงการ

งบประมาณ

570,000.00

บาท

แหลงทุน บ.เอสซีจี เคมิคอลล จํากัด บ. ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) และ บ.อารไอแอล 1996 จํากัด
1

โครงการวิจัยและจัดทําฐานขอมูล
ดานสิ่งแวดลอมบริเวณรอบนิคม
อุตสาหกรรม อาร ไอ แอล จังหวัด
ระยอง

อ.สราวุธ เทพานนท
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

10/2551-9/2552

9,639,650.00

ผศ.ตุลวิทย สถาปนจารุ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ผศ.สุนทรี ขุนทอง
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อ.ภัทรวดี สุมทอง (นาคมี)
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและพลศึกษา

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

9,639,650.00

บาท

แหลงทุน บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส จํากัด (มหาชน)
1

การศึกษาผลการใช MK (ยิบซั่ม)
รวมกับปุยเคมีที่มีผลตอผลผลิตมัน
สําปะหลัง

นายประภาส ชางเหล็ก
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
นายวิศัลย เธียรเสถียรพงศ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานี
วิจัยเพชรบูรณ
นายวีระยุทธ แสนยากุล
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานี
วิจัยเพชรบูรณ

10/2551-9/2552

880,500.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

1

การศึกษาผลการใช MK (ยิบซั่ม)
รวมกับปุยเคมีที่มีผลตอผลผลิตมัน
สําปะหลัง

นายจิระศักดิ์ แซลี
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานี
วิจัยเพชรบูรณ

10/2551-9/2552

880,500.00

ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

880,500.00

บาท

แหลงทุน บริษัท Amlan International
1

การศึกษาผลการเสริม Calibrin-A
Enterosorbent และ OD-99 ตอ
สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข

รวม

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.ชาญวิทย แกวตาป
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

1 โครงการ

งบประมาณ

1/2552-6/2552

315,240.00

315,240.00

บาท

แหลงทุน บริษัท ช.การชาง (ลาว) จํากัด
1

รศ.วรากร ไมเรียง
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
น.ส.พนารัตน ขําวงฆอง
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา

พฤติกรรมของเขื่อนน้ํางึม 2

10/2551-12/255
6

3,172,500.00

นายชิโนรส ทองธรรมชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

3,172,500.00

บาท

แหลงทุน บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น
1
2

การสํารวจความพึงพอใจองคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
การสํารวจความพึงพอใจองคการ
มหาชนประจําปงบประมาณ 2552

รวม

อ.ธีรารัตน วรพิเชฐ
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการตลาด
อ.ธีรารัตน วรพิเชฐ
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการตลาด

2 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

200,000.00

10/2551-9/2552

350,000.00

550,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
1

อิทธิพลของปุยไนโตรเจนสูตรตางๆ
ที่มีตอการเจริญเติบโตและองค
ประกอบผลผลิตในขาวพันธุปทุมธานี
1 ครั้งที่ 1 (โครงการที่ 2

อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายประยูร เพียตะเณร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

10/2551-9/2552

40,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
2

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

อิทธิพลของปุยสูตรตางๆและสารปรับ
ดินที่มีตอผลตอการเจิญเติบโต และ
ผลผลิตออยพันธุ LK92-11

รวม

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล

2 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

48,000.00

88,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จํากัด
1

การเตรียมตัวรองรับตัวเรงปฎิกิริยา
และการควบคุมขนาดตัวรองรับที่มี
สัณฐานทรงกลม

อ.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ผศ.นัทธมน คูณแสง
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
นายศราวุธ แสงเงิน
นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

5/2552-7/2553

898,000.00

นายอรรถพล แกววิลัย
นักวิจัยโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

898,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร จํากัด (มหาชน)
1

โครงการทดสอบพันธุมันสําปะหลังที่
เหมาะสมสําหรับภาคตะวันตก

รวม

รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
ศ.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

500,000.00

500,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
1

การประเมินอายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑน้ําเชื่อม

2

การประเมินอายุการเก็บของ
ผลิตภัณฑน้ําตาลปบบรรจุในซอง

รวม

รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

2 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2553

277,778.00

10/2551-9/2553

170,000.00

447,778.00

บาท

แหลงทุน บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
1

การศึกษาผลกระทบของโครงสราง
โมเลกุลพอลิเอทธิลีนที่มีตอ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ

ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นาย อุเทน นันทพูลทรัพย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี

10/2551-9/2552

158,200.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

รวม

คณะผูวิจัย

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย
158,200.00

งบประมาณ
( บาท )

บาท

แหลงทุน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
1

2

3

4

การพัฒนาแบบจําลองดานโลจิสติกส
ของการปอนชีวมวลเขาสูโรงงาน
ผลิตพลังงานจากชีวมวลขนาดใหญ
(กรณีศึกษา โลจิสติกสของชีวมวลที่
เหลือทิ้งในไรนา)
การพัฒนาระบบแคตาไลติคสคอน
เวอรเตอรสําหรับควบคุมไอเสียจาก
เครื่องยนต DDF: การศึกษาโดยการ
ทดลอง
โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของตนสบู
ดําเพื่อเปนพลังงานทดแทนใน
อนาคต

งานวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห
PLLA น้ําหนักโมเลกุลสูงผานกลไก
ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันแบบเปด
วงของแลคไทดในระดับ Lab-scale

ผศ.เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

7/2552-6/2553

1,800,000.00

อ.เอกไท วิโรจนสกุลชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

10/2551-9/2552

700,000.00

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผศ.ปติ กันตังกุล
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
ผศ.วิภา หงษตระกูล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร
รศ.ประภา ศรีพิจิตต
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร
ผศ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.เอื้อ สิริจินดา
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

10/2551-9/2554

40,000,000.00

9/2552-9/2553

1,000,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
4

ชื่อโครงการวิจัย
งานวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห
PLLA น้ําหนักโมเลกุลสูงผานกลไก
ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันแบบเปด
วงของแลคไทดในระดับ Lab-scale

รวม

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

9/2552-9/2553

1,000,000.00

4 โครงการ

งบประมาณ

43,500,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
1

ผลของการปลูกปาฟนฟูระบบนิเวศ
ภายใตโครงการ "ปตท.สผ.ปลูก
ตนไมในใจคน"

รวม

ผศ.สคาร ทีจันทึก
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ศ.พงษศักดิ์ สหุนาฬุ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ผศ.นิคม แหลมสัก
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา

1 โครงการ

งบประมาณ

5/2552-4/2557

5,268,333.00

5,268,333.00

บาท

แหลงทุน บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด
1

ผศ.ดร. วรินทร ชวศิริ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

Database Search of Alkyl
Phenols

3/2552-8/2552

500,000.00

ดร. พัฒทรา สวัสดี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ดร. ไพฑูรย รัชตะสาคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
อ.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

500,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัท อิสระ ไมนิ่ง จํากัด
1

การพัฒนาเทคนิคการสํารวจธรณี
ฟสิกสหาสายแรทองคําอยางละเอียด

รวม

อ.ดีเซลล สวนบุรี
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ

1 โครงการ

งบประมาณ

3/2552-4/2553

50,000.00

50,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัท เอสซีจี ซีเมนต จํากัด
1

การหาการรั่วซึมของน้ําใตดินบริเวณ
ขอบเหมืองยิปซัม

รวม

อ.ดีเซลล สวนบุรี
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

50,000.00

บาท

50,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

1/2552-12/2552

150,000.00

แหลงทุน บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จํากัด
1

การใชเชื้อราปองกันกําจัดแมลง

รศ.มณจันทร เมฆธน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
น.ส.ดารารัตน โฮตากา
กรมพัฒนาที่ดิน
น.ส.เกสินี สุทธิชาติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

150,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จํากัด
1

2

3

การ ประเมินอายุการใชงานของ
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
กรรมวิธีทาง STRUCTURAL
RELIABILITY ANALYSIS
การทดสอบคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม
ของวัสดุมวลรวมหยาบจากพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อกอสราง
ถนนคอนกรีต
ประเมินความเสียหายของสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาคสนามและ
การทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกใช
งานจริง

รวม

รศ.วิชัย กิจวัทวรเวทย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

10/2551-9/2552

200,000.00

รศ.วิชัย กิจวัทวรเวทย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

10/2551-9/2552

300,000.00

รศ.วิชัย กิจวัทวรเวทย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

10/2551-9/2552

300,000.00

3 โครงการ

งบประมาณ

800,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัทซินเจนทา ครอป โปรดักชั่น จํากัด
1

2

คุณภาพเมล็ดพันธุและความสามารถ
ในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุขาว
ขาวดอกมะลิ 105 ที่คลุกสาร
thiamethoxam
ผลของสารไทอะมีโทแซมตอการ
เจริญเติบโตของตนกลาขาวหอมมะลิ
105 ในสภาพดินกรดและดินเกลือ

รวม

อ.กนกวรรณ เที่ยงธรรม
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา

10/2551-6/2552

50,000.00

อ.จําเนียร ชมภู
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา

10/2551-9/2552

50,000.00

2 โครงการ

งบประมาณ

100,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัทโตโยตา ประเทศไทย จํากัด
1

Collaborative Research and
Developmen Project on Jatropha
Biodiesel for Diesel Vehicles
-

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา
รศ.โกศล เจริญสม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา
รศ.นิพนธ วิสารทานนท
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช

10/2551-9/2552

1,800,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

รวม

คณะผูวิจัย

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย
1,800,000.00

งบประมาณ
( บาท )

บาท

แหลงทุน บริษัทไทยโพลิเอททีลีน
1

การศึกษาลักษณะการกระจายตัวของ
น้ําหนักโมเลกุลและองคประกอบทาง
เคมีของโมเลกุลพอลิเอทธิลีน -1 โอ
เลฟน โคพอลิเมอร ที่สังเคราะหขึ้น
จากตัวเรงปฏิกิริยาซีเกลอร-แนตตา
โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร

รวม

ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

200,000.00

200,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัทไทยไฮบิดจํากัด
1

การพัฒนาแบบไมประกอบพลาสติก
เพื่อเปนสวนฃองอาคารรับแรงลม

รวม

รศ.เบญจพล เวทยวิวรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.กิจพัฒน ภูวรวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.ทรงพล จารุวิศิษฏ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.ศิรเดช สุริต
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-11/255
2

180,000.00

180,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัทเนตาฟม ไทยแลนด จํากัด
1

การตอบสนองขององคประกอบผล
ผลิตมันสําปะหลังสามสายพันธุตอ
การใหน้ําแบบน้ําหยดในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ

รวม

อ.อารม อันอาตมงาม (ธารีสังข)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

200,000.00

200,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัทโพรเทคเตอร นิวทริชั่น (ประเทศไทย)
1

โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูป
เมล็ดสบูดํา เพื่อการใชกากเมล็ดสบู
ดําเปนอาหารสัตว

รวม

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
รศ.อุทัย คันโธ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
นางสาววราพันธุ จินตณวิชญ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสต
ั ว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
นางสรัสนันท สุขพิมาย (สวางคํา)
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

1 โครงการ

แหลงทุน บริษัทไมมีอะไรที่เปนไปไมได

งบประมาณ

1,000,000.00

3/2552-3/2553

บาท

1,000,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

1

การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑผัก
แผนปรุงรส

รวม

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

6/2552-9/2553

186,000.00

ดร.วันเพ็ญ มีสมญา
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาววราภรณ ประเสริฐ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

1 โครงการ

งบประมาณ

186,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัทศูนยวิจัยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัด
1

การผลิตอาหารไกเม็ดเสริมโปรไบโอ
ติกที่เอ็นแคปซูเลชันดวยแคลเซียม
อัลจิเนตผสมไคโตแซน

รวม

ผศ.ภคมน (สุธาวดี) จิตประเสริฐ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

868,615.00

868,615.00

บาท

แหลงทุน บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด
1

การสังเคราะหซีโอไลต A จากเถา
ลอยถานหินซับบิทูมินัสที่ไดจากโรง
ไฟฟา Stocker Boiler / Circulating
Fluidized Bed(CFB)

รศ.เมตตา เจริญพานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

10/2551-9/2552

385,000.00

นางสาวอรอนงค จุลพันธ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

385,000.00

บาท

แหลงทุน บริษัทแฮบบิคอนจํากัด
1

เทคโนโลยีถานชีวภาพ: วิธีแก
ปญหาโลกรอน ดิน และความยากจน
ในภาคเกษตรกรรม

รวม

รศ.อรสา สุกสวาง
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชาภูมิศาสตร

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

36,000.00

36,000.00

บาท

แหลงทุน ฟารมเลี้ยงไกไข และสุกร บานนา
1

ผลของปุยอินทรียจากกากตะกอนบอ
ไบโอแกสที่มีตอการเจริญเติบโตและ
การใหผลผลิตของขาวและขาวโพด

รวม

รศ.ธงชัย มาลา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

120,000.00

120,000.00

บาท

แหลงทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
1

การตรวจสอบความทนเค็มในสภาพ
แปลงทดลองของหญาแฝกที่ผาน
การเหนี่ยวนําดวยโคลชิซีน

นางสุภาภรณ ศรีทับทิม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

10/2551-9/2552

รศ.มาลี ณ นคร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

แหลงทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

150,000.00

บาท

150,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
1

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ
สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และ
สรีรวิทยา ของดอกบัวหลวงพันธุ
สัตตบุษย ระยะกอนและหลังการเก็บ
เกี่ยว เพื่อการใชเปนไมตัดดอก

รศ.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

320,500.00

ผศ.ดร.นิภา คุณทรงเกียรติ
คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

320,500.00

บาท

แหลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
1

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน
เพื่อเสริมสรางจริยธรรมที่ยั่งยืนของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

10/2551-9/2552

170,000.00

นางสาวศศิพร ตายคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นางอมรรัตน เรืองสกุล พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อ.ศยามล เอกะกุลานันต
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

170,000.00

บาท

แหลงทุน มูลนิธิโครงการหลวง
1
2
3

การจัดการน้ําเพื่อกระตุนการออก
ดอกและขยายชวงเวลาการออกดอก
ในสมพันธุพองกัน
การทดสอบพี้ชและเนคทารีนพันธุ
ใหมในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง
การประเมินปริมาณสารตานอนุมูล
อิสระในผลพลัม

รศ.คณพล จุฑามณี
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
อ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ณัฐทวี มาบางครุ
สถานีเกษตรหลวงอางขาง มูลนิธิโครงการหลวง

10/2551-9/2552

200,000.00

10/2551-9/2552

200,000.00

10/2551-9/2552

90,000.00

10/2551-9/2552

250,000.00

10/2551-9/2552

350,800.00

10/2551-9/2552

380,800.00

สมเดช ไทยสมัคร
งานพัฒนาและสงเสริมไมผล มูลนิธิโครงการ
หลวง
4

การปรับปรุงพันธุมะละกอผลเล็กเพื่อ
การคา

5

การพัฒนาพันธุไมประดับเขตรอน

6

การพัฒนาพันธุไมประดับวงศ
Araceae

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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7

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

การศึกษารูปแบบและความเปนไปได
ในการผลิต
สตรอเบอรีดอยเชิงการคา

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2553

175,000.00

10/2551-9/2552

661,000.00

10/2551-9/2552

300,000.00

รศ.กุมุท สังขศิลา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

10/2551-9/2552

200,000.00

รศ.กฤษณา กฤษณพุกต
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.ดวงพร สุวรรณกุล
คณะเกษตร บางเขน
ศูนยธุรกิจการเกษตร

10/2551-9/2552

100,000.00

10/2551-9/2552

379,000.00

ผศ.รุงเรือง พูลศิริ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
รศ.กฤษณา กฤษณพุกต
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายเวช เตจะ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย
นายกนกธร วงศกิตติ
มูลนิธิโครงการหลวง

10/2551-9/2552

70,000.00

10/2551-9/2552

220,000.00

10/2551-9/2552

123,000.00

ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายเวช เตจะ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย
นางสาวสิวิตรี ทิวงศ
มูลนิธิโครงการหลวง
นายกนกธร วงศกิตติ
มูลนิธิโครงการหลวง

8
9

10

11
12

13
14
15

ชุดโครงการไมผลเขตหนาวสกุล
Prunus โครงการยอยที่ 1.1 การปรับ
ปรุงพันธุไมผลเขตหนาว
ชุดโครงการไมผลเขตหนาวสกุล
Prunus โครงการยอยที่ 1.3 การ
พัฒนาวิธีการคัดเลือกดวยเครื่อง
หมายโมเลกุลสําหรับไมผลสกุล
Prunus ที่ตองการหนาวเย็นนอย
สําหรับพื้นที่สูงทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย
ชุดโครงการไมผลเขตหนาวสกุล
prunus โครงการยอยที่ 2.2 ตนตอพี้
ชและเนคทารีนทนแลงและการตอบ
สนองทางสรีรวิทยา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูก
พลับบนที่สูงของประเทศไทย
ปฏิสัมพันธและการอนุรักษศัตรู
ธรรมชาติของเมล็ดวัชพืชในดิน :
แนวทางในการจัดการวัชพืชในแปลง
ขาวดพดหวานสองสีอยางยั่งยืน
ผลของการตัดขยายระยะตอการเติบ
โตและผลผลิตสวนปาไมโตเร็วตาง
ถิ่น ณ ดอยอางขาง จังหวัดเชียงใหม
ผลของปุยแคลเซียมตอการติดผล
และคุรภาพของผลพลับ
ศึกษาวิธีการขยายพันธุที่เหมาะสม
และมีศักยภาพในการผลิตไมผล
ขนาดเล็ก

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

นางสาวสิวิตรี ทิวงศ
มูลนิธิโครงการหลวง

รวม

15 โครงการ

งบประมาณ

3,699,600.00

บาท

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2554

858,000.00

แหลงทุน มูลนิธิโครงการหลวง และกรมพัฒนาที่ดิน
1

สภาวะธาตุอาหารพืชและปจจัยทาง
ดินเพื่อการฟนฟูทรัพยากรดินและ
การใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนใน
พื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง

ผศ.พงษสันติ์ สีจันทร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.นภาพร พันธุกมลศิลป (วงษโพธิ์ขอม)
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ศุภชัย อําคา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.สุชาดา กรุณา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.พิบูลย กังแฮ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราช
บัณฑิต
มูลนิธิโครงการหลวง
ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ
มูลนิธิโครงการหลวง

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

858,000.00

บาท

แหลงทุน มูลนิธิชัยพัฒนา
1

การศึกษาสถานภาพคุณภาพชีวิต ณ
เกาะหลีเปะ จ.สตูล

อ.อลงกรณ อินทรักษา
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
นายไพฑูรย พรมมารัก
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

10/2551-9/2552

100,000.00

2

การศึกษาสมดุลความรอนของพื้นที่
อาคาร ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ในเขต
เมือง

อ.อลงกรณ อินทรักษา
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
ศ.เกษม จันทรแกว
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
สุรัตน บัวเลิศ
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10/2551-9/2552

1,000,000.00

3

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่ง
แวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ศ.เกษม จันทรแกว
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม

10/2551-9/2552

32,266,873.00

รศ.ไพบูลย ประพฤติธรรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ศ.วิทย ธารชลานุกิจ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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3

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่ง
แวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รศ.นิพนธ ตังคณานุรักษ
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

32,266,873.00

10/2551-9/2552

50,000.00

10/2551-9/2553

1,010,400.00

รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
อ.ทัศนีย บุญประคอง
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
อ.นฤชิต ดําปน
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
อ.อลงกรณ อินทรักษา
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
อ.กิตติชัย ดวงมาลย
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
ผศ.อรอนงค ผิวนิล
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
ชาตรี นิ่มป
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กอบกาญจน เผือกชอุม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สตรีไทย พุมไม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4

สถานภาพปจจุบันดานคุณภาพน้ําผิว
ดิน น้ําทะเล น้ําใชและน้ําเสียของ
เกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล

ผศ.อรอนงค ผิวนิล
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
ธนิศร ปทมพิฑูร
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
วัชรพงษ วาระรัมย
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

5

อิทธิพลหญาแฝกและพืชคลุมดินตอ
การเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของชุด
ดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศ
เกษตรตางๆ

รวม

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นางสาวนิภา เขื่อนควบ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ

5 โครงการ

งบประมาณ

34,427,273.00

บาท

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

150,000.00

10/2551-9/2552

250,000.00

10/2551-9/2552

250,000.00

แหลงทุน มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
1

การผลิตกาซชีวภาพจากกากเมล็ด
สบูดําโดยกระบวนการหมักไร
ออกซิเจนแบบตาง ๆ

2

การศึกษาความตองการโภชนะของ
โคเนื้อพันธุกําแพงแสน

3

การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซมไล
เปสจากเมล็ดสบูดําเพื่อเพิ่มทาง
เลือกในการใชประโยชน

รวม

นางสาวนุษรา สินบัวทอง
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
ผศ.สุริยะ สะวานนท
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
นายปรีชา อินนุรักษ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

3 โครงการ

งบประมาณ

650,000.00

บาท

แหลงทุน มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย
1

แนวทางการพัฒนาสหกรณบริการ
ศุภนิมิตจตุจักร จํากัด ใหเปนองคกร
พัฒนาชุมชน

รวม

อ.สุชิน ปลีหะจินดา
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาสหกรณ

1 โครงการ

งบประมาณ

8/2552-10/2552

100,000.00

100,000.00

บาท

แหลงทุน มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
1

โครงการทดสอบและเตรียมมัน
สําปะหลังพันธุใหม

2

โครงการพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง

3

โครงการวิจัยและพัฒนาการใช
ประโยชนของเสียจากฟารมปศุสัตว
เปนปุยอินทรียประสิทธิภาพสูงสํา
หรับพืชเศรษกิจ 1.1การใชประโยชน
จากมูลสัตวปก

