การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนวพจ จย มก.ประจจาปป 2552

ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

160,902,900

โครงการวพจ จย 3 สาขา จจานวน 411 โครงการ
โครงการวพจ จยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 159 โครงการ

71,152,900

โครงการตนอเนชอ
ช ง จจานวน 68 โครงการ

37,992,900

1

การกระจายตตวและความหลากหลายทางชนนดของแมลงวตน
คอกสตตววในประเทศไทย

ศ.ธปรภาพ เจรนญวนรย
น ะภาพ
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อตจฉรนยา ปราบอรนพาพ ย
สายวนชาคณนตศาสตรว สถนต น และคอมพนวเตอรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยา
ศาสตรว กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

310,000

2

การปรตบปรรงพตนธรถ
ว ตถวเหลลองและถตถวเขปยว

รศ.รตงสฤษดนด กาวปตะต
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.พประศตกดนด ศรปนเน วศนว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.ลนลลปถ กาวปตะต
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางพชรดา ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
นางสาว รตชนป โสภา
นางสาว ณต ฐภตทรว คกาหล คา

40 ปป
14-53

160,000

3

การประเมนนเชลอ
ถ จตดทกาฐานข คอมมล
ช พตนธรกรรมมตนสกาปะหลตงเพลอ
สกาหรตบงานด คานการปรตบปรรงพตนธรว

นายสกล ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
รศ.ประเสรนฐ ฉต ตรวชนระวงษว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางพชรดา ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
นายสรเมศ ทตบเงนน
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
ดร.กนงถ กานทว พานนชนอก
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
ผศ.วนภา หงษว ตระกมล
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
โอภาส บรญเสลง

2 ปป
51-52

520,000

4

การลดความเสปยหายจากเพลปย
ช จตกจตถนฝค ายในแปลงฝค าย: การ
ปลมกพลชสลตบและศศกษาพฤตนกรรมการทกาลายของเพลปย
ช จตกจตถน
ฝค าย

ศ.ประภารตจ หอมจตนทนว
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.งามชลน
ถ รตตนดนลก
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.กรรณปย ว ถาวรสรข
ภาควนชาคหกรรมศาสตรว คณะเกษตร บางเขน

3 ปป
51-53

230,000

5

การพตฒนาการผลนตผลนตภตณฑวบท
ป ช
ป นนดนกช าเข คมข คนระดตบกศงถ
อรตสาหกรรม

รศ.จรนยา จตนทรวไพแสง
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
นางยรพา ปานแก คว(มงคลสรข)
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ผศ.สรทธนพตนธรว แก ควสมพงษว
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วนชย
ต หฤทตยธนาสตนตนด
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สมพร อนศวนลานนทว
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
อ.จตกรกฤษณว พจนศนลปว
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

1,200,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

6

การพตฒนาวนธก
ป ารตรวจสอบทปแ
ถ มพนยกาและรวดเรลวสกาหรตบโรค
ทรนสเตซาและโรคกรปนนนงถ ของพลชตระกมลส คมในประเทศไทย

รศ.อกาไพวรรณ ภราดรวนรวตฒนว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
อ.ศรปเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นนพนธว ทวปชย
ต
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

4 ปป
49-52

900,000

7

การศศกษาบทบาทของข คางขศน
ช -ข คางแรม ทปม
ถ ผ
ป ลตพอการเปลปย
ถ น
แปลงของผลจตบตพอหนพวยการลงแรงประมง (CPUE) ของปม
ม คา (Portunus pelagicus Lin.) ทปจ
ถ ตบด ควยลอบปม

ผศ.จนราภรณว ไตรศตกดนด
ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน

2 ปป
51-52

380,000

8

การจตดการโรคทปส
ถ กาคตญทางเศรษฐกนจของมตนสกาปะหลตงเพลอ
ถ
การผลนตทปย
ถ ตถงยลน

รศ.นนพนธว ทวปชย
ต
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.วนจารณว วนชชรกจน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