4

ศึกษาการใชมูลสัตวเปนปุยรวมกับ
การปรับเปลี่ยนฤดูปลูกเพื่อเพิ่มผล
ผลิตมันสําปะหลัง

รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
ศ.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
ศ.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว

นายสุชาติ สงวนพันธุ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
นางสรัสนันท สุขพิมาย (สวางคํา)
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว

10/2551-9/2552

1,000,000.00

10/2551-9/2552

1,000,000.00

12/2551-9/2552

150,000.00

12/2551-12/255
2

200,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

4

ศึกษาการใชมูลสัตวเปนปุยรวมกับ
การปรับเปลี่ยนฤดูปลูกเพื่อเพิ่มผล
ผลิตมันสําปะหลัง

รวม

คณะผูวิจัย
นางสาวปฏิมา อูสูงเนิน
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว

4 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

12/2551-12/255
2

200,000.00

2,350,000.00

บาท

แหลงทุน มูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
1

การออกแบบและการผลิตวัสดุนาโน
ที่เปนประโยชนอยางสูงตอ
อุตสาหกรรม

รวม

ศ.จํารัส ลิ้มตระกูล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2556

20,000,000.00

20,000,000.00

บาท

แหลงทุน วิทยาลัยแพทยศาสตร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
1

บูรณาการสื่อสุขภาพเพิ่มองคความรู
แลทัศนคติตอการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนและทหารในจังหวัดชาย
แดนภาคใต

รศ.ณรงค สมพงษ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

10/2551-9/2552

316,800.00

อ.ไพฑูรย ศรีฟา
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
รศ.จงกล แกนเพิ่ม
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

316,800.00

บาท

แหลงทุน ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1

คาความเปนบวกของสมาชิกที่สอด
คลองกับความสัมพันธเวียนเกิด
อันดับสาม

ศ.วิเชียร เลาหโกศล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาคณิตศาสตร
นายกันตภณ คูหาพัฒนกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10/2551-9/2552

246,000.00

1/2552-12/2554

216,000.00

นางสาวปณฑิรา ตั้งศุภธวัช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2

คําตอบของปญหาอสมการการแปร
ผันวางนัยทั่วไปสําหรับการสงวิภัชนัย
และการสงแบบสุม

นายนรินทร เพชรโรจน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.วิเนตร แสนหาญ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร
นายนรินทร เพชรโรจน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

462,000.00

บาท

แหลงทุน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
1
2

การปรับปรุงเชื้อเพลิงสําหรับหมอตม
ไอน้ํา ในกระบวนการผลิตน้ํามัน
ปาลม
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการ
ลางชิ้นงานขนาดเล็ก

ผศ.สุนทรี ขุนทอง
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ผศ.กชกร สุรเนาวรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

10/2551-9/2552

100,000.00

10/2551-9/2552

90,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการ
ลางชิ้นงานขนาดเล็ก

นส วิชุดา กันทัศ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

90,000.00

10/2551-9/2552

100,000.00

10/2551-9/2552

300,000.00

10/2551-9/2552

130,000.00

7/2552-6/2553

367,000.00

นส ปณิตา พฤกษไพโรจนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
3

การลางผักตระกูลกะหล่ําดวยเครื่อง
อัลตราโซนิคส

4

แนวทางการลดปริมาณน้ํามันใน
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดทอด

5

ผลของโรงเรือนพลาสติกสีและ
ตาขายไนลอนตอการผลิตเมล็ดพันธุ
มะเขือเทศ

6

อิทธิพลของการยิงดวยเม็ดโลหะที่
ผิวตอพลังงานกระตุนของกระบวน
การบอไรดิ้ง

รวม

อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.เจษฎา ภัทรเลอพงศ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.ปริยานุช จุลกะ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
นายเชฏฐ สาทรกิจ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
อ.ปฏิภาณ จุยเจิม
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

6 โครงการ

งบประมาณ

1,087,000.00

บาท

แหลงทุน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ
1

การชดเชยความเสียหายอันเนื่องมา
จากความลาชาในโครงการกอสราง

ผศ.สุนีรัตน กุศลาศัย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายอรรถพล สุขโข
ไมระบุหนวยงาน

10/2551-9/2553

500,000.00

2

การทํานายสัญญาณการตอบสนอง
เซ็นเซอรสําหรับกลิ่นผสมที่ใชใน
จมูกอิเล็กทรอนิกส
การประยุกตใชงานมาตรฐานสําหรับ
ในงานกอสรางบานจัดสรร

อ.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.สุนีรัตน กุศลาศัย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายประเวศ ทองอิน
ไมระบุหนวยงาน

10/2551-9/2552

250,000.00

10/2551-9/2553

500,000.00

การปรับปรุงกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาด
ประจําป 2552 เครือ
ขายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การพัฒนาเซ็นเซอรเชิงแสงเพื่อวัด
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา

ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

10/2551-8/2552

806,000.00

รศ.อัจจนา วงศชัยสุวัฒน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
รศ.ลัดดา มีศุข
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี

3/2552-3/2553

879,700.00

3

4

5

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

5

การพัฒนาเซ็นเซอรเชิงแสงเพื่อวัด
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา

6

การวิจัยและออกแบบเครื่องซักผา

7

การศึกษาเชิงฟสิกสระหวางเปปไท
ดจาก HIV-1 CA-CTC Derived
peptide and human LysRS
การออกแบบตัวควบคุมสําหรับ
กระบวนการ Neutralization แบบตอ
เนื่อง โดยอาศัยเทคนิคการควบคุม
อิงแบบจําลอง

8

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.มาริสา อรัญชัยยะ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.นลวัฒน บุญญาลัย
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี
อ.ชนินทร ปญจพรผล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

3/2552-3/2553

879,700.00

10/2551-9/2552

575,000.00

1/2552-1/2553

250,000.00

11/2551-10/255
2

250,000.00

10/2551-9/2552

45,000.00

9/2552-8/2553

737,660.00

9/2552-2/2554

1,311,440.00

10/2551-9/2553

500,000.00

นาย ทรงพล จงธนพิมาน
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
9
10

การออกแบบระบบการวางแผนการ
ผลิตสําหรับบริษัท ไทยพลาสติก
บรรจุภัณฑ จํากัด
เครื่องวิเคราะหความชื้นในแผนยาง
ดิบเพื่อการคาในเชิงพาณิชยดวย
สเปคโตรสโคปยานใกลอินฟราเรด

อ.สิรางค กลั่นคําสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
อ.ดุสิต ธนเพทาย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
นาวี อัศวดารากร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
บางเขน
วรภา สีหลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

11

เครื่องวิเคราะหคุณภาพปาลมน้ํามัน
อยางรวดเร็วเพื่อการคาในเชิง
พาณิชยดวยสเปคโตรสโคปยานใกล
อินฟราเรด

ผศ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
อ.ดุสิต ธนเพทาย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ภูรินท คุรุรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วรภา สีหลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

12

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํา
งานของพนักงานในบริษัทกอสราง

ผศ.สุนีรัตน กุศลาศัย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.ปยนุช เวทยวิวรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นางสาวจิกาพฤกษ สุตตะระ
ไมระบุหนวยงาน

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสภาษา
ไทย-เกาหลี

อ.ดร.ปริศ วงศธนเสน
คณะมนุษยศษสตรและสังคมศาสตร ม.สงขลา
นครินทร ปตตานี

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-8/2553

2,716,800.00

10/2551-8/2553

2,261,000.00

อ.เชิดชัย อุดมพันธุ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.สงขลา
นครินทร ปตตานี

14

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสภาษา
ไทย-มลายูถิ่นปตตานี

ผศ.พุทธชาติ โปธิบาล
คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ภาควิชาภาษาศาสตร
ผศ.ดร.รุสลัน อุทัย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.สงขลา
นครินทร ปตตานี
อ.ซาวาวี ปะดาอามีน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.สงขลา
นครินทร ปตตานี
อ.มูหัมมัดมันซูร หมัดเราะ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.สงขลา
นครินทร ปตตานี
ผศ.พุทธชาติ โปธิบาล
คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ภาควิชาภาษาศาสตร

รวม

14 โครงการ

งบประมาณ

11,582,600.00

บาท

แหลงทุน ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1

กระบวนการหลุดรวงของลองกอง
หลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม

2

การใชฟลมบรรจุภัณฑพอลิเมอรคอม
พอสิตในการรักษาคุณภาพและยืด
อายุการเก็บรักษาผักและผลไมไทย

ศ.จริงแท ศิริพานิช
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ดร.อภิตา บุญศิริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผศ.ดร.อนงคนาฏ สมหวังธนโรจน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5/2552-5/2553

272,000.00

7/2552-7/2553

999,785.00

5/2552-5/2553

160,400.00

ผศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดร.วิลาวัลย คําปวน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อ.ดร.นภาวรรณ โฆษิตเรืองชัย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3

ผลของบรรจุภัณฑถุงพลาสติก LDPE
และ 1-methylcyclopropene ตอ
การรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บ
รักษามะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสง
ออก

ดร.อภิตา บุญศิริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ผลของบรรจุภัณฑถุงพลาสติก LDPE
และ 1-methylcyclopropene ตอ
การรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บ
รักษามะมวงน้ําดอกไมเพื่อการสง
ออก

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

5/2552-5/2553

160,400.00

นางสาวยุพิน ออนศิริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
นายสมนึก ทองบอ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
นายเจริญ ขุนพรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
นายพิษณุ บุญศิริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

รวม

3 โครงการ

งบประมาณ

1,432,185.00

บาท

แหลงทุน ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
1

การบําบัดสารมลพิษอินทรียโดยใช
อนุภาคโลหะขนาดนาโนที่ยึดติดกับ
วัสดุที่มีพื้นผิวปรับสภาพ

รวม

ผศ.ตุลวิทย สถาปนจารุ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2553

690,000.00

690,000.00

บาท

แหลงทุน ศูนยประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1

ปริมาณและองคประกอบของโทโค
ฟรอลในเมล็ดของเชื้อพันธุกรรมและ
พันธุลูกผสมทางการคาของ
ทานตะวัน

รวม

อ.บุบผา คงสมัย
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

250,000.00

250,000.00

บาท

แหลงทุน ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
1

Assessing soil conservation
strategies for upland cropping in
Northeast Thailand with the
WaNuLCAS model

Wanwisa Pansak
Hohenheim University

2/2551-1/2552

200,000.00

10/2551-9/2552

1,226,000.00

1/2552-1/2553

413,000.00

ผศ.ธนูชัย กองแกว
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
Georg Cadisch
Hohenheim University
B. Lusiana
Hohenheim University
Thomas Hilger
Hohenheim University
C. Marohn
Hohenheim University
2

การขยายและประเมินเชื้อพันธุกรรม
ขาวโพดเลี้ยงสัตว

3

การคนหาโปรโมเตอรจากจีโนมของ
เชื้อ Pediococcus acidilactici
BCC9545

ดร.สรรเสริญ จําปาทอง
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
เจษฎาพร พิทักษสุธีพงศ
ศูนยพันธุวิศวกรรม

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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3

ชื่อโครงการวิจัย
การคนหาโปรโมเตอรจากจีโนมของ
เชื้อ Pediococcus acidilactici
BCC9545

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

1/2552-1/2553

413,000.00

10/2551-9/2553

742,000.00

10/2551-9/2552

1,623,000.00

6/2552-5/2553

128,000.00

รศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา
รศ.วัลลภ อารีรบ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร
ผศ.กรรณิการ สัจจาพันธ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ดร. สุดชาย กําเนิดมณี
ศูนยสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากร

10/2551-9/2552

9,646,000.00

7/2552-1/2553

250,000.00

รศ.วิชา หมั่นทําการ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

7/2552-7/2553

1,248,700.00

เพลินพิศ ลักษณะนิล
ศูนยพันธุวิศวกรรม
เวทชัย เปลงวิทยา
ศูนยพันธุวิศวกรรมฯ

4
5

6

การคนหายีนตานทานโรคเหี่ยวเขียว
ในมะเขือเทศโดยวิธีAssociation
Mapping
การคัดเลือกแบคทีเรียยอยสลาย
เยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือ
เพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
หมักยอยในกระเพาะรูเมนของสัตว
เคี้ยวเอื้อง

การคัดเลือกสายพันธุออยทนเค็ม
ภายใตระบบการควบคุมสภาวะแวด
ลอมและตรวจสอบยีนทนเค็มโดย
ผานกลไก DNA methylation

ผศ.วรรณา มาลาพันธุ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.จุลภาค คุนวงศ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ผศ.สุริยะ สะวานนท
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.วรวิทย สิริพลวัฒน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
นายปรีชา อินนุรักษ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
นางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
อ.จรีรัตน มงคลศิริวัฒนา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
นายสุริยันต ฉะอุม
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชา
ติ สวทช.
นางสาวศศิวิมล ชื่นเจริญ
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพง
แสน

7

การจัดการเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุง
พันธุออย

8

การผลิตปุยอินทรียจากใบมัน
สําปะหลัง

9

การพัฒนาเครื่องตัดตนมันสําปะหลัง
พรอมเก็บเกี่ยวหัวมันสําปะหลัง
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ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10

การพัฒนาสารสกัดแทนนินจากใบมัน
สําปะหลัง เพื่อการควบคุมแมลงศัตรู
พืช

รศ.วัลลภ อารีรบ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
ดร. สุดชาย กําเนิดมณี
ศูนยสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากร

8/2552-2/2553

250,000.00

11

การศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ปนเปอนของสารพิษอะฟลาทอกซิ
นในถั่วลิสง

ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

9/2552-12/2552

200,000.00

10/2551-9/2553

657,000.00

10/2551-9/2553

970,000.00

10/2551-9/2552

632,278.00

คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ดร.ปยวัฒน สายพันธุ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุบลราชธานี
กระทรวงสาธารณสุข

12
13

การศึกษาความแตกตางของอัลลี
ลลักษณะตานทานโรคใบไหม
(Ph-3)ในมะเขือเทศ
การศึกษาความสัมพันธระหวางเชื้อ
แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum
และเชื้อรา Phytophthora capsici
ในการทําใหเกิดโรคเหี่ยวของพริก

นางสุวรรณา กลัดพันธุ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
นายธนภูมิ มณีบุญ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
รศ.จุลภาค คุนวงศ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
ปริญญา จันทรศรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย
ศูนยพันธุและวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ชาติ
ณัฏฐิมา โฆสิตเจริญกุล
กรมวิชาการเกษตร

14

การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคแตง
กวา

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
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14
15

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเชื้อไวรัสสาเหตุโรคแตง
กวา
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุ
กรรมของนอยหนาที่พบในประเทศ
ไทยโดยใชดีเอ็นเอเปนเครื่องหมาย
โมเลกุล

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

10/2551-9/2552

632,278.00

อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร

10/2551-9/2552

250,000.00

10/2551-9/2552

480,000.00

10/2551-9/2553

1,350,000.00

10/2551-9/2552

249,500.00

10/2551-9/2552

1,465,200.00

Hugo Volkaert
BIOTEC@Center for Agricultural
Biotechnology
16

17

การศึกษาผลกระทบของพระราช
บัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพตอ
ผูเกี่ยวของกับงานวิจัยดาน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม

การศึกษาและสรางฐานขอมูลดาน
การบรรจุผลิตผลเกษตรเขตรอนปที่
3

อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชานิติศาสตร
อ.นฤมล ชางบุญมี
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชานิติศาสตร
รศ.วาณี ชนเห็นชอบ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
วรรณี ฉินศิริกุล
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
อศิรา เฟองฟูชาติ
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (จันทนวรางกูร)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
กาญจนา บุญเรือง
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

18

19

การศึกษาอิทธิพลของลักษณะทาง
เคมีและความคงทนตอความรอนของ
สีตอการเคลื่อนที่เนื่องจากความรอน
ของสีดีสเพิรสบนเสนใยโพลีแลคติ
กแอซิด

ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกับการระบาดของ
แมลง ไร และการใหผลผลิตกลวยไม
หวาย

อ.จันทรทิพย ซื่อสัตย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
อ.เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
อ.ภาสันต ศารทูลทัต
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
ผศ.ลพ ภวภูตานนท
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
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19

20

21

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกับการระบาดของ
แมลง ไร และการใหผลผลิตกลวยไม
หวาย

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการ
ฟนฟูพื้นที่ดินเค็ม (โครงการยอยการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ความเค็มและสมบัติบางประการของ
ดินเค็มภายใตโครงการการใชนวัต
กรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟนฟู
พื้นที่ดินเค็ม)

ผลของการเสริมแรธาตุอินทรย ใน
อาหารตอสมรรถภาพทางการสืบพันธุ
ของแมสุกร

รวม

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

1,465,200.00

10/2551-9/2553

246,000.00

10/2551-9/2552

596,000.00

นายภาณุพงศ ศรีออน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
นางสาวดวงทิพย กันฐา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
อ.วิมลนันทน กันเกตุ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

อ.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

21 โครงการ

งบประมาณ

22,822,678.00

บาท

แหลงทุน ศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน
1

คุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลีเมอร

รศ.ภัชราภรณ สุวรรณวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2/2552-1/2555

150,000.00

รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

150,000.00

บาท

แหลงทุน ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
1

การปองกันปญหาจากการขับขี่รถ
จักรยานยนตในกลุมเยาวชน กรณี
ศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

รวม

ผศ.ปนัดดา ชํานาญสุข
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

956,300.00

956,300.00

บาท

แหลงทุน สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1

การศึกษาความเปนไปไดในการปลูก
พืชน้ํามัน rapeseed(Brassica
napus)

ดร.ภาณี ทองพํานัก
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร.อัญชลี รวีโรจนวิบูลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายประเทือง ดอนสมไพร
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

1/2552-12/2552

30,000.00
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2

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

โครงการการศึกษาลักษณะประจํา
พันธุและการตอบสนองตอพื้นที่ของ
ฟกทองบริโภคเมล็ด

รวม

ดร.ภาณี ทองพํานัก
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร.อัญชลี รวีโรจนวิบูลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายประเทือง ดอนสมไพร
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

2 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

1/2552-12/2552

30,000.00

60,000.00

บาท

แหลงทุน สถาบันไทย-เยอรมัน
1

การพัฒนาการแมพิมพอักสําหรับอัด
ยางในลูกบอล

2

การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม
พิมพฉีดขึ้นรูปทอยางที่ใชใน
อุตสาหกรรมยานยนต
การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม
พิมพแบบกึ่งฉีดผลิตภัณฑยางรองกัน
กระแทกที่ใชกับการจัดเก็บกระจกรถ
ยนต

3

รวม

อ.ชนะ รักษศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

851,400.00

10/2551-9/2552

1,107,800.00

10/2551-9/2552

957,600.00

2,916,800.00

บาท

แหลงทุน สถาบันพระปกเกลา
1

การประเมินผลหลักสูตรแนวคิดพื้น
ฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง
ดานนโยบายสาธารณะ

รวม

รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

50,000.00

50,000.00

บาท

แหลงทุน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
1
2

โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ขอมูลโลจิสติกสจังหวัดพระนครศรี
อยุธยาสําหรับผูประกอบการ SMEs
โครงการหลัก:โครงการบริการเงิน
สมทบจางที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการ
ผลิต การจัดการ และการตลาด
บริษัทไทยเบตเตอรฟูดส จก

ผศ.ธนิต พุทธพงษศิริพร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

10/2551-9/2552

600,000.00

8/2552-9/2552

12,000.00

อ.วีรเชษฐ จิตตาณิชย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.สาวิตรี ธรรมธงชาติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

612,000.00

บาท

แหลงทุน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
1

การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
ภายใตการมีสวนรวมของชุมชนใน
พื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ

รศ.เอมอร อังสุรัตน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

10/2551-9/2553

2,978,250.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
1

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
ภายใตการมีสวนรวมของชุมชนใน
พื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ

ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2553

2,978,250.00

ผศ.สิรินทรพร สินธุวณิชย
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
ศันสนีย สังสรรคอนันต
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและ
นิเทศศาสตรเกษตร
อ.เชิดพงษ ขีระจิตต
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
อ.รพี ดอกไมเทศ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

2,978,250.00

บาท

แหลงทุน สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
1

งานวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงโครง
สรางของ Brominated LP-Wax
โดยปฏิกิริยาเคมีอินทรียเพื่อใชเปน
สารหนวงไฟ

รวม

ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

3/2552-12/2552

1,200,000.00

อ.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ผศ.วิศิษฎ โลเจริญรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
รศ.ดร.วนิดา พวกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

1 โครงการ

งบประมาณ

1,200,000.00

บาท

แหลงทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
1

การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการ
ตลาดสินคาของโครงการหลวง: การ
ศึกษาสถานภาพการแขงขันของ
สินคาพืชผัก ผลไม และกาแฟของ
มูลนิธิโครงการหลวงภายใตเขตการ
คาเสรี

รศ.สมพร อิศวิลานนท
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาสหกรณ
อ.จักรกฤษณ พจนศิลป
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