3 ปป
51-53

210,000

9

การใช คเทคนนคทางเซลลววท
น ยา และ RAPD รพวมกตบลตกษณะ
ทางสตณฐานวนทยาเพลอ
ถ ตรวจสอบความแตกตพางระหวพางชนนด
ของสาหรพายวร คน Gracilaria changii, G. firma, G.
salicornia และอะเดลโฟพาราไซดว

รศ.อนงคว จปรภตทรว
ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน

2 ปป
51-52

310,000

10

การถอดรหตสพตนธรกรรมของจปโนมไมโทคอนเดรปย ของจระเข ค
ไทย (Crocodylus siamensis) และการเปรปยบเทปยบจปโน
มในนนวเคลปยสของจระเข คไทยกตบจระเข คนกช าเคลม (Crocodylus
porosus)

รศ.สมศตกดนด อภนสท
น ธนวาณนช
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.เสาวนปย ว สรพท
ร ธนธาดา
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

470,000

โครงการวนจตยและพตฒนาอ คอยและนกช าตาล

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายอภนวช
น ญว ทรงกระสนนธรว
ศมนยววจน ตยและพตฒนาอ คอยและนกช าตาล สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
น.ส. วตนดป หนมน คอย
นางชนนดา เขลมมา
นางพตชรวตลยว สวพางศนลปว
นายวนชา ฮวดหนองโพธนด

20 ปป
35-54

3,900,000
(1,960,000)

11
การปรตบปรรงพตนธรอ
ว คอย
(ยพอย)

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.ชลนดา เลลกสมบมรณว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายอภนวช
น ญว ทรงกระสนนธรว
ศมนยววจน ตยและพตฒนาอ คอยและนกช าตาล สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
ผศ.โสภณ อรไรชลน
ถ
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

20 ปป
35-54

(540,000)

11
ระดตบความทนทานตพอโรคใบขาวของพตนธรอ
ว คอยและการศศกษา
(ยพอย) ไวรตสใบดพางแถบขาว

ผศ.สรภาพร กลนน
ถ คง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจนดเชนดชม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.คนศงนนตยว เหรปยญวรากร
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(160,000)

11
ผลของสภาพแวดล คอมตพอการเกนดโรคของอ คอยพตนธรล
ว ก
ม ผสม
(ยพอย)

อ.รณภพ บรรเจนดเชนดชม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.สรภาพร กลนน
ถ คง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายอภนวช
น ญว ทรงกระสนนธรว
ศมนยววจน ตยและพตฒนาอ คอยและนกช าตาล สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(100,000)

11
การทดสอบเชลอ
ช แบคทปเรปยชนนด Endophyte ตพอการเจรนญ
(ยพอย) ของอ คอยและการพตฒนาลตกษณะต คานทานในอ คอย

อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจนดเชนดชม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.ชลนดา เลลกสมบมรณว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(130,000)

11
กลไกทางชปวเคมปและชปวโมเลกรลในพตนธรอ
ว คอยต คานทานสารอน
(ยพอย) มาซาเพอรว

รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(130,000)

11
(ชรด)
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

11
การวนจตยประสนทธนภาพการใช คทพอนพตนธรอ
ว คอยจากรถตตดอ คอยและ
(ยพอย) ประสนทธนภาพในการปลมกอ คอยโดยใช คเครลอ
ถ งปลมกอ คอยชนนดใช ค
ทพอนพตนธรจ
ว ากรถตตดอ คอย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

รศ.รตตนา ตตงช วงศวกจน
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
รศ.บพนตร ตตงช วงศวกจน
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
อ.นนทวตชรว ชตยณรงคว
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
อ.สมบตต น ขาวประทปป
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน

คณะเกษตร กกาแพงแสน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

2 ปป
51-52

(110,000)

คณะเกษตร กกาแพงแสน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
คณะเกษตร กกาแพงแสน