10/2551-9/2552

2,395,800.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

2

โครงการจัดทําแผนที่เชิงเลขในพื้นที่
โครงการหลวง 24 แหง

3

โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ผล
ไม และสมุนไพร โครงการยอยที่ 4
การพัฒนาเทคโนโลยีการบมและยืด
อายุการเก็บรักษาอะโวกาโด

รวม

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

10/2551-9/2552

3,800,000.00

2/2552-10/2552

170,000.00

รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

3 โครงการ

งบประมาณ

6,365,800.00

บาท

แหลงทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
1

การเปลี่ยนแปลงมลทินระดับไมโครนาโนเมตรหลังจากการเผาในพลอย
คอรันดัม

ผศ.พรสวาท วัฒนกูล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
อ.วิวัฒน วงศกอเกื้อ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
อ.พงศกร จันทรัตน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
อ.สรพงศ พงศกระพันธุ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
พท. ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน
กรมวิทยาศาสตรทหารบก

2/2552-10/2552

1,840,000.00

10/2551-9/2552

500,000.00

นายทนง ลีลาวัฒนสุข
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน)
นางสาวมนฤดี ถาวรมงคลกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน)
นายณัฐพงษ โมนฤมิตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร
นางสาววีราวรรณ วิจิตรรัญจวน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร
2

โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ
ผลิตอัญมณีแกวจากวัตถุดิบใน
ประเทศ

อ.สรพงศ พงศกระพันธุ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
พ.ท.ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน
กรมวิทยาศาสตรทหารบก
ผศ.พรสวาท วัฒนกูล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
นางสาววีราวรรณ วิจิตรรัญจวน
หนวยวิจัยเฉพาะทางอัญมณีและวิทยาการแร
นายณัฐพงษ โมนฤมิตร
หนวยวิจัยเฉพาะทางอัญมณีและวิทยาการแร

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
2

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ
ผลิตอัญมณีแกวจากวัตถุดิบใน
ประเทศ

รวม

นายจักรกริช บุญมี
หนวยวิจัยเฉพาะทางอัญมณีและวิทยาการแร

2 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

500,000.00

2,340,000.00

บาท

แหลงทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง
ชาติ
1

โครงการเทคโนโลยีการพิมพที่จัดหา
ไดสําหรับการใชงานดานสื่อสารระยะ
ใกลที่แพรหลาย

อ.สุเนตร พรานนทสถิตย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.เดนชัย วรเศวต
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ปาริชาต ศรีธนาวุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

11/2551-11/255
2

1,045,000.00

2

ระบบปายแสดงสินคาอิเล็กทรอนิกส
แบบไรสาย/Wireless Electronic
Label System (WELS)

ผศ.วัชรี วีรคเชนทร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
นายเอกพล หิรัณยเอกภาพ
ไมระบุหนวยงาน

11/2551-10/255
2

2,992,000.00

นายนิพนธ พิมพพืช
ไมระบุหนวยงาน
นายชินพจน วงศศรีพิสันต
ไมระบุหนวยงาน

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

4,037,000.00

บาท

แหลงทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย
1

การจัดทําแผนที่และวิเคราะหขอมูล
ภาวะการขาดสารไอโอดีนและการ
เกิดภาวะ Congenital
Hypothyroidism ของทารกแรกเกิด
ในประเทศไทย ปพ.ศ.2551 ดวย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS&IDD_2551)

ผศ.พงษสันติ์ สีจันทร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.นภาพร พันธุกมลศิลป (วงษโพธิ์ขอม)
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.สุชาดา กรุณา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
นางสาววัลยา แซเตียว
คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา

6/2552-5/2553

1,316,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

รวม

คณะผูวิจัย

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย
1,316,000.00

งบประมาณ
( บาท )

บาท

แหลงทุน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
1

การติดตามผลการอบรมครู
คณิตศาสตร โดยหลักสูตรกลางหลัก
สูตรที่ 2 จังหวัด ขอนแกน

2

การติดตามผลการอบรมครู
คณิตศาสตร โดยหลักสูตรกลางหลัก
สูตรที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี

3

การติดตามผลการอบรมครู
คณิตศาสตร โดยหลักสูตรกลางหลัก
สูตรที่ 2 จังหวัดนครปฐม

4

การติดตามผลการอบรมครู
คณิตศาสตร โดยหลักสูตรกลางหลัก
สูตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

5

การติดตามผลการอบรมครู
คณิตศาสตร โดยหลักสูตรกลางหลัก
สูตรที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

6

การติดตามผลการอบรมครู
คณิตศาสตร โดยหลักสูตรกลางหลัก
สูตรที่ 2 จังหวัดระยอง

7

การติดตามผลการอบรมครู
คณิตศาสตร โดยหลักสูตรกลางหลัก
สูตรที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

8

การติดตามผลการอบรมครู
คณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลัก
สูตรที่ 2 กรุงเทพมหานคร

9

การติดตามผลการอบรมครู
คณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลัก
สูตรที่ 2 จังหวัดเชียงใหม

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ชานนท จันทรา
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ทรงชัย อักษรคิด
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ทรงชัย อักษรคิด
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ชานนท จันทรา
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ทรงชัย อักษรคิด
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ทรงชัย อักษรคิด
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ชานนท จันทรา
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

190,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

9

การติดตามผลการอบรมครู
คณิตศาสตรโดยหลักสูตรกลาง หลัก
สูตรที่ 2 จังหวัดเชียงใหม

10

การติดตามผลการอบรมครูวิทยา
ศาสตรโดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่
2 กรุงเทพมหานคร

11

การติดตามผลการอบรมครูวิทยา
ศาสตรโดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่
2 จังหวัดกาญจนบุรี

12

การติดตามผลการอบรมครูวิทยา
ศาสตรโดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่
2 จังหวัดขอนแกน
การติดตามผลการอบรมครูวิทยา
ศาสตรโดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่
2 จังหวัดเชียงใหม

13

14

การติดตามผลการอบรมครูวิทยา
ศาสตรโดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่
2 จังหวัดนครปฐม

15

การติดตามผลการอบรมครูวิทยา
ศาสตรโดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่
2 จังหวัดพิษณุโลก

16

การติดตามผลการอบรมครูวิทยา
ศาสตรโดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่
2 จังหวัดภูเก็ต

17

การติดตามผลการอบรมครูวิทยา
ศาสตรโดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่
2 จังหวัดระยอง

คณะผูวิจัย
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ชานนท จันทรา
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.พงศประพันธ พงษโสภณ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ขจรศักดิ์ บัวระพันธ
มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.พงศประพันธ พงษโสภณ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

190,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

187,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

18

การติดตามผลการอบรมครูวิทยา
ศาสตรโดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่
2 จังหวัดอุบลราชธานี

19

การประเมินหลักสูตรผลิตครูวิทยา
ศาสตร

20

รูปแบบการนิเทศนิสิตฝกสอน: การ
สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการ
เปนพี่เลี้ยงนิสิตฝกสอน

รวม

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.พงศประพันธ พงษโสภณ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.สุนันท สังขออง
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ศ.วรรณทิพา รอดแรงคา
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

20 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

187,000.00

10/2551-9/2552

10,000.00

10/2551-9/2552

900,000.00

4,279,000.00

บาท

แหลงทุน สถาบันแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
1

รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
รศ.งามผอง คงคาทิพย
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการแสงสยาม

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

1,000,000.00

1,000,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
1

ประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพวิจัย
ของศึกษานิเทศก กรุงเทพมหานคร

รวม

อ.สุนทรา โตบัว
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.วสันต ทองไทย
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

404,800.00

404,800.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1

REDD ในเวทีการเจรจาเรื่องโลกรอน
และนัยสําคัญตอประเทศไทย

2

กรรมวิธีการผลิตเสนหมี่สดจากแปง
ขาวกลองเริ่มงอก

3

กระบวนการผลิตขาวกลองเริ่มงอก
พรอมรับประทานบรรจุกระปอง

4

การ screen หา mutant และศึกษา
โปรตีนที่เกี่ยวของกับการแสดงออก
ของยีนที่ระดับ
epigenetic ในสาหรายเซลลเดียว
Chlamydomonas reinhardtii

ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.โชติกา หยกทองวัฒนา
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี
รศ.ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร ม.
มหิดล

10/2551-9/2552

50,000.00

6/2552-3/2553

80,000.00

10/2551-9/2552

90,000.00

10/2551-9/2553

480,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

5

การแกไขความผิดพลาดอัตโนมัติ
ของคําไทยดวยเทคโนโลยีสปาคาม

6

การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากราก
และดินรอบรากตนยางพาราเพื่อ
ยับยั้ง Corynespora cassiicola และ
Phytophthora botryosa

7
8

การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ
ยีสตใหทนตออุณหภูมิสูงและเอทา
นอลสูงเพื่อผลิตเอทานอล
การโคลน การหาลําดับเบสของยีน
และการแสดงออกของยีน SoNHX1
ที่ตอบสนองตอสภาวะทนเค็มจาก
ออย

คณะผูวิจัย
อ.สุริยา ณ หนองคาย
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาคณิตศาสตร
ผศ.กรรณิการ ดวงมาลย
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร
อ.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
รศ.สิริภัทร พราหมณีย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

210,000.00

3/2552-3/2553

240,000.00

3/2552-3/2554

480,000.00

10/2551-12/255
2

200,000.00

10/2551-9/2554

480,000.00

9/2552-2/2554

840,840.00

10/2551-9/2552

682,880.00

10/2551-9/2553

1,750,000.00

8/2552-1/2554

200,000.00

8/2552-1/2554

300,000.00

10/2551-9/2552

565,500.00

นายภวินท พานิชพรพันธุ
โครงการสหวิทยาการ สาขาพันธุวศวกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
9
10
11

การโคลนและการศึกษาหนาที่ของ
novel C-type lection ในกุงกุลาดํา
Penaeus monodon
การชักนําการออกดอกของสมโอ
พันธุทองดีและขาวน้ําผึ้งดวยสารพา
โคลบิวทราโซล
การเชื่อมโยงความรูในโซอุปทานการ
ผลิตกลวยไมในจังหวัดนครปฐม

12

การใชประโยชนจากน้ํามันรําขาวและ
ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรม น้ํามัน
รําขาวในอาหารเพื่อสุขภาพ

13

การใชประโยชนน้ําเสียโรงงานขนม
เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตพลาสติก
ชีวภาพโดยกากตะกอนจุลินทรีย
การใชประโยชนเศษผลไมจากโรง
งานผลิตผลไมกระปองเพื่อผลิต
ไฮโดรเจน
การใชผลิตภัณฑนํามันหอมระเหย
จากโหระพา กระชายและการบูรใน
การปองกันโรคบิดในไกเนื้อ

14
15

อ.ราตรี วงศปญญา
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี
รศ.กฤษณา กฤษณพุกต
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.ประสงค ตันพิชัย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
อ.กาญจนา ทรัพยนุย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ปยาภรณ สมสมัคร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ผศ.นวลจันทร พารักษา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
นรินทร อุประกรินทร
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
อ.น.สพ. รุงโรจน แจมอน
คณะสัตวแพทยศาสตร มก.
อ.น.สพ.เอกชัย เย็นสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร มก.
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15
16

ชื่อโครงการวิจัย
การใชผลิตภัณฑนํามันหอมระเหย
จากโหระพา กระชายและการบูรใน
การปองกันโรคบิดในไกเนื้อ
การใชผลิตภัณฑสารสกัดหยาบจาก
กากชาในไกไข

17

การใชสารยูจีนอลเปนยาสลบสําหรับ
สัตวน้ํา

18

การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้ง
จุลินทรียของพรอพอลิสในผลิตภัณฑ
สเปรยระงับกลิ่นปาก

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

10/2551-9/2552

565,500.00

ผศ.นวลจันทร พารักษา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.อรประพันธ สงเสริม
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.นนทวิทย อารียชน
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อ.ประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ดวงดาว ฉันทศาสตร
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

10/2551-9/2552

466,400.00

10/2551-9/2552

633,569.00

8/2552-2/2553

90,000.00

อ.สมเจตน พัชรพันธ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

9/2552-2/2554

350,000.00

รศ.รังสินี โสธรวิทย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
นส. พลอย กลางเมือง
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

9/2552-4/2553

90,000.00

อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
น.ส.ณัฐยา สัมมาธีรกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
น.ส.พรทิพา สัตยชิติ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

19

20

การทํานายตําแหนงรอยประสานของ
ชิ้นงานยางในกระบวนการอัดขึ้นรูป
โดยใชแบบจําลองเครือขายประสาท
เทียม
การทําแหงและการสกัดสารตานเชื้อ
แบคทีเรียจากใบกฤษณา

นส. ปาริชาต คูรัตเน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
21

การทําใหเกิดเสถียรภาพของอินทรีย
วัตถุในดินโดยเหล็กออกไซดในดินที่
มีพัมนาการสูงในเขตรอน

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.อัญชลี สุทธิประการ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
Balwant Singh
University of Sydney

6/2552-5/2555

50,000.00

22

การบําบัดสายธารแกสจากกระบวน
การอบยางพาราดวระบบกรองชีวภาพ
จากคอมโพสต

อ.ปยาภรณ สมสมัคร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

10/2551-9/2552

350,000.00
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Page 54 of 113

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

350,000.00

10/2551-9/2554

480,000.00

การบําบัดสายธารแกสจากกระบวน
การอบยางพาราดวระบบกรองชีวภาพ
จากคอมโพสต
การปฏิสนธิภายในและภายนอกราง
กายของน้ําเชื้อชางแชแข็งหลังการ
อุนละลาย

รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อ.สิทธวีร (นิกร) ทองทิพยศิริเดช (ทองทิพย)
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
กุล ณสรรค สายขุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโน
โลย มหาวิทยาลัยมหิดล

24

การประเมินความปลอดภัยและอายุ
การใชงานของผลิตภัณฑเมลามีน
ฟอรมาลดีไฮดในประเทศไทย

รศ.งามทิพย ภูวโรดม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
นางสาวภัทรี ตั้งมงคลเลิศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

11/2551-10/255
2

300,000.00

25

การประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของสับปะรด
กลุม Cayenne โดยใชเครื่องหมายดี
เอ็นเอ

รศ.สิริภัทร พราหมณีย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร

8/2552-2/2554

300,000.00

ผศ.พงษเทพ วิไลพันธ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

9/2552-11/2553

6,070,884.00

นางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
นางเสาวลักษณ ผองลําเจียก
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
ดร.ศิริพร วิหคโต
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายสุรชัย เปยมคลา
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว
อ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

12/2551-11/255
2

693,800.00

8/2552-1/2554

293,000.00

อ.อาทร ลอยสรวงสิน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร

10/2551-9/2552

420,000.00

อ.ธิตินันท กาพยเกิด
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี

10/2551-9/2552

480,000.00

22
23

นางสาวมุนินทร เปรมปรีดิ์
สาขาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร
26

27

28

29

30

การประเมินคุณภาพและความ
ปลอดภัยตลอดหวงโซการผลิตหอย
นางรม (Crassostrea belchen)
จากบริเวณอาวบานดอน จังหวัด
สุราษฎรธานี
การประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพใน
สภาพการเลี้ยงแบบดั้งเดิม

การประเมินสภาวะที่เหมาะสมของ
การผลิตไฮโดรเจนจากของเสียโรง
งานไฟเบอรบอรดโดยวิธีการตอบ
สนองที่พื้นผิว
การประยุกตใชและการแบบจําลอง
พลวัตเชิงโมเลกุลโดยอาศัยขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกสตรอนพาราแมก
เนติกเรโซแนนซเพื่อปรับหาโครง
สรางของชองแลกเปลี่ยนไอออน
ใหญที่วองไวตอแรงเชิงกลของ
แบคทีเรียอีคอไล
การปรับปรุงโครงสรางของสารกรอง
รังสียูวีในกลุมซินนาเมตและไดเบน
โซอิลมีเธน
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คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

30

การปรับปรุงโครงสรางของสารกรอง
รังสียูวีในกลุมซินนาเมตและไดเบน
โซอิลมีเธน

รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุงเรือง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

10/2551-9/2552

480,000.00

31

การปรับปรุงพันธุพริกใหตานทานโรค
แอนแทรคโนสโดยใชลูกผสมสาม
ทาง

รศ.อรรัตน มงคลพร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ปฎิพร เตมียกุล
ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

11/2551-10/255
3

1,555,000.00

9/2552-3/2553

90,000.00

10/2551-9/2553

480,000.00

10/2551-9/2553

480,000.00

9/2552-4/2553

591,800.00

8/2552-2/2553

90,000.00

8/2552-3/2553

90,000.00

9/2552-4/2553

100,000.00

9/2552-4/2553

100,000.00

Paul W J Taylor
University of Melbourne
32

การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของ
ไขมวน (ทามาโกะ) แชเยือกแข็ง

33

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ชีวเคมี และสรีรวิทยาระหวางการเกิด
อาการสะทานหนาวของดอกหนาวัว
5 สายพันธุ และศึกษาวิธีการลด
อาการสะทานหนาวในดอกหนาวัว
การผลิตขาวกลอง Glycemic Index
ต่ํา ดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ
การเก็บในที่อับอากาศ
การผลิตไซรัปกลวยตากเพื่อสุขภาพ

34
35

36

การผลิตผลิตภัณฑซุปขาวกลองงอก
กึ่งสําเร็จรูปเสริมโปรตีนรําขาวเขมขน

อ.โสรยา เกิดพิบูลย
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
อ.สุรัสวดี พรหมอยู
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.ดลฤดี ใจสุทธิ์
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ผศ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวศุภรัตน แซหลี
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวฐิติพร ตระกูลคูสุวรรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

37
38
39

การผลิตและการทําความสะอาดแกส
ไฮโดรเจนจากกระบวนการหมักแบบ
ใชแสง
การพัฒนากระบวนการทําแหงน้ําเล
มอนดวยเทคนิคเจลบีดและการพน
ฝอย
การพัฒนากระบวนการผลิตมะนาวผง
ดวยเทคนิคการดูดซับดวยอนุภาค
แปงและการทําแหงแบบพนฝอย

อ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ผศ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Page 56 of 113

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
40

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ
Campylobacter ในผักสลัดตัดแตง
พรอมบริโภคจากตลาดสดและซุป
เปอรมารเก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลโดยใชเทคนิค
cdtgene-based multiplex PCR
เพื่อการตรวจหายีนที่สรางสารพิษ
ของเชื้อ

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.ดร.วรดา สโมสรสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร ภาค
วิชาเทคนิคการแพทย

10/2551-9/2552

1,287,000.00

ดร.อภิตา บุญศิริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผศ.ดร.เสกสรรค สโมสรสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร ภาค
วิชาเทคนิคการแพทย
41

การพัฒนาเครื่องตัดทอนพันธุมัน
สําปะหลังแบบปรับความยาวได

อ.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
นายธนภพ อาสนทอง นายเอกวุฒิ ศรีจันทร
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

10/2551-9/2552

90,000.00

42

การพัฒนาเครื่องสกัดไกลโคไซด
จากบัวบกในระดับอุตสาหกรรมดวย
การจับกอนดวยไฟฟา
การพัฒนาใชสารสกัดจากอบเชยใน
การปองกันและควบคุมโรคหลังการ
เก็บเกี่ยวของมะมวงน้ําดอกไม
การพัฒนาฐานขอมูลและงานวิจัย
QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัย
สารเคมี: กรณีศึกษาสารสังเคราะห
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง

รศ.วีรชัย พุทธวงศ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
อ.เนตรนภิส เขียวขํา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
รศ.วราภรณ พาราสุข
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี

10/2551-9/2554

3,000,000.00

10/2551-9/2552

480,000.00

10/2551-9/2552

887,000.00

10/2551-9/2552

12,000.00

10/2551-9/2552

100,000.00

43
44

รศ.สุภา หารหนองบัว
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
อ.จันทรทิพย ซื่อสัตย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
อ.ธิตินันท กาพยเกิด
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
วราภรณ จังธนสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี
45
46

การพัฒนาเทคนิคการผลิตเม็ดราขาว
ไรชีวิตที่ตรึงดวยไคโตซานเพื่อใช
เปนวสดุดด
ู ซับสารนอนิลฟนอล
การพัฒนาเทคนิคการวัดความออน
แกขิง

ผศ.วีรานุช หลาง
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
นาย ชัยยศ
เทวัญประทานพร
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

46

การพัฒนาเทคนิคการวัดความออน
แกขิง

นายทสพล สุขุมกาญจนรัตน
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

10/2551-9/2552

100,000.00

10/2551-9/2552

285,000.00

10/2551-9/2553

433,200.00

นางสาวนิภาวรรณ ทาผา
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
47

การพัฒนาแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน องคการ
บริหารสวนตําบลหนองไทร อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย

รศ.วิพักตร จินตนา
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาการจัดการปาไม
ดร.นิตยา เมี้ยนมิตร
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร
นางสาวปาหนัน กันหาสินธุ
นิสิตปริญญาโทสาขาการจัดการทรัพยากรปาไม

48

การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชา
หลักการวัดและการประเมินผลการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผศ.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ไพฑูรย ศรีฟา
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ปรัชญานันท นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ

49

การพัฒนาผงฝุนชนิดเกาะติดสําหรับ
ตรวจหารองรอยบนผิววัตถุโดยใชเถา
ลอยเปนวัตถุดิบ

ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
นิสิตปริญญาตรี (2 คน)
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ม.เกษตรศาสตร