11
การพตฒนาวนธก
ป ารทดสอบอ คอยทนแล คงโดยวนธเป พาะเลปย
ช งเนลอ
ช
(ยพอย) เยลอ
ถ และการนก าไปใช คประโยชนวในการคตดเลลอกพตนธรล
ว ก
ม ผสม
ทนแล คง

ดร.รงรอง หอมหวล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางสาวสรลก
ต ษณว แจพมจการตส
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(140,000)

11
การทดสอบความรรนแรงของเชลอ
ถ การ
ช ไวรตสใบดพางอ คอยเพลอ
(ยพอย) ปรตบปรรงพตนธรอ
ว คอย

ผศ.คนศงนนตยว เหรปยญวรากร
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.สรภาพร กลนน
ถ คง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
52-54

(110,000)

11
การประเมนนความต คานทานของอ คอยตพอโรคเนพาแดง
(ยพอย)

ผศ.ชลนดา เลลกสมบมรณว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
52-54

(130,000)

11
การเพนม
ถ ผลผลนตและครณภาพอ คอยโดยใช คปรปยอนนทรปยรว วพ มกตบ
(ยพอย) ปรปยเคมปในอตตราทปเถ หมาะสม

นายอภนวช
น ญว ทรงกระสนนธรว
ศมนยววจน ตยและพตฒนาอ คอยและนกช าตาล สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายวนนตย จอมแก คว
ฝพ ายบรนหารและธรรการ สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน

3 ปป
52-54

(110,000)

11
การประเมนนการระบาดของหนอนเจาะลกาต คนและยอดอ คอย
(ยพอย) และความเสปยหายของอ คอยในเขตภาคกลาง

ผศ.โสภณ อรไรชลน
ถ
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.วนวตฒนว เสลอสะอาด
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางสาวกนตตนยา สรขเสน

3 ปป
52-54

(170,000)

11
การประเมนนผลผลนตและคตดเลลอกพตนธรอ
ว คอยเฉพาะเขตสภาพ
(ยพอย) แวดล คอมภาคกลางตอนบน

นางพชรดา ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว

3 ปป
52-54

(110,000)

12

การอนรรตกษว กล ควยไม ครองเท คานารปบางชนนดโดยการเพาะเลปย
ช ง
เนลอ
ช เยลอ
ถ พลชและการผลนตเมลลดเทปยม

รศ.สรรย
ป า ตตนตนววน ตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจนตร
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.มาลป ณ นคร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.จนตราพรรณ พนลก
ศ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
Dr. Eric Bunn

3 ปป
50-52

190,000

13
(ชรด)

การอนรรตกษว พช
ล สมรนไพรและการใช คประโยชนว เพลอ
ถ การเกษตร
แบบยตถงยลน เพลอ
ถ สนองพระราชดการน โครงการอนรรตกษว พตนธร
กรรมพลช อตนเนลอ
ถ งมาจากพระราชดการน สมเดลจพระเทพรตตน
ราชสรดา ฯ สยามบรมราชกรมารป

นางนวลวรรณ ฟค ารรงพ สาง
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
รศ.ยนงถ ยง ไพสรขศานตนวตฒนา
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.สนธนชย
ต จตนทรวเปรม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟค ารรงพ สาง
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ภาณป ทองพกานตก
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายพรชตย จรฑามาศ
ดร.ปน ยรตตนว ปรนญญาพงษว
ดร.ฐนตาภรณว ภมมไน ชย

3 ปป
50-52

940,000
(220,000)
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13
อนรกรมวนธาน การอนรรตกษว ทรตพยากรพตนธรพ
ว ช
ล วงศวขงน ในเขต
(ยพอย) พลน
ช ทปโถ ครงการอนรรตกษว พตนธรกรรมพลช อพ. สธ. จ. กาญจนบรร ป
และพลน
ช ทปใถ กล คเคปยง

รศ.ยนงถ ยง ไพสรขศานตนวตฒนา
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

3 ปป
50-52

(180,000)