7/2552-3/2553

85,000.00

50

การพัฒนาผลิตภัณฑน้ํามังคุดอัด
แก็ส

10/2551-9/2553

300,000.00

51

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการน้ําตามแนวทางการวิจัยเพื่อ
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

4/2552-7/2552

295,515.00

52

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

5/2552-8/2552

295,515.00

53

การพัฒนาระเบียบวิธีใหมในการ
ศึกษา Deconvolution ของการ
กระจายตัวของมวลโมเลกุลและ
ปริมาณโคมอนอเมอรจากเทคนิคการ
จําแนกคุณลักษณะพอลิโอลิฟนขั้น
สูง

ผศ.นันทวัน เทอดไทย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
อ.ชูพันธุ ชมภูจันทร
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
อ.วิษุวัฒก แตสมบัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

10/2551-9/2553

480,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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54

55

56

57

58

59

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

การพัฒนาระเบียบวิธีใหมในการ
ศึกษา Deconvolution ของการ
กระจายตัวของมวลโมเลกุลและ
ปริมาณโคมอนอเมอรจากเทคนิคการ
จําแนกคุณลักษณะพอลิโอลิฟนขั้น
สูง
การพัฒนาวัสดุดูดซับซีโอไลต
ธรรมชาติและที่สังเคราะหจากเถา
ลอยในการบําบัดน้ํา

Soares J.B.P.
Department of Chemical Engineering,
University of Waterloo

10/2551-9/2553

480,000.00

ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
นิสิตปริญญาตรี (2 คน)
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ม.เกษตรศาสตร

7/2552-3/2553

85,000.00

การพัฒนาวิธี MD-ONIOM เพื่อการ
ทํานายคา 1H-NMR chemical
shifts ของโมเลกุลเอมีนในตัวทํา
ละลาย
การพัฒนาวิธีการแบบใหมที่งายและ
มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการ
สังเคราะหอนุภาค ของทองที่มีโครง
สรางอยูในระดับนาโนเมตรบนพื้นผิว
ของคารบอนนาโนทิวบ
การพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บ
รักษามะพราวน้ําหอม (Cocos
nucifera Lin)

อ.วีรมลล ไวลิขิต
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร

10/2551-9/2552

480,000.00

อ.ชมพูนุท วรากุลวิทย
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี

10/2551-9/2552

480,000.00

รศ.อนุวัตร แจงชัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
รศ.กมลวรรณ แจงชัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
นางสาวสุทธิลักษณ พุงมณีสกุล
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

10/2551-9/2552

300,000.00

อ.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี

10/2551-9/2553

480,000.00

ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

10/2551-9/2552

1,076,400.00

10/2551-9/2553

300,000.00

10/2551-5/2552

100,000.00

การพัฒนาวิธีการสังเคราะหพันธะ
คารบอน-ไนโทรเจนโดยใชปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน-รีดักชัน คอนเดนเซชัน
ที่มีสารผสมระหวางแอลคิลไดเฟนิล
ฟอสฟไนต และสารประกอบ 1,2-ได
คารบอนิล
การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไมจาก
สารละลายเชลแลกเพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษาและรักษาคุณภาพผลไม
เมืองรอนไทย

รศ.ดร.สีรุง ปรีชานนท
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

60

การพัฒนาสารยับยั้งกระบวนการไน
ตริฟเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชปุยไนโตรเจน

61

การพัฒนาอุปกรณไถระเบิดดินดาน
ชนิดสั่นทั้งโครงแบบปรับความถี่ได

ดร.อภิตา บุญศิริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อภิชาติ โหมดตาด
คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
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การพัฒนาอุปกรณไถระเบิดดินดาน
ชนิดสั่นทั้งโครงแบบปรับความถี่ได

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-5/2552

100,000.00

อ.วรรณวิมล คลายประดิษฐ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

10/2551-3/2553

90,000.00

อ.สิรช
ิ ัย สงเสริมพงษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

6/2552-3/2553

80,000.00

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

10/2551-9/2553

800,000.00

ผศ.ตุลวิทย สถาปนจารุ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

10/2551-9/2553

300,000.00

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (จันทนวรางกูร)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวจิราพร ชีวาจร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

8/2552-4/2553

90,000.00

10/2551-9/2552

200,000.00

ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

9/2552-9/2553

1,339,580.00

ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

9/2552-9/2553

1,952,230.00

อ.ถนัดกิจ ชารีรัตน
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
รศ.ศุภกิจ นนทนานันท
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

7/2552-6/2553

100,000.00

นายปรัตถกร ตติเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
นางสาวอัมพรรณ เชียงวรรณา
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
นายวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

62

63

64

65

66

การเพิ่มมูลคาการใชประโยชนใหกับ
เศษเหลือ (น้ําเลือด) ที่ได
จากกระบวนการผลิตปลาทูนาบรรจุ
กระปอง
การยึดอายุการเก็บรักษารําขาวโดย
ใชความรอนจากเครื่องไมโครเวฟ
แบบตอเนื่องเพื่อยับยั้งเอนไซมไล
เปสและเอนไซมไลพอกซิจิเนส
การแยกองคประกอบหลักทางเคมี (
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน)
ในทลายปาลมน้ํามันโดยเชื้อราเสน
ใยสีขาวกอนการนําไปใชประโยชน
เพื่อการผลิตเอธานอล
การลดการใชน้ํามันเตาและการ
จัดการของเสียผานกระบวนการกาซ
ซิฟเคชั่นของกากตะกอนชีวภาพใน
อุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล
การลดการใชสารกลุมซัลไฟตเพื่อ
ยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลของมะพราว
น้ําหอมสงออก

นางสาวภามาศ ทองเลื่อน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
67

68

69

70

การเลี้ยงและพัฒนารูปรางหอยมุกน้ํา
จืด Hyriopsis (Limnoscapha)
desowitzi
(Brandt, 1974) ตั้งแตจูวีไนลจนถึง
ตัวเต็มวัย

การวางแผนจัดการแบบมีสวนรวม
เพื่อความมั่นคงดานน้ําในพื้นที่
จังหวัดนครปฐมโดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรบนเว็บ
การวางแผนจัดการแบบมีสวนรวม
เพื่อความมั่นคงดานน้ําในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงครามโดยใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรบนเว็บ
การวางระบบทอสําหรับงานทางเดิน
เทาหรือฟุตบาศกคอนกรีตพรุน

รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
วิไลลักษณ จํารูญ
ไมระบุหนวยงาน
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71

การวิเคราะหราคาขายและจุดคุมทุน
การผลิตเสนไหมอีรี่ในงานหัตถกรรม

72

การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัว
ตรวจ
ของเชื้อสาเหตุเนื้อแกรนในสับประรด

73
74
75

การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยา
Beckmann rearrangement บนตัว
เรงปฏิกิริยาซีโอไลต
การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาออกซิเด
ชั่นของ Binuclear irons บนตัวเรง
ปฏิกิริยาซีโอไลต
การศึกษาการเคลื่อนยายสารอะทรา
ซีนในน้ําทาและตะกอนดิน บริเวณ
พื้นที่ลุมน้ําหวยกะโปะ ตําบลหลัก
ดาน อําเภอน้ําหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

นางสุชาดา อุชชิน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
รศ.นภาภรณ พรหมชนะ
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.สิริภัทร พราหมณีย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
นาย เทอดพงษ คงสนุน
สาขาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร

10/2551-11/255
2

504,900.00

8/2552-2/2554

300,000.00

3/2552-3/2553

240,000.00

10/2551-9/2552

240,000.00

10/2551-9/2552

90,000.00

รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
อ.จักรพันธ ศิริเจริญศรี
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
อ.จักรพันธ ศิริเจริญศรี
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
ผศ.อรอนงค ผิวนิล
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
ศ.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.นิพนธ ตังคณานุรักษ
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
รศ.บงกชรัตน ปติยนต
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณิตา ตังคณานุรักษ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
น้ําเย็น ศิริพัฒน
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

76

การศึกษาการเปนองคการเพิ่อการ
เรียนรูในอุตสาหกรรมรถยนต (เฟส
2)

ผศ.ยุรพร ศุทธรัตน
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการจัดการ
รศ.ปรียานุช อภิบุณโยภาส
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการจัดการ
Associate Professor Laubie Li
University of South Australia

10/2551-9/2552

240,000.00

77

การศึกษาการแยกวิเคราะหโครง
สรางของโมเลกุลพอลิเอทธิลีน

ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นางสาวนันทิยา อินวงค
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เกษตร

6/2552-5/2557

2,152,000.00
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79

80

81

82
83

84

85

86
87

88

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาการแสดงออกองเอนไซมดี
เอ็นเมทิลทรานสเฟอเรสในสาหราย
เซลลเดียว Chlamydomonas
reinhradtii ภายใตสภาวะเครียด
ตางๆ
การศึกษาความเขมขนของโปแตส
เซียมและแมกนีเซียมในการเพาะ
เลี้ยงกุงขาวแวนนาไมแบบความเค็ม
ต่ํา : การดูดซับดดยดินกนบอและผล
ตอการรอดตายและผลผลิตกุงขาว
การศึกษาติดตามการเจรจาในเวที
การเจรจาเรื่องโลกรอนที่เกี่ยวโยงกับ
ภาคการเกษตรและนัยสําคัญตอ
ประเทศไทย
การศึกษาธรณีสัณฐานบริเวณแหลง
เตาโบราณแมน้ํานอยจังหวัดสิงหบุรี
และการกําหนดอายุเตาโบราณดวย
วิธีเรืองแสงความรอน
การศึกษาเบื้องตน : ผลของการเติม
สารประกอบแคลเซียมสังเคราะหจาก
เปลือกไขลงในน้ํายางขน
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ําหมัก
ชีวภาพเพื่อการเกษตร

การศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดสี
ดิสเพิรสที่ติดเปอนเสนใยอิลาสเทนบ
นเสนใยผสมของโพลีเอสเทอร และ
อิลาสเทนเพื่อสมบัติการทนทานตอ
การซักที่ดี
การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ราคาไกเพื่อการกําหนดนโยบายการ
ผลิตของอุตสาหกรรมสัตวปกใน
ประเทศไทย
การศึกษาผลการใหความรอนแบบ
สเตอริไรซตอนมแพะในเขตภาค
ตะวันตกของประเทศไทย
การศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยว
ตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ํา
มะพราวน้ําหอมพาสเจอรไรส

การศึกษายีนที่ควบคุมลักษณะตาน
ทานโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจาก
เชื้อ Colletotrichum capsici ที่
แสดงออกในผลพริกระยะผลเขียว
และผลแดง ของพริก Capsicum
chinense ‘PBC932’

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.โชติกา หยกทองวัฒนา
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี

8/2552-1/2554

200,000.00

อ.อิสริยา วุฒิสินธุ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

10/2551-9/2552

480,000.00

ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

4/2552-8/2552

60,000.00

อ.กฤษณ วันอินทร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ

3/2552-2/2553

240,000.00

อ.นุชนภา ตั้งบริบูรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
รศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สาขาวิชาพฤกษศาสตร
อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี

9/2552-2/2554

345,000.00

10/2551-9/2552

547,800.00

10/2551-9/2552

478,000.00

ผศ.ธนิต พุทธพงษศิริพร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

10/2551-9/2552

200,000.00

อ.สุกัญญา วิชชุกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (จันทนวรางกูร)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวรมณี เชยสุนทร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

10/2551-10/255
2

300,000.00

8/2552-1/2554

300,000.00

รศ.อรรัตน มงคลพร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

9/2552-8/2554

1,000,000.00

10/2551-9/2552

480,000.00

ปฏิพร เตมียกุล
ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตร
89

การศึกษาและพัฒนาการดําเนินการ
จัดการฝกประสบการณวิชาชีพครู
สําหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร หลักสูตร
5 ป ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู

อ.ชาตรี ฝายคําตา
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
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90

91
92

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาวิเคราะหความรับผิดและ
การชดใชคาเสียหายตามมาตรา 27
ของพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ในบริบทของประเทศไทย
การศึกษาศักยภาพของแหลงทอง
เที่ยวและผลิตภัณฑเกษตรในจังหวัด
นครปฐม
การศึกษาสรีรวิทยาของกลวยไม
กระถางสกุลหวายเพื่อเพิ่มคุณภาพ
การสงออก

93

การศึกษาสายพันธุ ระบบการผลิต
การตลาด และคุณภาพมะละกอใน
เขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม
และมุกดาหาร

94

การศึกษาหาแนวทางการอบแหงที่
เหมาะสมสําหรับผลิตกระเทียมผง

95

การศึกษาอิทธิพลของจุลินทรียในขั้น
ตอนกระบวนการผลิต
เสนกวยเตี๋ยวที่มีผลตออายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยว

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชานิติศาสตร

10/2551-9/2552

938,100.00

รศ.ศุภพร ไทยภักดี
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ผศ.พัชรียา บุญกอแกว
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
อ.วิมลนันทน กันเกตุ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.เจษฎา ภัทรเลอพงศ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.ศุภรินทร มหาสวัสดิ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
อ.รติยา ธุวพาณิชยานันท
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

10/2551-9/2552

245,802.00

10/2551-9/2554

480,000.00

10/2551-9/2552

243,000.00

10/2551-9/2553

240,000.00

8/2552-7/2553

300,000.00

10/2551-9/2552

480,000.00

10/2551-9/2553

480,000.00

นางสาววิศรุตา กิ่งชัยภูมิ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
96

การสรางดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิด
Microsatellite สําหรับสบูดํา

97

การสรางเมมเบรนโพลิเมอรแบบรู
พรุนระดับนาโนโดยเทคนิคการระดม
ยิงดวยอนุภาคแอลฟา: สําหรับ
พัฒนาเปนวัสดุกรองระดับนาโน

อ.เฉลิมพล ภูมิไชย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
อ.วรรณวิมล ปาสาณพันธ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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98
99
100

ชื่อโครงการวิจัย
การสังเคราะหยาตานไขหวัดนก
(Oseltamivir) จากน้ําตาลโมเลกุล
เดี่ยว และกรดทาทาลิก
การสังเคราะหวัสดุนาโนดวยเทคนิค
แอโรซอล
การเสริมสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งใน
อาหารไกไขตอสมรรถภาพการใหผล
ผลิตไข คุณภาพไข ระดับคอเลสเต
อรอลในไขแดงและซีรัม และความ
เครียดจากภาวะออกซิเดชั่น”

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รศ.บุญสง คงคาทิพย
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.สุภาพร อิสริโยดม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

10/2551-9/2554

1,500,000.00

10/2551-9/2552

430,400.00

10/2551-9/2552

597,840.00

9/2552-4/2553

100,000.00

7/2552-4/2553

100,000.00

10/2551-9/2552

100,000.00

ผศ.สุนทรานี ทองใหญ
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา
นางสาวนุษรา สินบัวทอง
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ
ภาควิชาเภสัชเวท และเภสัชพฤกษศาสตร
101

การออกแบบเครื่องขึ้นรูปกลวยกวน

ผศ.เชาว อินทรประสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
นาย บวร แสงสุววรณ
นิสิต
นางสาว จินตนา นฤคนธ
นิสิต
นางสาว วิจิดานันท เปยมฤกษ
นิสิต

102

การออกแบบแบะสรางทอลมจากผา
ใบสําหรับระบบปรับอากาศ

103

การออกแบบและพัฒนาเครื่อง
ลําเลียงปรับระยะขั้วขาวโพดหวาน
เพื่อตัดขั้ว

อ.กฤษกร เขาทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
นายมณเฑียร ประยงคพันธ
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพนแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
นางสาวรัตติยา ปองกงลาด
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพนแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
นางสาวธนพร มณีรัตน
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพนแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
.นายมิติ กิยะแพทย
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพนแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
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104

105
106

107

ชื่อโครงการวิจัย
การออกแบบและสรางตัวตรวจจับนา
โนเพื่อวัดความสามารถในการจับ
ของโปรตีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไข
หวัดนกตอเซลลเจาบาน
ของเสียสูพลังงานในอุตสาหกรรม
กระดาษรีไซเคิล
ความหลากหลาย และลักษณะ
วิวัฒนาการของพรรณไมในสกุล
มะเกลือ (Diospyros, Ebenaceae)
ในประเทศไทย โดยใชขอมูลลําดับนิ
วคลีโอไทดจากคลอโรพลาสตจีโน
มและนิวเคลียรจีโนม
คารบอนและไนโตรเจนในกลุม
อนุภาคขนาดตางกันของดินที่มีความ
แตกตางเชิงแรของประเทศไทย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.จักร แสงมา
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี

10/2551-9/2553

1,200,000.00

ผศ.ตุลวิทย สถาปนจารุ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
อ.สุธีร ดวงใจ
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม

10/2551-9/2553

300,000.00

10/2551-9/2552

480,000.00

ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.อัญชลี สุทธิประการ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
วิทยา จินดาหลวง
นิสิต

12/2551-11/255
4

50,000.00

12/2551-2/2553

3,000,000.00

10/2551-9/2552

63,811.00

9/2552-4/2553

100,000.00

12/2551-11/255
2

213,176.00

10/2551-9/2552

1,165,400.00

R.J. Gilkes
University of Western Australia
108

คุณภาพอาหารและการใหบริการของ
ผูประกอบการโตะจีนในจังหวัด
นครปฐมและความพึงพอใจของผู
บริโภค

รศ.สุมาลี เทพสุวรรณ
ม.มหิดล
อ.อารีย อินทรนวล
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
พัชราภรณ เย็นบํารุง
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

109

เครือขายการผลิตสินคาเกษตรและ
หวงโซอุปทานของจังหวัดนครปฐม
เพื่อการทองเที่ยว

อ.นรินทร สังขรักษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.จุรีวรรณ จันพลา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาศิลปศาสตร
นายศักดิ์ชัย วังทอง
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

110
111

112

เครื่องมือวัดการเคลื่อนที่ของผิวของ
เหลวภายในภาชนะบรรจุของเหลวที่
ถูกกระตุน
โครงการจัดทําตนฉบับหนังสือ เรื่อง
นันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติ:
องคความรูพื้นฐาน การวางแผน และ
การจัดการอยางยั่งยืน
โครงการนํารองเพื่อการผลิตปูมานิ่ม
เชิงพาณิชยโดยผูประกอบการมีสวน
รวม

อ.ชาคริต สุวรรณจํารัส
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.มยุรี จัยวัฒน
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
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114
115
116
117
118

119

ชื่อโครงการวิจัย
โครงการประยุกตใชการจัดการ
โลจิสติกสและโซอุปทานในการเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขัน Supply chain champion
ของอุตสาหกรรมกุงไทย
โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน
: เครือขายคุณคายางพารา
โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสําคัญ
ทางดานระบาดวิทยาของยุงและ
แมลงวันคอกสัตวในประเทศไทย
ชุดทดลองบําบัดน้ําเสียแบบเอสบี
อารเพื่อการขจัดสียอมรีแอกทีฟ
ทฤษฎีปรับปรุงของความโนมถวง :
การจํากัดรูปแบบของทฤษฎีดวย
ขอมูลจากการสังเกตการณและความ
เปนไปไดที่จะประยุกตใชในจักรวาล
วิทยา
นิเวศวิทยาของไฟในปาที่มีไมสน
และผลกระทบของไฟตอสังคมพืช
และพลวัตรของธาตุอาหารบริเวณภู
กุมขาว อุทยานแหงชาติน้ําหนาว

120

บทบาทของตัวรองรับตัวเรงปฏิกิริยา
ในการผลิตกาซสังเคราะหจาก
คารบอนไดออกไซดและมีเทน

121

บทบาทของแรเคโอลิไนตในการตาน
ทานอิทธิพลของอะลูมินัมในดินที่มี
ปฏิกิริยาเปนกรด

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.รวิพิมพ ฉวีสุข
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

4/2552-3/2553

602,000.00

รศ.ศานิต เกาเอี้ยน
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา
ผศ.วีรานุช หลาง
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
ดร.คัมภีร คาแหวน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส

10/2551-9/2552

950,200.00

7/2552-4/2553

341,000.00

10/2551-9/2564

7,500,000.00

10/2551-9/2552

80,000.00

10/2551-10/256
4

480,000.00

10/2551-9/2553

480,000.00

10/2551-9/2556

2,152,000.00

12/2551-11/255
4

50,000.00

10/2551-9/2552

480,000.00

อ.กอบศักดิ์ วันธงไชย
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
รศ.สันต เกตุปราณีต
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
รศ.ดอกรัก มารอด
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม
รศ.เมตตา เจริญพานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นางสาววลีพร ดอนไพร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี
รศ.อัญชลี สุทธิประการ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ขวัญตา ขาวมี
นิสต
ิ
R.J. Gilkes
University of Western Australia

122

แบบจําลองโครงสรางสามมิติและ
กลไกการเลือกผานไอออนของรูรั่ว
ระดับนาโนของโปรตีน Cry4Ba จาก
แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis

อ.เฉลิมพล กาญจนวรินทร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
ชนันตท อังศุธนสมบัติ
สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร
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124

125

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินการ
ธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษาเชิง
เปรียบเทียบในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลเชียงเครือ เทศบาล
เมืองสกลนคร เทศบาลตําบล
กุมภวาป และเทศบาลนครอุดรธานี
โปรแกรมสรางฉากและการเคลื่อน
ไหวตามหลักพลวัตรของวัตถุแข็ง
เกร็ง

อ.ศมณพร สุทธิบาก
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม

10/2551-9/2552

25,000.00

อ.ชาคริต วัชโรภาส
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
นายสุกฤษฎิ์ สราญกวิน
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร

10/2551-9/2552

75,000.00

ผลการเสริมผลิตภัณฑสารสกัดหยาบ
จากพริกในอาหารแมสุกรตอภูมิคุม
กันที่ถายทอดจากแมในลูกสุกร

ผศ.นวลจันทร พารักษา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.ดร. ศักดิ์ชัย วิทยาอารีกุล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

10/2551-9/2552

391,760.00

8/2552-7/2553

80,000.00

อ.สุจรรยา วิลาวรรณ
คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ภาควิชาภาษาตางประเทศ

10/2551-9/2552

342,000.00

อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.วรรณี จิรภาคยกุล(ชอบพัฒนา)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวชนัญชิดา แซมา
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ม.เกษตรศาสตร

10/2551-9/2553

300,000.00

8/2552-1/2554

275,000.00

ผศ.วรรณี จิรภาคยกุล(ชอบพัฒนา)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาว สิชญา สิทธิพจน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7/2552-4/2553

90,000.00

3/2552-2/2554

480,000.00

126

ผลของกระบวนการพาสเจอรไรสและ
การเก็บที่ยาวนานตอคุณภาพโปรตีน
ของผลิตภัณฑเลือดจระเขแหง

127

ผลของการใชความสัมพันธของคํา
ศัพทและ Macrorules ที่มีตอการจับ
ใจความสําคัญของผูเรียนภาษา
อังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
ผลของการหมักตอปริมาณสารกาบา
และคุณภาพของขนมจีนสดและแหง

128

คณะผูวิจัย

129

ผลของความรอนตอคุณภาพดาน
กลิ่นของมะพราวน้ําหอมเผา

130

ผลิตภัณฑอัดเม็ดจากกากลูกหมอน

ผศ.อรประพันธ สงเสริม
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
รศ.วิน เชยชมศรี
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
นางสาวขวัยหทัย สินสิริมงคล
นิสิตภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มก.