13
ศตกยภาพพลชสมรนไพรวงศวขงน ในการตพอต คานราสาเหตรโรคพลช :
(ยพอย) วพานชตกมดลมก

นางนวลวรรณ ฟค ารรงพ สาง
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.อรดม ฟค ารรงพ สาง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.สนธนชย
ต จตนทรวเปรม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร.ภาณป ทองพกานตก
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.พปรพงษว แสงวนางควกล
ม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(180,000)

13
การเพนม
ถ ศตกยภาพการผลนตสารทรตย
น ภมมใน นพลชวงศวขงน เพลอ
ถ ใช ค
(ยพอย) ประโยชนวด คาน การเกษตร : วพานชตกมดลมก

รศ.สนธนชย
ต จตนทรวเปรม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.เสรนมศนร น จตนทรวเปรม
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.พรศนร น หลปวานนช
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(180,000)

13
การใช คดปเอลนเอกกากตบพตนธรกรรมวพานชตกมดลมกทปม
ถ ศ
ป ก
ต ยภาพด คาน
(ยพอย) การเกษตร

นางนวลวรรณ ฟค ารรงพ สาง
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
รศ.ยนงถ ยง ไพสรขศานตนวตฒนา
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
นางนวลวรรณ ฟค ารรงพ สาง
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
รศ.สนธนชย
ต จตนทรวเปรม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางสาวสมนศก พรมแดง
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางสาวปรณยวปร ว เดชครอง
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางสาว ปน ยรตตนว ปรนญญาพงษว
นางฐนตภรณว ภมมไน ชย
นายพนศษ
น ยว วรอรไร
นายพรชตย จรฑามาศ

3 ปป
50-52

(180,000)

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

14

การใช คโพแทสเซปยมคลอไรดวเพลอ
ถ ลดปรนมาณไนเตรทในผล
สตบปะรด

รศ.จนนดารตฐ วประวรฒ น
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

2 ปป
51-52

200,000

15

ความหลากหลายของราเอนโดไฟทวในพลชสมรนไพรและพลช
ชนนดอลน
ถ และการนก าไปใช คประโยชนว

รศ.เลขา มาโนช
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นนพนธว วนสารทานนทว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
อรอรมา เจปยมจนตตว
ธนดา เดชฮวบ
ดร. กพองกานดา ชยามฤต
ดร. วรดลตว แจพมจการมญ
น.ส. จนตรา เกาะแก คว
นายอกานาจ เอปย
ถ มวนจารณว
นายสตนตน พนกล
ร กลนน
ถ

3 ปป
51-53

410,000
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ลจาด จบ

ชชอ
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พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
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การประเมนนศตกยภาพของถตถวเหลลองสายพตนธรด
ว เป ดพน
ของมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรวเพลอ
ถ พลน
ช ทปภ
ถ าคกลาง

รศ.รตงสฤษดนด กาวปตะต
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.รตงสฤษดนด กาวปตะต
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.รตงสฤษดนด กาวปตะต
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เอลจ สโรบล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วตนชตย จตนทรวประเสรนฐ
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อนสรา สรขสถาน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ลนลลปถ กาวปตะต
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.สรนตนทา จตนทกมล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.พประศตกดนด ศรปนเน วศนว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางพชรดา ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
นางสาวแอนนา สายมณปรตตนว
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.จวงจตนทรว ดวงพตตรา
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.จรฑามาศ รพมแก คว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.กนกวรรณ เทปย
ถ งธรรม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางสรปราณป งามประสนทธนด
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายนพศมล สมรทรทอง
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
รศ.มาลป ณ นคร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.มนนตา ชตยประสงควสข
ร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

4 ปป
51-54

1,150,000
(250,000)

16
การประเมนนศตกยภาพของถตถวเหลลองสายพตนธรด
ว เป ดพน
(ยพอย) ของมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรวเพลอ
ถ พลน
ช ทปภ
ถ าคกลาง