นางสาว สุภนิช อิศรานุกรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
131

พันธุศาสตรประชากรระดับโมเลกุล
ของยุงพาหนะนําโรคมาลาเรียใน
ประเทศไทย

อ.อุไรวรรณ อรัญวาสน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

132

รถสกูตเตอรไฟฟาเอนกประสงค

133

ระบบการจัดการประมวลผลภาพสาม
มิติสําหรับสตูดิโอและสเปเชี่ยล
เอฟเฟค

คณะผูวิจัย
อ.หทัยเทพ วงศสุวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.ชาคริต วัชโรภาส
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
นายณัฐนัย สุวรรณโยธี
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

6/2552-3/2553

100,000.00

10/2551-9/2552

85,000.00

10/2551-9/2552

1,462,000.00

10/2551-9/2552

66,200.00

10/2551-9/2552

55,000.00

7/2552-6/2553

100,000.00

10/2551-9/2552

189,000.00

10/2551-9/2552

54,000.00

10/2552-9/2554

1,200,000.00

6/2552-4/2553

100,000.00

9/2552-2/2554

2,332,300.00

10/2551-9/2552

1,500,000.00

นายภัทร จินดาพร
นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
134
135

136

ระบบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สําหรับการรีไซเคิลพลาสติกจากขวด
น้ํามันหลอที่ใชแลว
ระบบนํารองออนไลนและจัดเก็บ
ขอมูลพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ
นคร ลงบนอุปกรณผูชวยดิจิตอลสวน
ตัว
ระบบบริการขอมูลสินคาโดยใช
โทรศัพทเคลื่อนที่อานบารโคด

137

ระบบฝาทอระบายน้ําคอนกรีตพรุนใน
ชุมชนเมือง

138

วงสืบพันธุและการพัฒนาการเพาะ
เลี้ยงตัวออนระยะโกลคิเดียของหอย
มุกน้ําจืด Hyriopsis (Limnoscapha)
desowitzi (Brandt, 1974)

รศ.สุนันท ลิ้มตระกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผศ.สุขุมาล กิติสิน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ผศ.สุขุมาล กิติสิน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
อ.ถนัดกิจ ชารีรัตน
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
รศ.ศุภกิจ นนทนานันท
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
ลลิตภัทร ดวงสวาง
ไมระบุหนวยงาน

139

เว็บเซอรวิสชําระสินคาและบริการ
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่

140

ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญา
โขยงสําหรับการควบคุมวัชพืชในการ
ผลิตพืชผัก
ศึกษากรรมวิธีผลิตน้ําออยผง

141
142

ศึกษาการจัดการการใชกาซ
ธรรมชาติอัดในภาคขนสงทางบก

ผศ.สุขุมาล กิติสิน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
รศ.ทศพล พรพรหม
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา
อ.วีรเชษฐ จิตตาณิชย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.นาตยา คลายเรือง
คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
นายณัฐพล ศิริสวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายประมุข อุณหเลขกะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

143

สถานภาพการผลิตสัตวน้ําพื้นเมือง
ของจังหวัดชัยนาท

ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

รวม

คณะผูวิจัย

143 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย
84,737,802.00

งบประมาณ
( บาท )

บาท

แหลงทุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการปริญญเอกกาญจนาภิเษก)
1

Phylogenetic Study of Tetranychus
Species (Acari:Tetranychidae) in
Thailand

ศ.อังศุมาลย จันทราปตย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

6/2552-5/2555

800,000.00

10/2551-9/2553

1,195,000.00

Htar Htar Naimg
คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2

Protein-rich pea flour and its
combination in controlling stored
product insects, Sitophilus zeamais
Motschulsky and Tribolium
castaneum (Herbst)

รวม

ศ.อังศุมาลย จันทราปตย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชากีฏวิทยา

2 โครงการ

งบประมาณ

1,995,000.00

แหลงทุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
-

บาท

การใช Lumped Parameter Model
สําหรับแบบจําลองระบบเซลล
เชื้อเพลิงสําหรับการควบคุม
การซื้อขายหุนสามัญของบุคคลวงใน
การประกาศขาวของบริษัท และธรร
มาภิบาล
การประยุกตใชสารสกัดอัลลิซน
ิ จาก
กระเทียม ไคโตซานและสารประกอบ
เชิงซอนอัลลิซิน-ไคโตซานเปนสาร
ตานเชื้อจุลินทรียใ นผลิตภัณฑไสกรอก
หมูไขมันต่าํ

อ.เจตวีย ภัครัชพันธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.สุนทรี เหลาพัดจัน
คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
สาขาวิชาการเงิน
อ.ทานตะวัน พิรักษ (สกุลเดิม คเชนทรชัย)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

10/2551-9/2554

480,000.00

10/2551-9/2553

360,000.00

10/2551-9/2552

360,000.00

4

การผลิตโคนมสาวในระบบการจัดการ
แบบ Pasture Based ในเขตรอนชืน
้

รศ.กัญจนะ มากวิจิตร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา
พิพฒ
ั น ชนาเทพาพร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชา
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

10/2551-9/2552

260,000.00

5

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะของนักวิจัย
สําหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา

อ.วสันต ทองไทย
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

10/2551-9/2553

480,000.00

6

การพัฒนาสมการสําหรับหาปริมาณสาร
เคอรคูมินอยดในขมิ้นชันแบบรวดเร็ว
โดยการประยุกตใชแสงยานใกล
อินฟราเรด

ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชวี ภาพ
ผศ.วิเชียร กีรตินจ
ิ กาล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา

10/2551-9/2552

240,000.00

1

2

3

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

6

การพัฒนาสมการสําหรับหาปริมาณ
สารเคอรคูมินอยดในขมิ้นชันแบบรวด
เร็วโดยการประยุกตใชแสงยานใกล
อินฟราเรด

นางวารุณี ธนะแพสย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
Prof.Yukihiro Ozaki
Kwansei Gakuin University

10/2551-9/2552

240,000.00

7

การศึกษาความคงตัวของจุลินทรียที่
เปน probiotics ภายใตการทําแหง
แบบแชเยือกแข็งบางสวน

ผศ.มนตทิพย ช่ําชอง
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
นางสาวถิระพร เกลี้ยงขํา
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

10/2551-9/2552

200,000.00

8

การศึกษาความสัมพันธระหวาง
ประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัต
รกิริยาที่มีตอกรดอะมิโนในโพรง
การจับของตัวยับยั้งนอนนิ
วคลีโอไซดของเอนไซมการถายแบบ
เอช ไอ วี-1 ดวยระเบียบวิธีโมเลกุล
ลารดอกกิ้งและการคํานวณเคมีควอน
ตัม

อ.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี

10/2551-9/2552

240,000.00

3/2552-3/2554

480,000.00

10/2551-9/2553

480,000.00

10/2551-9/2553

480,000.00

10/2551-9/2553

480,000.00

9

การศึกษาผลของกระบวนการทาง
อาหารตอความเปนสารกอภูมิแพใน
กุงแชบวยโดยเทคนิคทางโปรตีโอ
มิกส

รศ.สุภา หารหนองบัว
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
อ.พริมา พิริยางกูร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
ดร.จันทรกานต พิภพมงคล
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
พลตรีภานุวิชญ พุมหิรัญ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
พันเอกนายแพทยไพบูลย ปุญญฤทธิ์
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

10

11

12

การศึกษาอิทธิพลของปจจัยการเกิด
ดินและปจจัยเชิงพื้นที่ ที่มีผลตอ
ความแปรปรวนของดินที่ไดรับ
อิทธิพลจากเกลือ ในพื้นที่อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การสังเคราะหและศึกษาคุณสมบัติ
ทางไดอิเล็กตริกของเซรามิกส
CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมโดยวิธี
ไฮโดรเทอรมอลแบบใหม
พฤติกรรมหลังการโกงเดาะเฉพาะที่
ของเหล็กขึ้นรูปเย็นกําลังสูงหนาตัด
เหล็กตัวซีภายใตแรงอัดตามแนวแกน

รวม

อ.นภาพร พันธุกมลศิลป (วงษโพธิ์ขอม)
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ชิวาลรัตน มาสิงบุญ
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
สาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
อ.กิจพัฒน ภูวรวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ศ.ตอกุล กาญจนาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

12 โครงการ

งบประมาณ

4,540,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
1

2

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

การศึกษาแบบองครวมของการปรับ
ตัวในบริบทใหญที่แตกตางของกลุม
ชาติพันธุไท-ลาว บนพื้นที่ลุมน้ําภาค
กลางของประเทศไทย
สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บ
เกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

รวม

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ศ.อรศิริ ปาณินท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาสถาปตยกรรม

10/2551-9/2554

9,000,000.00

ศ.สายชล เกตุษา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

10/2551-9/2554

3,000,000.00

2 โครงการ

งบประมาณ

12,000,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรวมกับคณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร
1

การกําจัดไนโตรเจนในน้ําเสียดวย
กระบวนการชีวภาพแบบใหมผานไน
ตริฟเคชั่นบางสวน

อ.ปยาภรณ สมสมัคร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
พรภัค ธนะเศวต
ไมระบุหนวยงาน

10/2551-9/2552

200,000.00

2

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอ
ทานอลจากกากมันสําปะหลังโดย
การบําบัดขั้นตน
การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่
ผลิตเอนไซมโปรติเอสเพื่อลอกกาว
ไหม

ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
เอกสิทธิ์ ฟูเฟองสมบัติ
ภาควิชาจุลชีววิทยา

10/2551-9/2552

200,000.00

10/2551-12/255
2

200,000.00

10/2551-12/255
2

200,000.00

3

4

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบ
โอติกโดยใชเชื้อผสมระหวาง
แบคทีเรียกรดแลคติกและยีสตโดย
เทคนิคพื้นผิวตอบสนอง

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีวเคมี
ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
อัญชุลี ทองจับ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.อนุวัตร แจงชัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

รวม

4 โครงการ

งบประมาณ

800,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
1

การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนํา
ตาล ที่ทําจากผลไม พืชผักและ
สมุนไพรสําหรับเด็กนักเรียนอายุ
3-15 ป ภายใต แผนงานเครือขาย
เด็กไทยไมกินหวาน

ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางพยอม อัตกวิบูลยกุล
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวสมจิต ออนเหม
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางเพ็ญพิมล (มณฑาทิพย) จาตุรนตรัศมี
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

12/2551-11/255
2

300,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
2
3

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

เครือขายการแลกเปลี่ยนความรู และ
เครือขายความเปนเพื่อน ของกลุม
เยาวชน ในคายผูนําภาคฤดูรอน
โครงการสรางเกณฑและการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรประเมินผล
สมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียน
กอนระดับประถมศึกษา (อายุ 4-6 ป)

รวม

อ.อัจฉรา ปุราคม
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
รศ.บรรจบ ภิรมยคํา
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

3 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

60,000.00

10/2551-9/2552

2,000,000.00

2,360,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS)
1

การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่
อยางไมทําลาย

ผศ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
นางสาวเขมณัฏฐ พุกพูล
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร

10/2551-9/2552

90,000.00

8/2552-2/2553

100,000.00

10/2551-9/2552

100,000.00

นางสาวสุรีพร ณรงควงศวัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
นายวีระพงศ ชูนุย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร

2

การผลิตกาซชีวภาพจากเปลือกและ
ไสกลวยภายใตสภาวะไรอากาศ (
ศึกษาความเปนไปได)

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
อ.เมลดา เฟองฟู
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
นางสาวภานุชนารถ สุทธิวิลัย
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
นางสาวสุภาวรรณ ดีบุดชา.
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

3

ระบบวัดความชื้นในแผนยางดิบอยาง
รวดเร็ว

ผศ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
นางสาวจิณาภา แซเหีย
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
นางสาวสุธิดา ทรัพยชวงโชติ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร
นางสาวชุติมา เทียมเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชา
วิศวกรรมการอาหาร

รวม

3 โครงการ

งบประมาณ

แหลงทุน สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

290,000.00

บาท

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
1

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุน
มาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษา
เฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได
ตามประมวลกฎหมายอาญา

อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชานิติศาสตร

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

860,000.00

นายชนภัทร วินยวัฒน
สํานักงานอัยการ

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

860,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1

2
3

การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่มีความ
สามารถในการบําบัดไขมันในถังดัก
ไขมัน

การคัดเลือกแบบวงจร Full sib
ประยุกตเพื่อเพิ่มปริมาณน้ํามันใน
ประชากรขาวโพด
การคัดเลือกรวมเพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ํามันในประชากรขาวโพด

4

การพัฒนากระบวนการผลิตกวยเตี๋ยว
เสนเล็กและเสนใหญแบบใหม

5

การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี สถาบันอุดม
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันตไพบูลย
คณะพลังงาน สิ่งแวดลอมและวัสดุ, ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
อ.ประภา โซะสลาม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ศ.อรอนงค นัยวิกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

10/2551-9/2552

1,000,000.00

10/2551-9/2552

700,000.00

10/2551-9/2552

700,000.00

10/2551-9/2552

556,000.00

2/2552-12/2553

1,585,000.00

10/2551-9/2552

300,000.00

10/2551-9/2552

200,000.00

ศาสตราจารย ดร. สําเนาว ขจรศิลป
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
6

7

การพัฒนาวิธีวิเคราะหหาปริมาณ
น้ํามันทั้งหมดในเมล็ดขาวโพดน้ํามัน
อยางรวดเร็วดวยเทคนิคเนียร
อินฟราเรดสเปกโตรสโกปและการ
ประยุกตใชในโปรแกรมการปรับปรุง
พันธุขาวโพดน้ํามัน

การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ด
กระดุมเขตรอน

ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา

ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.ประภาพร ตั้งกิจโชติ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน
ศ.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

8

การศึกษาความตองการดานปริมาณ
และองคความรูของบุคลากรดานโลจิ
สติกสไทย ในอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ผศ.รวิพิมพ ฉวีสุข
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

270,000.00

10/2551-9/2552

164,040.00

10/2551-9/2552

491,840.00

ธนัญญา วสุศรี
มจธ
9

โครงการการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ในการศึกษาชนิดของศัตรูพืชสบูดํา
ของเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5

ผศ.ดร. นิตยา วานิกร
มหาวิทยาลัยอุบลราชะนี
นางสาว นพมาศ นามแดง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการ
วางแผนงานกอสรางที่มล
ี ก
ั ษณะซ้ํา ๆ
กัน

ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
ผศ.สุนีรัตน กุศลาศัย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายอธิวฒ
ั น บุญเจริญ
ไมระบุหนวยงาน
นางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณกาฬ
ไมระบุหนวยงาน

11

ผลของอุณหภูมิต่ําตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี และการชะลอ
อาการสะทานหนาวของผลชมพู

อ.วชิรญา อิ่มสบาย
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชสวน

10/2551-9/2552

140,000.00

12

ระบบวิเคราะหและแนะนําการใช
ภาษาญี่ปุนผานการสรางแบบทดสอบ
ออนไลน : กรณีศก
ึ ษาการใช "คําชวย"

รศ.สรอยสุดา ณ ระนอง
คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ภาควิชาภาษาตางประเทศ

4/2552-6/2552

206,000.00

10/2551-9/2552

250,000.00

10/2551-9/2553

64,000.00

Assoc.Prof.UEDA Hiromi
Tokyo University of Foreign Studies, Japan
13

ฤทธิ์การตานจุลินทรียและอนุมล
ู อิสระ
ของสารสกัดจากตนขันทองพยาบาท

14

ศึกษาความหลากหลายของกลุม
จุลน
ิ ทรียดินในพื้นที่ปลูกหมอนที่มี
ปญหาโรครากเนา

ผศ.สุนทรี ขุนทอง
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ผศ.ศวพร ศุภผล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ศ.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พฒ
ั นา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
สมภพ จงรวยทรัพย
สถาบันวิจัยหมอนไหมฯ
นางสาวบุษราคัม ผนึกทอง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก

รวม

14 โครงการ

งบประมาณ

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
-

6,842,980.00

บาท

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
1

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

การศึกษาแนวทางการใชใบรับของ
คลังสินคา (Warehouse receipt)
ในตลาดจริง (Cash market) และ
การนํามาประยุกตใชในกระบวนการ
สงมอบรับมอบในตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนา (Futures market)

รวม

อ.ธนโชติ บุญวรโชติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

850,000.00

ผศ.ชุติมา ไวศรายุทธ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อ.พรธิภา องคคุณารักษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

1 โครงการ

งบประมาณ

850,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
1

โครงการสงเสริมและสนับสนุนหอง
วิจัยรวมทางดทรคมนาคม
อิเล็กทรอนิกสและระบบสมองกลฝง
ตัว

รวม

รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแกว
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

5,900,000.00

5,900,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
1

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
ประเมินความเชื่อถือไววางใจ
(Public Trust) ในหนวยงานของรัฐ

ดร.ยุทธยา ไชยจูกุล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว.

10/2551-9/2552

500,000.00

10/2551-9/2552

500,000.00

ดร.พรรณี บูญประกอบ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มศว.
ดร.ปนกนก วงปนเพ็ชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายอิสระ บุญญฤทธิ์
นิสิตปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ม
ศว.
นางสาวจุฑารัตน ฉิมเรือง
นิสิตปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ม
ศว.

2

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
ประเมินความเชื่อถือไววางใจ
ระหวางสํานักงาน ก.พ. และหนวย
ราชการ ปงบประมาณ 2552

อ.ศยามล เอกะกุลานันต
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา
พรรณี บุญประกอบ
มศว.
อ.ศยามล เอกะกุลานันต
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา
ปนกนก วงศปนเพ็ชร
ม.บูรพา
ยุทธนา ไชยจูกุล
มศว.