รศ.รตงสฤษดนด กาวปตะต
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.พประศตกดนด ศรปนเน วศนว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.ลนลลปถ กาวปตะต
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางพชรดา ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
นางสาวแอนนา สายมณปรตตนว
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

4 ปป
51-54

(220,000)

16
การปรตบตตวของถตถวเหลลองสายพตนธรด
ว เป ดพนตพอการเขตกรรมใน
(ยพอย) พลน
ช ทปภ
ถ าคกลาง

รศ.เอลจ สโรบล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วตนชตย จตนทรวประเสรนฐ
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
นางพชรดา ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว

4 ปป
51-54

(180,000)

16
(ชรด)
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16
การประเมนนครณภาพเมลลดพตนธรถ
ว ตถวเหลลองสายพตนธรด
ว เป ดพนของ
(ยพอย) โครงการปรตบปรรงพตนธรถ
ว ตถวเหลลองของมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว

รศ.วตนชตย จตนทรวประเสรนฐ
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
อ.กนกวรรณ เทปย
ถ งธรรม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.จวงจตนทรว ดวงพตตรา
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สรนตนทา จตนทกมล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.จรฑามาศ รพมแก คว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางสรปราณป งามประสนทธนด
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

4 ปป
51-54

(150,000)

16
การประเมนนศตกยภาพสายพตนธรถ
ว ตถวเหลลองดปเดพนของโครงการ
(ยพอย) ปรตบปรรงพตนธรม
ว หาวนทยาลตยเกษตรศาสตรวในไรพนาเกษตรกร
พลน
ช ทปภ
ถ าคกลาง

อ.ธานป ศรปวงศวชย
ต
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อนสรา สรขสถาน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
นายนพศมล สมรทรทอง
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว

4 ปป
51-54

(200,000)

16
ลตกษณะทางสรปรวนทยาและพตฒนาการของถตถวเหลลองสายพตนธรว
(ยพอย) ดปเดพนตพอการให คผลผลนต

รศ.ลนลลปถ กาวปตะต
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.มาลป ณ นคร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.รตงสฤษดนด กาวปตะต
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.มนนตา ชตยประสงควสข
ร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.วตนชตย จตนทรวประเสรนฐ
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

4 ปป
51-54

(150,000)

17

การคตดเลลอกสายพตนธรถ
ว ตถวเหลลองทปม
ถ ศ
ป ก
ต ยภาพในการตรศง
ไนโตรเจนสมง

นายธประ สมหวตง
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
ศ.พประศตกดนด ศรปนเน วศนว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร.กนงถ กานทว พานนชนอก
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
นายนพศมล สมรทรทอง
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
นายสรเมศ ทตบเงนน
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
นางอตจฉรา นตนทกนจ

3 ปป
50-52

260,000

18

การปรตบปรรงพตนธรไว ม คผลสกรลน คอยหนพา

นายเรลองศตกดนด กมขรนทด
สถานปวจน ตยปากชพอง สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนา
พลชศาสตรว
รศ.กวนศรว วานนชกรล
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

5 ปป
50-54

160,000

19

การปรตบปรรงพตนธรข
ว คาวต คานทานตพอสภาพแล คงโดยใช คแหลพง
พตนธรกรรมจากข คาวปพ า รพวมกตบการเพาะเลปย
ช งคตพภะอพอน

รศ.ประภา ศรปพจ
น ต
น ตว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
นาย อภนชาตน สามยศ

3 ปป
50-52

150,000

20

การตรวจสอบสารตกค คางในการผลนตถตถวเหลลองฝต กสดโดยการ
ใช ค Gas Chromatography-Mass Spectrometry

รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

280,000

21

แนวทางในการผลนตผตกปลอดภตยจากการสะสมโลหะหนตก
และโพลปแอโรมาตนกไฮโดรคารวบอนในพลน
ช ทปแ
ถ หลพงชรมชน

ผศ.ศวพร ศรภผล
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
อ.เฉลนมชาตน วงศวลเปช จรนญ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
ศ.ศรภมาศ พนนชศตกดนพ
ด ตฒนา
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
นนสต
น ระดตบบตณฑนตศศกษา

3 ปป
51-53

230,000
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22

การคตดเลลอกเชลอ
ช ราปฏนปตกษว ควบครมไส คเดลอนฝอยรากปมของ
พลชผตกบางชนนด

อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.จนระเดช แจพมสวพาง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.สมชาย สรขะกมล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.รตตย
น า พงศวพส
น ท
ร ธา
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.อรอรมา เพปยซ คาย (เจปยมจนตตว)
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

2 ปป
51-52

220,000

23

การวนเคราะหวความสตมพตนธวเชนงวนวตฒนาการและการพตฒนา
โมเลกรลเครลอ
ถ งหมายของปมวงศว Portunidae

อ.ประดนษฐว แสงทอง
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.เลนศลตกษณว เงนนศนร น
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
สนธยา กมลกตลยา

2 ปป
51-52

460,000

24

การตรวจสอบ Geminivirus Subgroup III ในวตชพลช

อ.ศรปเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อกาไพวรรณ ภราดรวนรวตฒนว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นนพนธว ทวปชย
ต
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

2 ปป
51-52

250,000

25

การทดสอบผลผลนตสายพตนธรงว าฝต กไมพแตกทปป
ถ รนมาณลนกแนน
สมงในสภาพแปลงเกษตรกร

รศ.จนนดารตฐ วประวรฒ น
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
น.ส.อตญชรล ป คขชา
รศ.ดร.วาสนา วงษว ใหญพ

2 ปป
51-52

260,000

26

ศตกยภาพในการให คบรนการเชนงนนเวศของระบบนนเวศทางทะเล
ปากแมพนกชาประแสรวโดยใช คข คอมมลความหลากหลายของ
ทรตพยากรชปวภาพทางทะเล

ผศ.ธประพงศว ด ควงดป
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.สรนตนทว ภตทรจนนดา
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
รศ.ชตชรป แก ควสรรลนขต
น
ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.มณฑล อนงควพรยศกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.จนตราภรณว ฟต กโสภา
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.ไพลนน จนตรชรม
พ
ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.กาญจนวเขจร ชมชพ
ป
ภาควนชาการจตดการปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
นางพมลศนร น ชมชพ
ป
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
สรเมตตว ปรจฉาการ
สรชา มตถนคงสมบมรณว
กนตธน ร สรรพานนช
ธนดารตตนว น คอยรตกษา
พจนา บรณยเนตร
ศรภวตตร กาญจนวอตนเรกลาภ
อตญชลป จตนทรวคง
รณวตน บรญประกอบ
ปน ยะโชค สนนอนตนตว
เยาวลตกษณว มตถนธรรม
ทนวารตตนว สนนอนตนตว

2 ปป
51-52

930,000

27
(ชรด)

โครงการรตกษาและปรตบปรรงฐานทรตพยากรและความสมดรล
ของระบบนนเวศของบตวหลวงในประเทศไทย

รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.วนภา หงษว ตระกมล
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.สนทธนชย
ต ฮะทะโชตน
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.หทตยรตตนว โชคทวปพาณนชยว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

3 ปป
51-53

850,000
(150,000)
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27
การศศกษาเปรปยบเทปยบการเจรนญและการเตนบโตของบตวหลวง
(ยพอย) ในนาบตวเขตพลน
ช ทปภ
ถ าคตะวตนออกเฉปยงเหนลอ

อ.ประมง เบกไธสง
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ธนพร ขจรผล
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
รศ.นนตยวศรป แสงเดลอน
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ลนลลปถ กาวปตะต
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรรย
ป า ตตนตนววน ตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

3 ปป
51-53

(90,000)