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

1,000,000.00

บาท

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Page 75 of 113

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

1,000,000.00

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการคมครองผูบริโภค
1

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการใช
สิทธิของผูบริโภค กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

รวม

ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา

1 โครงการ

งบประมาณ

1,000,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1

โครงการสํารวจทิศทางและแนวโนม
การลงทุน

รวม

ผศ.ดาราวรรณ วิรุฬหผล
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

3,800,000.00

3,800,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
1

โครงการศึกษาระบบการบริหาร
จัดการดานน้ํา

รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รศ.เจษฎา แกวกัลยา
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
ธนพร สุปริยศิลป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

10/2551-9/2552

2,200,000.00

ธนะ บุญญสิริกูล
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

2,200,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1

การฟนฟูน้ําทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรวิทยาเขตศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

อ.ภัทรวดี สุมทอง (นาคมี)
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและพลศึกษา
ผศ.รุจา อรุณบรรเจิดกุล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร
นายธีระนันท บัวเพ็ชร
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นภัสนันท เลื่อนราม
สํานักงานวิทยาเขต ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขต
ศรีราชา
ผศ.สุนทรี ขุนทอง
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

6/2552-5/2555

150,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
2
3
4

ชื่อโครงการวิจัย
ความเปนพิษของโลหะหนักในแฝก
และขาวที่ปลูกในดินจากพื้นที่เหมือง
แรสังกะสี
โครงการจัดทําฐานขอมูลพันธุหญา
แฝก
ศูนยสาธิตและสงเสริมการปลูกหญา
แฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ําในแปลง
เกษตรกรในพื้นที่สูงและลาดชัน
บริเวณพื้นที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ

คณะผูวิจัย
รศ.นวลฉวี รุงธนเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
รศ.มาลี ณ นคร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

6/2552-5/2555

400,000.00

6/2552-5/2555

404,780.00

10/2551-9/2554

900,000.00

6/2552-5/2555

130,000.00

6/2552-5/2555

130,000.00

6/2552-5/2555

130,000.00

6/2552-5/2555

130,000.00

นายเวช เตจะ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย
นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายวิศัลย เธียรเสถียรพงศ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานี
วิจัยเพชรบูรณ
นายวีระยุทธ แสนยากุล
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานี
วิจัยเพชรบูรณ
นายเจระศักดิ์ แซลี
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานี
วิจัยเพชรบูรณ

5

6

7

8

อิทธิพลของหญาแฝกรวมกับการ
ปลูกพืชคลุมดินที่มีตอการอนุรักษดิน
และน้ําในแปลงปาลมและในแปลงไม
ผลสถานีวิจัยปากชอง

อิทธิพลหญาแฝกรวมกับการปลูกพืช
คลุมดินที่มีตอการอนุรักษดินและน้ํา
ในแปลงปลูกพืชของสถานีวิจัยพืชไร
สุวรรณวาจกกสิกิจ

อิทธิพลหญาแฝกรวมกับการปลูกพืช
คลุมดินที่มีตอการอนุรักษดินและน้ํา
ในแปลงปาลมและในแปลงไมผล
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

อิทธิพลหญาแฝกรวมกับการปลูกพืช
คลุมดินที่มีตอการอนุรักษดินและน้ํา
ในแปลงไมผลของสถานีวิจัย
กาญจนบุรี

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายรักเกียรติ ชอบเกื้อ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยปากชอง
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
9

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

อิทธิพลหญาแฝกรวมกับการปลูกพืช
คลุมดินที่มีตอการอนุรักษดินและน้ํา
ในแปลงไมผลของสถานีวิจัยเขาหิน
ซอน

10

อิทธิพลหญาแฝกรวมกับการปลูกพืช
คลุมดินที่มีตอการอนุรักษดินและน้ํา
ในแปลงไมผลของสถานีวิจัยดอยปุย

11

อิทธิพลหญาแฝกรวมกับการปลูกพืช
คลุมดินที่มีตอการอนุรักษดินและน้ํา
ในแปลงไมผลของสถานีวิจัย
เพชรบูรณ

12

อิทธิพลหญาแฝกและพืชคลุมดินตอ
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของชุด
ดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศตาง
ๆ

รวม

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

6/2552-5/2555

130,000.00

6/2552-5/2555

136,320.00

6/2552-5/2555

130,000.00

6/2552-5/2555

94,000.00

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
ดร.กิ่งกานท พานิชนอก
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยเขาหินซอน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ
นายสุเมศ ทับเงิน
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยเขาหินซอน
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร
นายธีระ สมหวัง
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยเขาหินซอน
นายสกล ฉายศรี
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยลพบุรี
นางสาวปวีณา ทองเหลือง
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ
นายประภาส ชางเหล็ก
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ
นายสมชัย ลิ่มอรุณ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายวรวิทย ยี่สวัสดิ์
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยเพชรบูรณ
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

12 โครงการ

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

งบประมาณ

2,865,100.00

บาท

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
1

2

3
4
5
6
7

ชื่อโครงการวิจัย
Screening of probiotic lactic acid
bacteria and utilization for
production of fermented shrimp
(Kung-Som)

Tecaher Professional
Development : Searching for
New Paradigms, Agendas and
Network
กระบวนการคิดและองคความรูดาน
หัตถกรรมและของเลนพื้นบานของครู
ภูมิปญญาเพื่อการอนุรักษอยางยั่งยืน
การขนายระบบเฝาระวังและเตือนภัย
จากน้ําทวมฉับพลัน
การขยายการคาดการณพิบัติภัยแผน
ดินถลม และระบบเตือนภัย บริเวณ
ลุมน้ํานานตอนบน
การขยายเครือขายการมีสวนรวมของ
ชุมชนเพื่อเตือนภัยจากสภาวะฝน
มากเกินปกติบริเวรลุมน้ํานานตอนบน
การขยายเครือขายการมีสวนรวมของ
ชุมชนและระบบเตือนภัยบริเวณลุมน้ํา
นานตอนบนเพื่อการปองกันอุทกภัย
และดินถลม

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.ดร.ศุภศิลป มณีรัตน
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1/2552-12/2554

750,000.00

10/2551-9/2554

200,000.00

10/2551-9/2552

1,000,000.00

10/2551-9/2552

1,199,010.00

10/2551-9/2552

1,200,980.00

10/2551-9/2552

1,400,000.00

10/2551-9/2552

4,800,000.00

10/2551-9/2552

1,000,010.00

10/2551-9/2552

9,360,000.00

อ.ศิริพร เรียบรอย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
รศ.พรทิพย ไชยโส
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.ปทมาวดี เลหมงคล
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/หนวย
วิจัยการจัดการทรพัยากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

8
9

การขยายเครือขายการมีสวนรวมของ
ลุมน้ํานานตอนบนในการปองกัน
อุทกภัยและดินถลม
การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสม
สําหรับการปลูกมะขามปอมเปนการ
คาบนพื้นที่สูงของจังหวัดนาน

รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
นายนคร เหลืองประเสริฐ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายวิสิฐ กิจสมพร
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
นางสาวนิภา เขื่อนควบ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
นางวีระศรี เมฆตรง
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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10

11

12

ชื่อโครงการวิจัย
การจัดหนวยการเรียนรูเคลื่อนที่ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็ก
และผูปกครองในชุมชนดอยโอกาส :
กรณีศึกษาชุมชนโรงสูบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม
และความตระหนักทางดานสิ่งแวด
ลอมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูง
ภาคเหนือของประเทศไทย

การใชศัตรูธรรมชาติในระบบการ
จัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรง
เรือนในเขตภาคกลางของประเทศ
ไทย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รศ.ปทมาวดี เลหมงคล
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

10/2551-9/2552

1,000,000.00

ผศ.นุชนาถ มั่งคั่ง
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

10/2551-9/2552

520,000.00

10/2551-9/2553

400,000.00

อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.โสภณ อุไรชื่น
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร
ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
รัตติกาล ทรัพยโมค
ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ

13

การใชหญาแฝกเพื่อปรับปรุงสมบัติ
ทางกายภาพของดินลูกรังเพื่อการ
เกษตรยั่งยืน

อ.วิมลนันทน กันเกตุ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
นางสาวนุชนภางค สุวรรณเทน
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร

11/2551-11/255
2

692,000.00

14

การใชแอนติบอดีจากไขแดงเพื่อการ
ปองกันโรคแบคทีเรียและไวรัสในกุง
กุลาดํา
การเตรียมพอลิแอซิคสเตอริโอคอม
เพลกซชีทเพื่อใชเปนพลาสติกทั่วไป

อ.ประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อ.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อ.ธาริณี นามพิชญ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

10/2551-9/2552

300,000.00

10/2551-9/2552

609,000.00

10/2551-9/2552

908,500.00

10/2551-9/2552

5,450,000.00

15

16

การเตรียมและคุณสมบัติของ
Polyactic acid (PLA)/epoxicized
natural rubber/organoclay นาโน
คมโพสิท

รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ
ไมระบุหนวยงาน
17

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
อาหารไทยพรอมบริโภค และการ
พัฒนาสื่อการเรียนรูอาหารไทยผาน
อินเตอรเน็ต

ดร.วารุณี วารัญญานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
อาหารไทยพรอมบริโภค และการ
พัฒนาสื่อการเรียนรูอาหารไทยผาน
อินเตอรเน็ต

18

การทดสอบความเสถียรของเอนไซม
ยอยสลายในกระบวนการอัดเม็ด
อาหารสัตวปกในไกเนื้อ

19

การบูรณาการฐานขอมูลและการถาย
ทอดเทคโนโลยีในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบพอเพียงและยั่งยืน
ในลุมแมน้ําเจาพระยา

20

การประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.) ประจําปงบประมาณ 2551

21

การประยุกตใชเทคโนโลยีเนียร
อินฟราเรดสเปกโตรโกปเพื่อตรวจหา
ไขและหนอนของแมลงวันผลไมใน
เปลือกและเนื้อมะมวงสดโดยไม
ทําลายตัวอยาง
การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในการเลือกใชวัสดุและออก
แบบบานพักอาศัย

22

คณะผูวิจัย
ดร.วารุณี วารัญญานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
ผศ.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
รศ.สุรชัย จิวเจริญสกุล
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สพ.ญ. อรพิน สุขพิริยกุล
บริษัทเบทาโกร อโกรกรุป จํากัด (มหาชน)
รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
อ.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.วินัย พุทธกูล
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.นงนุช ปรมาคม
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
นางวารุณี ธนะแพสย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
อ.ปยนุช เวทยวิวรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.จีมา ศรลัมพ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ศ.อรศิริ ปาณินท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
รศ.ยุพยง เหมะศิลปน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

5,450,000.00

9/2552

1,500,000.00

10/2551-9/2561

1,000,000.00

10/2551-9/2552

450,000.00

10/2551-9/2552

500,000.00

9/2552-8/2553

837,000.00
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ชื่อโครงการวิจัย
การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในการเลือกใชวัสดุและออก
แบบบานพักอาศัย

คณะผูวิจัย
รศ.พาสินี สุนากร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
น.อ.ดร.สุรพล พุทธมนต
กรมชางโยธาทหารอากาศ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

9/2552-8/2553

837,000.00

10/2551-9/2553

600,000.00

10/2551-9/2552

100,000.00

10/2551-9/2552

732,600.00

อุมา วิรัตนสกุลชัย
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
ผศ.วันดี พินิจวรสิน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
อ.สภาวิทย ดานธํารงกูล
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
มาดดี ตั้งพานิช
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ และ
บริษัท ดีไซน+ดีเวลอป จํากัด

23

การปรับปรุงพันธุขาวโพดลูกผสม
เดี่ยวเพื่อผลผลิตและน้ํามันสูง

24

การผลิตอาหารไกเม็ดเสริมโปรไบโอ
ติกที่เอ็นแคปซูเลชันดวยเจ
ลอะลูมิเนียมคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลสและรําขาว
การพัฒนาการเชื่อตอระบบ
RosettaNet และ ERP เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและยอม

25

อ.สายทิวา รามสูต
คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
อ.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล)
สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
ฝายฝกอบรม
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ
นางสาวสดใส ชางสลัก
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
นายนพพงศ จุลจอหอ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
นางสาววราภรณ บุญเกิด
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยปากชอง
ผศ.ภคมน (สุธาวดี) จิตประเสริฐ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อ.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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26

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ
Salmonella, Escherichia coli,และ
Campylobacter ในผลไมตัดแตง
พรอมบริโภคจากตลาดสดและซุป
เปอรมาเก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลโดยใชวิธี toxin
gene-based PCR

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.ดร.วรดา สโมสรสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร ภาค
วิชาเทคนิคการแพทย

10/2551-9/2552

1,210,000.00

10/2551-9/2552

858,000.00

รศ.สุภาพร อิสริโยดม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.ปราโมทย ศิริโรจน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.ทวีศักดิ์ สงเสริม
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ.นาตยา ปลันธนานนท
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.สมถวิล ธนะโสภณ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.มธุรส จงชัยกิจ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
นางสาว วรรณภา ลาภเกิน
บริษัท สํานักพิมพแม็ค จํากัด

10/2551-9/2552

246,000.00

10/2551-9/2552

1,000,000.00

10/2551-9/2552

1,200,000.00

ดร.วารุณี วารัญญานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

10/2551-9/2552

1,930,000.00

ผศ.ดร.เสกสรรค สโมสรสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร ภาค
วิชาเทคนิคการแพทย
ดร.อภิตา บุญศิริ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
รศ.ดร.มนัส จงสงวน
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตรเขตรอน ภาค
วิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
ผศ.ดร.ผองศรี ทองทวี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร
โครงการบัณฑิตศึกษา
27

การพัฒนาการผลิตไนตริฟายอิง
แบคทีเรียเพื่อเรงการกําจัด
แอมโมเนียและไนไตรทในตูเลี้ยง
ปลาระบบปด

28

การพัฒนาการผลิตโปรไบโอติกส
เพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ

29

การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อจําแนกการ
ติดเชื้อไวรัสไขหวัดนกและการไดรับ
วัคซีน
การพัฒนาชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง
สําหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
สอนคิดวิเคราะหแกผูเรียน

30

31

การพัฒนาตํารับแกงเลียงเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเชิงสุขภาพและการนําไปใช
ในเชิงพาณิชย

รศ.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
อ.พัชราภรณ ศิวายพราหมณ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ดร.โสรยา จาตุรงคกุล
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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31

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาตํารับแกงเลียงเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเชิงสุขภาพและการนําไปใช
ในเชิงพาณิชย

คณะผูวิจัย
สมศรี เจริญเกียรติกุล
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

1,930,000.00

10/2551-9/2552

657,000.00

9/2551-10/2564

1,727,000.00

10/2551-9/2554

2,675,000.00

9/2552-8/2553

1,000,000.00

10/2551-9/2552

1,000,000.00

10/2551-9/2552

3,494,000.00

8/2552-7/2553

500,000.00

สิติมา จิตตินันท
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดรรชิต จุดประสงค
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
รุงรัตน แจมจันทร
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
32
33
34

การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษา
และการขนสงทางเรือเพื่อการสงออก
ผลกลวย
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการ
จัดทํามาตรฐานและการใชประโยชน
สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย
การพัฒนาพืชวงศขิงเพื่อการสงออก

35

การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัส
สําหรับการสงออก

36

การพัฒนาวัคซีนเชื้อเปนไวรัสไขหวัด
นกที่ไมมีสวนปลายของยีน NS1 โดย
ใชหนูเปนแบบจําลอง

ศ.สายชล เกตุษา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
ผศ.พัชรียา บุญกอแกว
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
ดร.ศิริวรรณ บุรีคํา
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
นางสาริมา สุนทรารชุน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
รศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ปานเทพ รัตนากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทวัช วิริยะรัตน
มหาวิทยาลัยมหิดล

37
38

การพัฒนาวัสดุนาโน เพื่อสิ่งแวดลอม
สุขอนามัย และผลิตภัณฑเครื่อง
สําอาง
การพัฒนาวัสดุรับรูชนิดใหมสําหรับ
สารมลพิษในสิ่งแวดลอมที่เปน
โมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุม
กอนที่มีอันตรกิริยาแบบออน

ผศ.พิบูลย พันธุ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อ.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
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ชื่อโครงการวิจัย

39

การพัฒนาวิธีการอินซิตู"ฮบริไดเซชั่น
ในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาใน
อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร

40

การพัฒนาอุปกรณแอฟฟนิตีคอลัมน
เพื่อลดตนทุนการตรวจสอบอะฟลา
ทอกซิน

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

690,000.00

10/2551-9/2552

1,200,000.00

10/2551-9/2552

972,000.00

อ.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
อดิศร เตือนตรานนท
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ (สวทช)

10/2551-9/2552

644,000.00

รศ.สมถวิล ธนะโสภณ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ดร.ปฐมา จาตกานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
นายนคร เหลืองประเสริฐ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายนคร เหลืองประเสริฐ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

10/2551-9/2561

6,000,000.00

10/2551-9/2552

3,734,850.00

10/2551-9/2552

302,220.00

อ.สุเจตน ชื่นชม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร)
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
นายธนภูมิ มณีบุญ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
ศรีหรรษา มลิจารย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
นางลักษณกนก สินธุประสพชัย
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นางสาวพนม ใสยจิตร
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

41

42

43
44

45

การฟนฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวด
ลอมของเกษตรกรบนพื้นที่ตนน้ํา
หนาวโดยใชแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง
การแยกอสุจิวัวเพื่อการคัดเลือกเพศ
โดยใชเทคนิครามานสเปกโทรสโกป
และออปติคัลทวีเซอซ

การรณรงคการใชทรัพยากรการเรียน
รูอิเล็กทรอนิกสเพื่อปองกันความ
รุนแรงสําหรับเด็กวัยรุน (ตอเนื่อง)
การวิจัยการลดพลังงานในการผลิตเอ
ทานอลจากวัตถุดิบประเภทแปงโดย
ใชกระบวนการแบบขั้นตอนเดียวที่ไม
ใชความรอน
การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุมะขาม
ปอมจากธรรมชาติสําหรับโครงการภู
ฟาพัฒนา

ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
นางผองศรี จิตตนูนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

45

การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุมะขาม
ปอมจากธรรมชาติสําหรับโครงการภู
ฟาพัฒนา

46

การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุมะขาม
ปอมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยงเพื่อ
สนับสนุนโครงการภูฟาพัฒนาในพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุงกุลา
ดํา กุงขาวแวนนาไมและกุงกาม
กรามอยางยั่งยืน ระยะที่2

47

48

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพคาว - หวาน ที่มีคุณคาทาง
โภชนาการสูงสําหรับเด็กวัยเรียน
จากขาวกลองงอก ธัญพืช และผล
ผลิตทางการเกษตร

คณะผูวิจัย
นายวิสิฐ กิจสมพร
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยดอยปุย
นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สถานีวิจัยกาญจนบุรี
นางวีระศรี เมฆตรง
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายนคร เหลืองประเสริฐ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
ผศ.นิติ ชูเชิด
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
รศ.ชัชรี แกวสุรลิขิต
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
ผศ.ปทมา ระตะนะอาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
รศ.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง
รศ.วราห เทพาหุดี
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสดิ์
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางจุฬาลักษณ จารุนุช
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวสมจิต ออนเหม
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

302,220.00

10/2551-9/2552

800,000.00

10/2551-9/2552

8,500,000.00

10/2551-9/2552

900,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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50

ชื่อโครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณคาทาง
โภชนาการสูงสําหรับเด็กวัยเรียนจาก
ขาวกลองงอก ธัญพืช และผลผลิต
ทางการเกษตร

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเขพันธุ
ไทยเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพ

คณะผูวิจัย
ดร.วารุณี วารัญญานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสดิ์
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางจุฬาลักษณ จารุนุช
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวสมจิต ออนเหม
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสดิ์
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
เอกวิทย ตรีเนตร
นิสิต ป. เอก วิทยาศาสตรชีวภาพ
ดร.วิภาภรณ ณ ถลาง
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
รศ.วิน เชยชมศรี
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
รศ.บุญเกื้อ วัชรเสถียร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร
คณะสัตวแพทยศาสตร ม. มหิดล
อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม. ธรรมศาสตร
รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน
คณะแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร
ดร. พิณฑุสร หาญสกุล
คณะแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร
พญ. สมบูรณ เกียรตินันทน
คณะแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร
นางวนัสยา สุอังควาทิน
คณะแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

900,000.00

10/2551-9/2553

5,610,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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50

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเขพันธุ
ไทยเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพ

คณะผูวิจัย
นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข
ภาควิชาหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตรเขตรอน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2553

5,610,000.00

10/2551-9/2552

800,000.00

10/2551-9/2552

270,000.00

10/2551-9/2552

190,000.00

10/2551-9/2552

290,000.00

10/2551-9/2553

2,550,000.00

10/2551-9/2552

361,500.00

อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ
คณะแพทยศาสตร ม. ธรรมศาสตร
51

การวิจัยและพัฒนาหุนจําลอง
ยางพาราเชิงพานิชย

52

การวิจัยและพัฒนาอาหารไทย
สุขภาพ การประชาสัมพันธ และการ
ขยายผลสูเชิงพาณิชย
การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู
ดําใหไดผลผลิตสูง

53
54

การศึกษาการติดเชื้อไวรัสขออักเสบ
และสมองอักเสบในแพะในภาคตะวัน
ตกของประเทศไทย

55

การศึกษาความยืดหยุนของปจจัยใน
สาขาการขนสงและโลจิสติกส

ศ.อภินันท สุประเสริฐ
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร
ดร.วารุณี วารัญญานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
ศ.สายัณห ทัดศรี
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
รศ.ธีระ รักความสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
อ.นิอร รัตนภพ
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
สิริลักษณ จาละ
คณะสัตวแพทยศาสตร
รศ.สมยศ เชิญอักษร
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
อ.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
นายกิตติ ทรัพยประสม
กรมทางหลวง
นางดาเรศร กิตติโยภาส
กรมสงเสริมการเกษตร
นางสาวฐิติกานต กลัมพสุต
กรมสงเสริมการเกษตร
นายเรวัติ จีรมณีมัย
กรมสงเสริมการเกษตร
ดร.วิทยา กระจายศรี
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ดร.แสงจันทร กันตะบุตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
อ.กําจัด เลหมงคล
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

56

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุ
กรรมของถั่วลิสงนาโดยใชเครื่อง
หมายดีเอ็นเอ

นายอานุภาพ เส็งสาย
กองอาหารสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุ
กรรมของถั่วลิสงนาโดยใชเครื่อง
หมายดีเอ็นเอ

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.จตุพร กุลอึ้ง
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร
นางสุพรรณญิกา เส็งสาย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

10/2551-9/2552

361,500.00

10/2551-3/2553

491,500.00

ผศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

10/2551-9/2552

5,000,000.00

อ.จิระกานต ศิริวิชญไมตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
อ.ดุสิต ธนเพทาย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ดร.วารุณี วารัญญานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาวชอลัดดา เที่ยงพุก
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางอุไร เผาสังขทอง
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ

10/2551-9/2552

1,430,000.00

10/2551-9/2561

1,000,000.00

10/2551-9/2552

440,000.00

นางกานดา นาคมณี
กองอาหารสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
นายสมศักดิ์ เภาทอง
กองอาหารสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
57

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุ
กรรมของผักคาวตองในพื้นที่ 5
จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทย
โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ

นายอานุภาพ เส็งสาย
กองอาหารสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
นางสุพรรณญิกา เส็งสาย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.จตุพร กุลอึ้ง
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร
นายเกียรติศักดิ์ กล่ําเอม
กองอาหารสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
นายวิโรจน วนาสิทธิ์ชัยวัฒน
กองอาหารสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

58

59
60

61

การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ําทวมดินถลม ในพื้นที่ตนแบบเพื่อสราง
แบบจําลองสําหรับกําหนดเกณฑและ
วิธีการในการเตือนภัย (ระยะที่ 2)
การศึกษาและพัฒนาเครื่องปรับปรุง
คุณภาพน้ําในทางน้ําธรรมชาติโดย
ไมใชพลังงาน
การศึกษาและพัฒนาระบบโทรมาตร
สมบูรณในลุมแมน้ําเจาพระยา

การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ
อาหารไทยชนิดทอด

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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61

การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ
อาหารไทยชนิดทอด

62

การสังเคราะหซีโอไลตจากกากชาน
ออยเพื่อดูดซับโลหะหนัก

63

การสังเคราะหพอลิแลตทิกแอซิ
ดจากกรดแลตทิก

64

การสํารวจเชื้อไวรัสเวสทไนลในยุง
ในเขตตะวันตกของประเทศไทย

65

การอนุรักษความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของไมเทพเทโร

66

การออกแบบเครื่องทําความสะอาด
ขาวกลอง

67

การออกและพัฒนาอากาศยานขึ้นลงแนวดิ่ง สําหรับภารกิจตรวจการณ

68

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลัก
สูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

69

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ไพลในประเทศไทย

70

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
วานชักมดลูกในประเทศไทย

คณะผูวิจัย
นางสาวสมจิต ออนเหม
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
ดร.เรวดี อนุวัฒนา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
อ.ประภา โซะสลาม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
รศ.ชลธิชา นุมหอม
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี
อ.เกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.นวลอนงค สินวัต
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.รุงโรจน แจมอน
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
ผศ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ผศ.ดํารง พิพัฒนวัฒนากุล
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ผศ.สุดสายสิน แกวเรือง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.ศุภกิตต สายสุนทร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.ยุพดี ฟูประเสริฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
รศ.ศักดา อินทรวิชัย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
อ.วิชชุพร จันทรศรี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
โสภิดา ชิดชื่นเชย
ไมระบุหนวยงาน
ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

440,000.00

10/2551-9/2552

516,000.00

10/2551-9/2552

1,159,100.00

10/2551-9/2552

480,000.00

8/2552-7/2553

1,000,000.00

10/2551-9/2552

250,000.00

10/2551-9/2552

3,868,000.00

10/2551-9/2552

17,000.00

5/2552-5/2553

3,873,000.00

5/2552-5/2553

1,360,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

70

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
วานชักมดลูกในประเทศไทย

กุหลาบ เหลาสาธิต
ไมระบุหนวยงาน

5/2552-5/2553

1,360,000.00

71

โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวง
อาทิตย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยน
แปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินใน
จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธกัน

ศ.เกษม จันทรแกว
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม

10/2551-9/2552

5,000,000.00

10/2551-9/2552

1,044,900.00

สุรัตน บัวเลิศ
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กิตติชัย ดวงมาลย
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.ไพบูลย ประพฤติธรรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร
ผศ.อรอนงค ผิวนิล
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
ทัศนีย บุญประคอง
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

72

โครงการการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ตําบลเหมืองใหม อําเภอ
อัมพวา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

อ.อลงกรณ อินทรักษา
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
อ.นฤชิต ดําปน
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
ดร.ภาณี ทองพํานัก
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ
คลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
น.ส.อุษา เทียนทอง
สํานักงานสงเสริมคณะกรรมการการศึกษานอก
ระบบและอัธยาศัย
นายเทพราช รังสิต
สํานักมูลนิธิชัยพัฒนา
น.ส.จิราพร จาตุรัตน
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีต.เหมืองใหม อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
นายชลอ คุมลวนลอม
โครงการนอึรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริฯ
นายประเทือง เพิ่มวัฒนา
ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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73

74

ชื่อโครงการวิจัย
โครงการการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ตําบลเหมืองใหม อําเภอ
อัมพวา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการความรวมมือกับตางประเทศ
(ไทย-เยอรมัน) เรื่องผลกระทบของ
ขอตกลงเขตการคาเสรีที่มีตอแบบ
แผนการผลิตและการบริโภคผักและ
ผลไมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย (ปที่ 3)

โครงการปรับปรุงการออกแบบและ
มาตรฐานโครงสรางปรับการทรุดตัว
บริเวณคอสะพาน

คณะผูวิจัย
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร.อตินุช แซจิว
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นางกณิษฐา สังคะหะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นางเฟองฟา จันทนิยม
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นางสาวสมนึก พรมแดง
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายรัตนะ สุวรรณเลิศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายไพร มัทธวรัตน
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายนพพล เกตุประสาท
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ผศ.อุดม ฟารุงสาง
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

อ.จารึก สิงหปรีชา
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.บารเมศ วรรธนะภูติ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.วิชาญ ภูพัฒน
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.กอโชค จันทวรางกูร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ดร. อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช
สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
ดร.จุฑา สุนิตยสกุล
สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
อ.อภินิติ โชติสังกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

1,044,900.00

2551-2561

523,000.00

10/2551-9/2552

702,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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74

โครงการปรับปรุงการออกแบบและ
มาตรฐานโครงสรางปรับการทรุดตัว
บริเวณคอสะพาน

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

702,000.00

ศ.จํารัส ลิ้มตระกูล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเคมี

10/2551-9/2552

300,000.00

รศ.ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
ดร.วารุณี วารัญญานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

10/2551-9/2554

400,000.00

10/2551-9/2552

930,000.00

10/2551-9/2552

500,000.00

10/2551-9/2552

430,000.00

10/2551-9/2552

150,000.00

สรศักดิ์ เซียวศิริกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มก.
กฤษณ เสาเวียง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มก.
ชัยพร บัวสรวง
สํานักงานออกแบบสํานักการโยธา

75

76
77

78

79

โครงการพัฒนาและวิเคราะหฐาน
ขอมูลนักวิจัยไทยดานวิทยาศาสตร
เคมีและเภสัชที่มีอยูในฐานขอมูล
นานาชาติสากล
โครงการภูมิปญญาอาหารจากขาว
โครงการยอยที่ 1 สําหรับอาหารทอง
ถิ่นไทยตานโรคไมติดตอเรื้อรัง: คา
ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม
แอลฟา กลูโคซิเดส

โครงการยอยที่ 2 ความสามารถใน
การยับยั้งสารกอกลายพันธุที่เกิดใน
ไกยางของอาหารไทยที่นิยมรับ
ประทานรวมกัน

โครงการยอยที่ 5 ฤทธิ์ตานทานกอ
กลายพันธุและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ของขนมและอาหารวางไทยบางชนิด

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางพยอม อัตกวิบูลยกุล
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางบุญมา นิยมวิทย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
ดร.วารุณี วารัญญานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวอภิญญา จุฑางกูร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
ดร.วารุณี วารัญญานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
แกว กังสดาลอําไพ
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มลฤดี สุขประสารทรัพย
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

80

โครงการวิจัยบูรณาการสื่อสุขภาพ
ของทหาร ตํารวจ และประชาชน 3
จังหวัดชายแดนใต

ผศ.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Page 93 of 113

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
81

82

ชื่อโครงการวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
บูรณาการเชิงพลวัตขอมูล
ภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการ
จัดการทรัพยากรน้ําแบบพอเพียงและ
ยั่งยืน ในลุมแมน้ําเจาพระยา
โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ
เครื่องสําอางคสมุนไพรเพื่อการสง
ออก

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

10/2551-9/2555

4,200,000.00

ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน
คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาออกแบบทัศนศิลป ม
ศว.

10/2551-10/255
2

918,900.00

10/2551-9/2552

1,350,000.00

10/2551-9/2552

800,000.00

5/2552-4/2553

520,000.00

รศ.จันทรจรัส ศรีศิริ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
ผศ.สุมิตรา ศรีวิบูรณ
คณะศิลปกรรมศาสตร ภาควิชานิเทศศิลป ม.
กรุงเทพ
83

ชีวนิเวศจุลินทรียในทางเดินอาหาร
หมูปา : การคัดแยกแบคทีเรียกรด
แลกติกที่สรางเอนไซมยอยอาหาร
สําหรับใชเปนสารเสริมอาหารในสุกร

อ.ศิรพรรณ สุคนธสิงห
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย
สมพร มูลมั่งมี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย

84

เทคโนโลยีการผลิตองุนไรเมล็ดภาย
ใตสภาพ โรงเรือนพลาสติก ณ พระ
ตําหนักสวนปทุม

85

แบบจําลองระดับลุมน้ําสําหรับการ
พัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง
อยางยั่งยืนในประเทศไทย

อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย
อ.ณัฐกานต ลักษณกิจเจริญ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย
อ.รักษจินดา วัฒนาลัย
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย
นายคมสัน สัจจะสถาพร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายทัศนารถ กระจางวุฒิ
สํานักงานโครงการสวนพระองค
ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.เอื้อ สิริจินดา
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.จักรกฤษณ พจนศิลป
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
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87

ชื่อโครงการวิจัย
ประเมินโครงการการใหความชวย
เหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะ
สมาธิสั้น บกพรองการเรียนรู และออ
ทิซึมแบบองครวม
ประวัติศาสตรบอกเลา : กรณีศึกษา
วิถีวัฒนธรรมและสิทธิชุมชนในการใช
ประโยชนและอนุรักษทรัพยากรที่ดิน
ของชาวบานขุนสมุทรจีน ตําบล
แหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย
จังหวัดสมุทรปราการ”

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.สุนทรา โตบัว
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

10/2551-9/2552

100,000.00

อ.กนิษฐา ชิตชาง
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชาประวัติศาสตร

10/2551-9/2553

333,800.00

10/2551-9/2552

321,750.00

10/2551-9/2552

200,000.00

7/2552-2/2553

90,000.00

10/2551-9/2552

1,756,100.00

10/2551-9/2552

261,000.00

10/2551-9/2555

2,000,000.00

ผูใหญสมร เขงสมุทรและคุณ วิษณุ เขงสมุทร
ชาวบานขุนสมุทรจีน
88

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับตรวจ
จับเปลวไฟดวยกลองวงจรปด

89

ผลกระทบของการเปดการคาเสรีอา
เซียนของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาวที่มีผล
ตอการลงทุนและการคาชายแดน
ระหวางประเทศไทย-ลาว
ผลของการลางเนื้อปลาทรายแดงบด
สําหรับการผผลิตกุนเชียง:
คุณลักษณะและการยอมรับ

90

อ.มิติ รุจานุรักษ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
รศ.จีรพรรณ กุลดิลก
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.ศิริพร เรียบรอย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
นางสาววาสนา ภูเกตุ
สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวฐิติพร สุรวัฒนวิเศษ
สาขาอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

91

พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติแอซิคเทอรโมพลาสติกฟลาวร : การผลิตเร
ซินคอมพาวดโดยกระบวนการเอกซ
ทรูชั่นและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ

92

แมกนีโตมิเตอรแบบสั่นตัวอยางราคา
ประหยัด

93

ระบบการจําลองสถานการณอุทกภัย
แบบ 5 มิติสําหรับทํานายผลกระทบ
ในลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง

อ.รังรอง ยกสาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
อ.อําพร เสนห
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.น้ําฝน ลําดับวงศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
อ.พงศกร จันทรัตน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
ปญญา คงสวัสดิ์
ภาควิชาฟสิกส
รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
อ.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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ชื่อโครงการวิจัย

94

ระบบธุรกรรมวิทัศนแบบทันการณ
สําหรับตลาดสินคาเกษตรลวงหนา

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

อ.เสฎฐวิทย เกิดผล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
เปรมฤดี นิกรพงษสิน
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10/2551-9/2552

75,000.00

10/2551-9/2552

150,000.00

9/2552-9/2554

1,200,000.00

9/2551-9/2552

865,154.00

9/2551-8/2552

100,000.00

งบประมาณ
( บาท )

สุรีย เมธาชูโชค
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
95

วิทยาศาสตรไทยกาวไกล ครัวไทย
กระบือโลก

96

ศักยภาพของเรซินและบรรจุภัณฑ
พลาสติกชีวภาพจากวัตถุดิบเกษตร
ไทย

97

อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพล
เหลือง

98

อุปกรณชดเชยสถิตระดับจําหนาย
รวมกับเซลลเชือ
้ เพลิงเพือ
่ ใชปรับปรุง
คุณภาพไฟฟาและเปนแหลงจาย
พลังงานสํารอง

รวม

ผศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผศ.น้ําฝน ลําดับวงศ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
ผศ.ธนิต พุทธพงษศิริพร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย
สํานักงานอธิการบดี
ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร
แหงชาติ
ผศ.วิเชียร กีรตินจ
ิ กาล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
ผศ.ศิริโรจน ศิริสข
ุ ประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

98 โครงการ

งบประมาณ

135,326,729.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
1

การจัดการใบออยเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของดินในไรออย

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายจิรวัฒน พุมเพชร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
นางสาวพรเพ็ญ โพธิท
์ อง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

4/2552-4/2553

1,500,000.00

4/2552-4/2553

1,500,000.00

4/2552-4/2553

1,500,000.00

นางสาวสุภัค แสงทวี
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
2

การจัดการวัชพืชในไรออ
 ย

3

การใชปุยอินทรียแ
 ละวัสดุเหลือทิ้งเพือ
การจัดการทรัพยากรดินอยางยัง่ ยืน
สําหรับการผลิตออย

ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล
อ.สราวุธ รุงเมฆารัตน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
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ชื่อโครงการวิจัย

3

การใชปุยอินทรียและวัสดุเหลือทิ้ง
เพือการจัดการทรัพยากรดินอยาง
ยั่งยืนสําหรับการผลิตออย

4

การถายยีนตานทานสารกําจัดวัชพืช
และยีนเพิ่มการสะสมน้ําตาลเขาสู
เซลลออยที่คัดเลือก

5

การทดลองความเปนไปไดในการใช
ไคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิตออย

6

การทดสอบประสิทธิภาพและจัดทํา
ฐานขอมูลเครื่องจักรกลการเกษตรใน
ไรออย

7

การปรับปรุงพันธุพืชโดย
Conventional Method

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

นายจิรวัฒน พุมเพชร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ทอง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

4/2552-4/2553

1,500,000.00

รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา
อ.นงลักษณ เทียนเสรี
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา
อ.กมลทิพย ขัตติยะวงศ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กทม.

4/2552-1/2553

2,100,000.00

4/2552-4/2553

400,000.00

4/2552-1/2553

3,000,000.00

4/2552-4/2553

3,000,000.00

รศ.วิชัย โฆสิตรัตน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
รศ.จงรักษ แกวประสิทธิ์
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
นายสมนึก เชื้อวงศสกุล
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
รศ.บพิตร ตั้งวงศกิจ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
รศ.รัตนา ตั้งวงศกิจ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
รศ.พงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.นนทวัชร ชัยณรงค
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.สมบัติ ขาวประทีป
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.ชุติ มวงประเสริฐ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.วรรณธนะ กสานติกุล
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
นายปฐมพงษ คุมพล
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล
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7

ชื่อโครงการวิจัย
การปรับปรุงพันธุพืชโดย
Conventional Method

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

นางชลิดา เข็มมา
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

4/2552-4/2553

3,000,000.00

4/2552-4/2553

2,500,000.00

4/2552-4/2553

1,500,000.00

10/2551-9/2552

4,600,000.00

4/2552-1/2553

3,000,000.00

นางพัชรวัลย สวางศิลป
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
นายวิชา ฮวดหนองโพธิ์
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
นางสาวอัมรา ทองเจือ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
8

การพัฒนา SecA antibody เพื่อการ
ตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรค
ใบขาวออย

9

การพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยออย

ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
อ.สุจินต ภัทรภูวดล
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ
สํานักหอสมุด บางเขน
ฝายสารสนเทศ
นางสาวถิรนันท ดํารงคสอน
สํานักหอสมุด บางเขน
ฝายสารสนเทศ
นางสาววันเพ็ญ ศรัจันทรกุล
สํานักหอสมุด บางเขน
ฝายสารสนเทศ
นางสาวสุพรรณี หงษทอง
สํานักหอสมุด บางเขน
ฝายสารสนเทศ
นางสาวสุราภรณ คงผล
สํานักหอสมุด บางเขน
ฝายสารสนเทศ
นางสาวสมใจ หกหนู
ศูนยสารสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ สํานักหอ
สมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวชณัฏติกา คําดี
ศูนยสารสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ สํานักหอ
สมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10
11

การพัฒนาเทคโนโลยีการลดสี
สําหรับการผลิตน้ําตาลทรายขาวที่
ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
การพัฒนาระบบคําแนะนําการใชปุย
เคมีเพื่อยกระดับการใหผลผลิตออย :
การทดสอบความแมนยําของระบบคํา
แนะนําปุยจากผลการวิเคราะหดิน

รศ.กลาณรงค ศรีรอต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
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12

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบคําแนะนําการใชปุย
เคมีเพื่อยกระดับการใหผลผลิตออย :
การทดสอบความแมนยําของระบบคํา
แนะนําปุยจากผลการวิเคราะหดิน

การวิจัยและพัฒนาระบบพยากรณ
โรคเหี่ยวเนาแดงเพื่อการจัดการโรค
ของออย

คณะผูวิจัย
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ศุภชัย อําคา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายจิรวัฒน พุมเพชร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.สุรเดช จินตกานนท
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.สมศิริ แสงโชติ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
อ.เนตรนภิส เขียวขํา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาโรคพืช
นางสาวระติรส เชียงสิน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

4/2552-1/2553

3,000,000.00

4/2552-1/2553

1,200,000.00

นางสาวธัญมน สังขศิริ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
13

การศึกษาการเปลี่ยนเเปลงความชื้น
ในดินที่เปนเนื้อดินหลักที่ใชปลูกออย
เมื่อไดรับน้ําฝนในปริมาณตางๆ

รศ.กุมุท สังขศิลา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.พงษสันติ์ สีจันทร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายนพดล ทับทิมทอง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

4/2552-4/2553

1,500,000.00

14

การศึกษาความตองการใชน้ําของ
พื้นที่ปลูกออย

อ.เจษฎา ภัทรเลอพงศ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร
ดร.ดวงรัตน ศตคุณ
สํานักงานอธิการบดี
ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส
(DORAS-Center)
นายเชฏฐ สาทรกิจ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน

4/2552-4/2553

6,000,000.00
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15

การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตรา
การสังเคราะหดวยแสงสุทธิและศักย
ของน้ําในใบออยเพื่อหาคาสอบเทียบ
แบบจําลองมวลชีวภาพของออย

16

การศึกษาเชื้อแบคทีเรียสงเสริมการ
เจริญเติบโตของออย

17

การศึกษาผลตกคางของสารกําจัด
วัชพืชในดิน และออย (ออยปลูก)

18

การสํารวจ อนุรักษ และการใช
ประโยชนของออยปาเขตรอนและสืบ
สกุลใกลเคียง

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.เจษฎา ภัทรเลอพงศ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพฤกษศาสตร
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
รศ.กุมุท สังขศิลา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ศุภาวรรณ ประพันธ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
นายเชฏฐ สาทรกิจ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชสวน
ดร.ดวงรัตน ศตคุณ
สํานักงานอธิการบดี
ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส
(DORAS-Center)
รศ.วิชัย โฆสิตรัตน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
ดร.รงรอง หอมหวล
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
อ.สุจินต ภัทรภูวดล
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต
ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร กําแพงแสน

4/2552-4/2553

1,400,000.00

4/2552-9/2553

1,500,000.00

ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล
อ.สราวุธ รุงเมฆารัตน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
รศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา
นางสาวกิตติมา รักโสภา
ภาควิชาพืชไรนา คณะกษตร กําแพงแสน

4/2552-4/2553

2,000,000.00

4/2552-4/2553

1,200,000.00

4/2552-1/2553

1,800,000.00

นายอนุชา วงศปราณีกุล
ภาควิชาพืชไรนา คณะกษตร กําแพงแสน
19

โครงการประเมินความหลากหลาย
พันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมออยโดย
ใชเครื่องหมายระดับโมเลกุล
Expressed Sequence Tags
(ESTs)

รศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
19

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

โครงการประเมินความหลากหลาย
พันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมออยโดย
ใชเครื่องหมายระดับโมเลกุล
Expressed Sequence Tags
(ESTs)

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

4/2552-1/2553

1,800,000.00

นางสาวกิตติมา รักโสภา
ภาควิชาพืชไรนา คณะกษตร กําแพงแสน

นายอนุชา วงศปราณีกุล
ภาควิชาพืชไรนา คณะกษตร กําแพงแสน

รวม

19 โครงการ

งบประมาณ

41,200,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
1

การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภคของกองพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภค ป 2552

นางศิริกุล อําพนธ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

10/2551-9/2552

700,000.00

10/2551-1/2552

380,000.00

6/2552-12/2552

100,000.00

10/2551-9/2552

410,000.00

ผศ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
นายวิษณุ โรจนเรืองไร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวเสาวนีย เกตุบํารุงพร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวจุฬาลักษณ นิพนธแกว
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2

การพัฒนาความปลอดภัยในการ
บริโภคเสนกวยเตี๋ยว

3

โครงการจัดทําคูมือแนะนําการใช
วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑจาก
ธัญชาติประเภทอาหารเสน
โครงการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการประชาสัมพันธให
ความรูอาหารปลอดภัยในสถาน
ศึกษา (Food Safety Campus
Tour)

4

รวม

ดร.วารุณี วารัญญานนท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางพัชรี ตั้งตระกูล
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
ศ.อรอนงค นัยวิกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ศ.อรอนงค นัยวิกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.พรอมพิไล บัวสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

4 โครงการ

งบประมาณ

1,590,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง)
1

การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตขาวโพดฝกออนลูกผสมเดี่ยวที่
ไมตองถอดยอดพันธุ KBSC 605
สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ

10/2551-9/2552

255,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
1

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตขาวโพดฝกออนลูกผสมเดี่ยวที่
ไมตองถอดยอดพันธุ KBSC 605
สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล)
สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
ฝายฝกอบรม

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

255,000.00

นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ
นายประภาส ปนวิเศษ
บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด) จํากัด

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

255,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาล ที.เอ็น. จํากัด
1

วิจัยกระบวนการผลิตน้ําออยขุนเขม
ขนแชแข็ง และน้ําออยใสยูเอชที่เพื่อ
การสงออก

รวม

อ.วีรเชษฐ จิตตาณิชย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

300,000.00

300,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1

ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูก
หญาแฝกตอความหลากหลาย
ชีวภาพปาไมในพื้นที่ปาทดแทน
โครงการยอยที่ 4 อิทธิพลของการ
ปลูกหญาแฝกตอความหลากชนิด
สัตวปาบริเวณพื้นที่ปาทดแทน
(โครงการหลัก: ชุดโครงการ
อิทธิพลของการปลูกหญาแฝกตอ
ความหลากหลายชีวภาพปาไมใน
พื้นที่ปาทดแทน)

รวม

ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

247,000.00

247,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1

การติดตามประเมินผลสถานภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระบบนิเวศของลุมน้ําบางปะกงและ
ปราจีนบุรี และพื้นที่นํารองบรเวณ
ชายฝงทะเลบริเวณปากแมน้ําบางปะ
กง

ผศ.ณรงค วีระไวทยะ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง

2/2552-12/2552

นางไพลิน จิตรชุม
คณะประมง
ดร.สันติ พวงเจริญ
คณะประมง
นางสาวหทัยรัตน สุดตา
คณะประมง

รวม

1 โครงการ

แหลงทุน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

งบประมาณ

698,434.00

บาท

698,434.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

1

การวิจัยและพัฒนาถั่วฝกยาวในระบบ
เกษตรอินทรีย

2

การวิจัยและพัฒนาพริกขี้หนูในระบบ
เกษตรอินทรีย

3

การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซึม
glucosamine sulphate ในขนมสุนัข

4

ประเมินผลสัมฤทธิ์การสงเสริมธุรกิจ
นวัตกรรม และการสรางความตระ
หนักดานนวัตกรรมของสํานักงานนวัต
กรรมแหงชาติ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.ถวัลยศักดิ์ เผาสังข
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.ถวัลยศักดิ์ เผาสังข
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.นฤดี เกษมสันต
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชาสรีรวิทยา
ผศ.มนชนก วิจารสรณ
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ผศ.ศิริรักษ จันทครุ
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชากายวิภาคศาสตร
น.สพ. กษิดีท ธีรนิตยาธาร
บริษัท อินโนเพ็ท จํากัด

3/2552-12/2553

100,000.00

1/2552-12/2553

100,000.00

11/2551-10/255
3

300,000.00

ผศ.วินัย พุทธกูล
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

10/2551-9/2552

899,500.00

ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.นภาภรณ พรหมชนะ
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

รวม

4 โครงการ

งบประมาณ

1,399,500.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1

2

การตรวจหานิวไคลดกัมมันตรังสี
ธรรมชาติในการผลิตปุยฟอสเฟตใน
ประเทศไทยดวยตัวตรวจหารังสีแกม
มาชนิดเจอรแมเนียมความบริสุทธิ์สูง
การวิเคราะหการแพรการกระจายของ
สารกัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ
ปรมาณูวิจัย TRR-1/M-1 สูสิ่งแวด
ลอมโดยใชการจําลองทาง
คณิตศาสตร

รวม

ผศ.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส

10/2551-9/2552

50,000.00

ผศ.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส

10/2551-9/2552

137,000.00

2 โครงการ

งบประมาณ

187,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1

โครงการประยุกตใชดาวเทียมสําหรับ
การเฝาระวังและระบบเตือนภัยทาง
พื้นดินและทางทะเล ภายใตความ
รวมมือองคการความรวมมือดาน
อวกาศแหงเอเชียแปซิฟก

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.วัชรี วีรคเชนทร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

7/2552-11/2553

21,200,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1

ชื่อโครงการวิจัย
โครงการประยุกตใชดาวเทียมสําหรับ
การเฝาระวังและระบบเตือนภัยทาง
พื้นดินและทางทะเล ภายใตความ
รวมมือองคการความรวมมือดาน
อวกาศแหงเอเชียแปซิฟก

คณะผูวิจัย
นายศิริชัย แซหวอง
บจก. เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

7/2552-11/2553

21,200,000.00

10/2551-9/2552

4,480,000.00

10/2551-9/2552

3,850,000.00

นายเอกพล หิรัณยเอกภาพ
บจก. เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท
นายสัณห อุทยารัตน
บจก. เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท
นายลูกา เนตรเนรมิตร
บจก. เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท
นายนิพนธ พิมพพืช
บจก. เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท
นายชินพจน วงศศรีพิสันต
บจก. เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท
นายพีรพล พรหมพิทักษพร
บจก. เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท
นายอิทธิ สงวนดี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มก.
2

โครงการวิจัยเพื่อจัดสรางตนแบบ
ระบบสื่อสารดวยเทคโนโลยีอินเตอร
เน็ตผานดาวเทียมเพื่อใชในภาวะภัย
พิบัติ

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.วัชรี วีรคเชนทร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
นายนิพนธ พิมพพืช
ไมระบุหนวยงาน
นายสัณห อุทยารัตน
ไมระบุหนวยงาน
นายลูกา เนตรเนรมิตร
ไมระบุหนวยงาน
นายชินพจน วงศศรีพิสันต
ไมระบุหนวยงาน
นางสาวศิริญญา ทับสมบัติ
ไมระบุหนวยงาน

3

โครงการวิจัยเพื่อประยุกตใช
ประโยชนจากดาวเทียมอเนกประสงค
ขนาดเล็ก SMMS

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.วัชรี วีรคเชนทร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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3

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อประยุกตใช
ประโยชนจากดาวเทียมอเนกประสงค
ขนาดเล็ก SMMS

นายอิทธิ สงวนดี
ไมระบุหนวยงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

3,850,000.00

นายศิริชัย แซหวอง
ไมระบุหนวยงาน
นายลูกา เนตรเนรมิตร
ไมระบุหนวยงาน
นายสัณห อุทยารัตน
ไมระบุหนวยงาน
นางสาววันทนิกา ธรรมรังษี
ไมระบุหนวยงาน
นายจิรกร มุสิกะพันธ
ไมระบุหนวยงาน

รวม

3 โครงการ

งบประมาณ

29,530,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
1

การผลิตกลูโคซามีนจากเศษเหลือ
ของกุงขาว

2

การผลิตไขมันอะราคิโดนิกจากรา
Mortierella sp.

3

การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑเชื้อรา
เพื่อการกําจัดเพลี้ยไฟกลวยไม

4

การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอรมา
ปฏิปกษท่ช
ี วยเพิ่มผลผลิตและลด
โรคขาวเปนชีวภัณฑเชิงพาณิชย

5

การพัฒนาวัสดุยอยสลายไดทาง
ชีวภาพจากกากรําสกัดน้ํามันเพื่อใช
ทางการเกษตร

รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
อ.วิเชียร ยงมานิตชัย
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศ.สาวิตรี ลิ่มทอง
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
อ.เดือนรัตน ชลอุดมกุล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศ.ทิพยวดี อรรถธรรม
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
ผศ.โสภณ อุไรชื่น
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
จีรภา ปญญาศิริ
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
นางสาวดวงทิพย กันฐา
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชากีฏวิทยา
รศ.จิระเดช แจมสวาง
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
ผศ.วรรณวิไล อินทนู
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาโรคพืช
รศ.งามทิพย ภูวโรดม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สายสนม ประดิษฐดวง
ไมระบุหนวยงาน

10/2551-9/2552

100,000.00

11/2551-11/255
3

1,989,520.00

10/2551-9/2554

3,000,676.00

10/2551-9/2554

7,000,000.00

10/2551-9/2552

3,884,936.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

6

โครงการยอยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ
ขาวหอมมะลิ

คณะผูวิจัย
รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา
ธีรยุทธ ตูจินดา
หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก.กพส.

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2554

14,879,070.00

10/2551-9/2554

26,622,555.00

มีชัย เซี่ยงหลิว
หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก.กพส.
Jonaliza Lanceras-Siangliw
หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก.กพส.
อ.ธานี ศรีวงศชัย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา
ลัดดาวัลย กรรณนุช
สํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว
จีรพงศ ใจรินทร
ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี
อภิชาติ เนินพลับ
ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก
กิจติพงษ เพ็งรัตน
ศูนยวิจัยขาวสุรินทร
7

โครงการยอยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ
ขาวหอมดัชนีน้ําตาลต่ํา

รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาพืชไรนา
วินิตชาญ รื่นใจชน
หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก.กพส.
อ.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร
วินธัย กมลสุขยืนยง
หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก.กพส.
สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก
อนุชา พลับพลา
หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก.กพส.
ศิวเรศ อารีกิจ
หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก.กพส.
ศิริพัฒน เรืองพยัคฆ
หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก.กพส.

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

7

โครงการยอยที่ 2 การปรับปรุงพันธุ
ขาวหอมดัชนีน้ําตาลต่ํา

เอกวัฒน ไชยชุมภู
หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มก.กพส.

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2554

26,622,555.00

รัชนี คงคาฉุยฉาย
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกราช เกตวัลห
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รวม

7 โครงการ

งบประมาณ

57,476,757.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
1

โครงการศึกษาการวัดคา
Modulation Transfer Function
(MTF)สําหรับอุปกรณกลองแบบ
Panchromatic จากดาวเทียมราย
ละเอียดสูง

อ.กนก วีรวงศ
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชาภูมิศาสตร

12/2551-9/2552

265,100.00

พ.ท.โชคชัย พัวธนาโชคชัย
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กระทรวงกลาโหม

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

265,100.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (องคการมหาชน)
1

การศึกษาเพื่อวางกรอบและแนวคิด
โครงการศูนยเรียนรูความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น

ผศ.ปติ กันตังกุล
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
เฉลิมชัย หอนาค
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต

10/2551-9/2552

1,951,889.00

ประมุข แกวเนียม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต
-คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

1,951,889.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานมาตรฐานการเกษตร
1

การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

รศ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ผศ.ปริวรรต พูลเพิ่ม
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
ผศ.นรินทร อุประกรินทร
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
ผศ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

4/2552-10/2552

50,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

รวม

คณะผูวิจัย

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย
50,000.00

งบประมาณ
( บาท )

บาท

แหลงทุน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1

การจัดทํากลยุทธการเทียบเคียง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

2

การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณตอ
โรคในผลิตภัณฑกุง

3

การศึกษาวิเคราะหการกําหนดเรื่อง
พริกแหงเปนมาตรฐานฯบังคับ

ผศ.ชุติมา ไวศรายุทธ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
ผศ.นิติ ชูเชิด
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาประมง
รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
รศ. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ไมระบุหนวยงาน

10/2551-9/2552

120,000.00

10/2551-9/2552

985,000.00

3/2552-2/2553

800,000.00

10/2551-9/2552

300,000.00

10/2551-9/2553

5,000,000.00

10/2551-9/2552

2,480,000.00

รศ.นงนุช อังยุรีกุล
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.พรธิภา องคคุณารักษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ดร. อมรา ชินภูติ
กระทรวงเกษตรฯ
4

โครงการการศึกษามาตราฐานฟารม
โคเนื้อของประเทศไทย

5

โครงการคาดการณนโยบายความ
ปลอดภัยดานอาหารของประเทศคูคา
สําคัญ : ความเสี่ยงตอการสงออก
สินคาเกษตรและอาหารของไทย

ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร)
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
รศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.ชัยณรงค คันธพนิต
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย (กัลยากฤต)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
กุลวรา โชติพันธโสภณ
ไมระบุหนวยงาน

6

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบเครือขายหองปฏิบัติการ
ทดสอบ
สินคาเกษตรและอาหาร

ผศ.ชุติมา ไวศรายุทธ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร. ธนิต พุทธพงษศิริพร
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
6

7
8

9

ชื่อโครงการวิจัย
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบเครือขายหองปฏิบัติการ
ทดสอบ
สินคาเกษตรและอาหาร
โครงการระบบสารสนเทศวิชาการ
ความปลอดภัยอาหาร ระยะที่ 2
โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตตน
แบบและการประเมินอายุการเก็บเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑพริกปนที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย
ศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไขไกที่
เหมาะสม

รวม

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10/2551-9/2552

2,480,000.00

รศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย (กัลยากฤต)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

10/2551-9/2552

1,962,500.00

10/2551-9/2554

1,751,000.00

10/2551-9/2552

600,000.00

ผศ.เสกสม อาตมางกูร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล

9 โครงการ

งบประมาณ

13,998,500.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1

การพัฒนาเครือขายการเรียนรูการ
พัฒนาวิชาชีพครูสําหรับโรงเรียนฝก
ประสบการณวิชาชีพ

รวม

รศ.พรทิพย ไชยโส
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ผศ.สุดารัตน สารสวาง
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.เรณุมาศ มาอุน
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
ผศ.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.วารุณี ลัภนโชคดี
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
อ.ชานนท จันทรา
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ผศ.นฤมล ยุตาคม
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

200,000.00

200,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
1

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสง
เสริมความเปนประชาธิปไตย

จรูญศรี มาดิลกโกวิท
คณะครุศาสตร จุฬาฯ
ชื่นชนก โควินท
คณะครุศาสตร จุฬาฯ

10/2551-9/2552

1,000,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

1

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสง
เสริมความเปนประชาธิปไตย

พรทิพย อันทิวโรทัย
คณะครุศาสตร จุฬาฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

1,000,000.00

เฟองอรุณ ปรีดีดิลก
คณะครุศาสตร จุฬาฯ
ผศ.สุมิตร สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

1,000,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1

การคัดเลือกพอพันธกําแพงแสนเพื่อ
ใชผลิตน้ําเชื้อ

2

การติดตามและประเมินผลโครงการ

3

การพัฒนาแบบจําลอง

4

การศึกษาและวิเคราะห แนวทางการ
ขยายตลาดสงออกกลวยไมในตาง
ประเทศ

นายปรีชา อินนุรักษ
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
นางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
นางทวีพร เรืองพริ้ม (พูนดุสิน)
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
นายริเชษฐ พึ่งชัย
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
นายเกรียงศักดิ์ แกวสมประสงค
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
นายวรเทพ ชมภูนิตย
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.สมพร อิศวิลานนท
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล
นักวิจัยอิสระ

10/2551-9/2556

46,026,400.00

10/2551-9/2552

1,500,000.00

อ.จารึก สิงหปรีชา
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล
ไมระบุหนวยงาน

6/2552-12/2552

775,000.00

10/2551-9/2552

1,000,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
5

6

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ
Supply Chain ผลไม และผลิตภัณฑ
เพื่อขยายตลาดสงออกไปประเทศใน
เอเชียป 2552 (กรณีศึกษาเสนทาง
R3E และ R3W)
ขอมูลแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิง
เลข มาตราสวน 1/4000 และ
1/25000 และระบบสืบคน

รวม

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รศ.สมพร อิศวิลานนท
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

10/2551-9/2552

1,000,000.00

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายบุญฤทธิ์ จาระโห
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10/2551-9/2552

7,981,000.00

6 โครงการ

งบประมาณ

58,282,400.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
1

การบริหารแผนแมบทการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาค
อุตสาหกรรม

รวม

อ.จารึก สิงหปรีชา
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

3,000,000.00

3,000,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.)
1

การพัฒนาแบบทดสอบระดับการ
ศึกษาแหงชาติของการศึกษานอก
ระบบ

รวม

อ.วสันต ทองไทย
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา

1 โครงการ

งบประมาณ

9/2552-5/2553

1,200,000.00

1,200,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.)
1

การสรางระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสท

รวม

ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

1,500,000.00

1,500,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานหลักประกันสุขภาพและสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

อ.พัชราภรณ ศรีสวัสดิ์
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

6/2552-3/2553

700,000.00

ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

700,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
1

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ําตาล
เม็ดจากน้ําตาลสดของจาก

นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางเพ็ญพิมล (มณฑาทิพย) จาตุรนตรัศมี
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

5/2552-9/2552

200,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

1

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ําตาล
เม็ดจากน้ําตาลสดของจาก

รวม

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

5/2552-9/2552

200,000.00

นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางสาวมาลา ศิรทรัพยไพสิฐ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ฝายโรงงาน

1 โครงการ

งบประมาณ

200,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
1

การพัฒนาระบบพยากรณอากาศและ
โอกาสความสําเร็จในการปฏิบัติการ
ฝนหลวง กรณีศึกษา: แบบจําลอง
การตัดสินใจเชิงบูรณาการในการทํา
ฝนบริเวณประเทศไทยตอนบน

รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ

6/2552-6/2553

1,000,000.00

รศ.นิตยา เลาหะจินดา
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
ผศ.อรรณพ หอมจันทร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
นางพูลศิริ ชูชีพ
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นางสาวกรองจิต เกษจินดา
หนวยวิจัยเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดลอมและพิบัติภัย
ธรรมชาติ
นางสาวปยะมาศ อุยวัฒนพงษ
หนวยวิจัยเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดลอมและพิบัติภัย
ธรรมชาติ

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

1,000,000.00

บาท

แหลงทุน สํานักรับรองมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ (มกอช)
1

โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ
กอตั้งและพัฒนา
หนวยตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารในประเทศ
ไทย

นายชวาธิป
จินดาวิจักษณ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

10/2551-9/2552

ผศ. ชุติมา ไวศรายุทธ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
ดร.ศุภฤกษ
สุขสมาน
มหาวิทยาลัยเกษตร
ดร.จารึก สิงหปรีชา
คณะเศรษศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

แหลงทุน สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง

2,900,000.00

บาท

2,900,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1

ชื่อโครงการวิจัย
โครงการจัดทํารางคูมือการแปลผล
ของคุณสมบัติของดินและหินที่ใชใน
การออกแบบทางวิศวกรรมงานทาง

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.บารเมศ วรรธนะภูติ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.วิชาญ ภูพัฒน
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.อภินิติ โชติสังกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สรศักดิ์ เซียวศิริกุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มก.

10/2551-9/2552

710,000.00

5/2552-5/2553

1,750,000.00

อรุณ ปราบมาก
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มก.
สุรยุทธ ชวงโอภาส
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มก.
2

โครงการวิจัยเพื่อกําหนดมาตรฐาน
สําหรับวัสดุกําแพงกั้นเสียง

รวม

รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ผศ.วันชัย ยอดสุดใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.ปยะ โชติกไกร
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.สุวิมล สัจจวาณิชย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.สุนีรัตน กุศลาศัย
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.กิจพัฒน ภูวรวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2 โครงการ

งบประมาณ

2,460,000.00

บาท

แหลงทุน องคกรเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย
1
2

ยุทธศาสตรการบริหารงานของศูนย
การกีฬาแหงประเทศไทยภาค1 เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน
ยุทธศาสตรการปรับภาพลักษณของ
ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค
5

รวม

อ.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา
อ.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา

2 โครงการ

งบประมาณ

10/2551-9/2552

150,000.00

10/2551-9/2552

150,000.00

300,000.00

บาท

แหลงทุน องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
1

การศึกษาความเปนไปไดในการจัด
ตั้งโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ จังหวัด
สระบุรี

รศ.วินัย อาจคงหาญ
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาสหกรณ
ศ.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาพืชไรนา

10/2551-9/2552

2,000,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1

ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ จังหวัดสระบุรี

รวม
แหลงทุน เอกชน
1

คณะผูวิจัย

รวม

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

2,000,000.00

ผศ.นุกล
ู กรยืนยงค
คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
ภาควิชาสหกรณ
รศ.ประวีร วิชชุลตา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

1 โครงการ

การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑขาวกึ่งสําเร็จรูป
(Phase2)

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ

ศ.อรอนงค นัยวิกล
ุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

1 โครงการ

637 โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท

2,000,000.00

11/2551-9/2552

713,750.00

868,583,160.00

บาท

บาท

713,750.00