27
การพตฒนาเครลอ
ถ งหมายโมเลกรลประเภท Codominant
(ยพอย) markers สกาหรตบยปนจกาเพาะในบตวหลวงเพลอ
ถ การระบรความ
จกาเพาะของพตนธรว ตรวจสอบลมกผสม และวนเคราะหว
ครณลตกษณะยปน

ผศ.วนภา หงษว ตระกมล
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.นนตยวศรป แสงเดลอน
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
กนกวรรณ แดงสวตสดนด

3 ปป
51-53

(160,000)

27
การสะสมมวลสารและโลหะหนตกบางชนนดของบตวหลวงทปถ
(ยพอย) ปลมกในนกช าทนงช

รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.สรนทรป ขรนทอง
สาขาวนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะทรตพยากรและสนงถ แวดล คอม
ศรปราชา
รศ.พรรณป พตกคง
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อรไร เพพงพนศ

3 ปป
51-53

(180,000)

27
ศตกยภาพการใช คปรปยอนนทรปยท
ว ดแทนปรปยเคมปในการผลนตบตว
(ยพอย) หลวง

อ.สนทธนชย
ต ฮะทะโชตน
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ปานชปวตน ปอนพตงงา
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

3 ปป
51-53

(90,000)

27
การชตกนก าการออกของบตวหลวงจปน (Nelumbo nucifera
(ยพอย) Gaertn.) ด ควยชพวงแสงและการตอบสนองของการเจรนญเตนบ
โตและผลผลนตเมลลดตพอชพวงแสงธรรมชาตนของลมกผสมพตนธรว
ไทยผสมจปน

อ.สนทธนชย
ต ฮะทะโชตน
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.โชคชตย เอกทตศนาวรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

3 ปป
51-53

(180,000)

28
(ชรด)

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.กรมท
ร สตงขศนลา
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร.ดวงรตตนว ศตครณ
ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน
อธนการบดป
รศ.กล คาณรงคว ศรปรอต
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

11 ปป
43-53

1,000,000
(120,000)

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.ดวงรตตนว ศตครณ
ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน
อธนการบดป
บรญธนดา โฆษนตทรตพยว
พงษว พตนธรว ศนรพ
น รภตกดปกล
ร

11 ปป
43-53

(200,000)

สรปรวนทยาการผลนตยางพารา

28
กระบวนการสร คางและสลายสารประกอบคารวบอนของ
(ยพอย) ยางพารา
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

28
การพตฒนาวนธก
ป ารประเมนนลตกษณะเรลอนพรม
พ และการสตงเคราะหว
(ยพอย) ด ควยแสงของเรลอนพรม
พ ยางพาราอยพางรวดเรลว

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายเชฏฐว สาทรกนจ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

4 ปป
50-53

(200,000)

28
สมดรลนกช าและพลตงงานในระดตบแปลงปลมกยางพารา
(ยพอย)

รศ.กรมท
ร สตงขศนลา
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางพนศมตย จตนทรวอม
ร า
น.ส. อตญชรล ป รตตนาภนนตนทวชย
ต

4 ปป
50-53

(200,000)

28
การพตฒนาอรปกรณววเน คราะหวนกชายางพาราสกาหรตบใช คงานในสวน
(ยพอย) ยางพารา

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ
ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน
อธนการบดป
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
น.ส. ฐนตยาภรณว ลปเช รลองศรป

4 ปป
50-53

(140,000)

28
ระบบกรปดยางแนวใหมพตอ
พ การเพนม
ถ ครณภาพของนกช ายางพารา
(ยพอย)

รศ.กล คาณรงคว ศรปรอต
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

4 ปป
50-53

(140,000)

29

การศศกษาศตกยภาพการผลนต Tea Tree (Melaleuca
alternifolia) ในประเทศไทย

นายโอฬาร ตตณฑวนรฬ
ร หว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายวรวนทยว ยปส
ถ วตสดนด
สถานปวจน ตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางอรไรวรรณ ดนลกครณานตนทว
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางวประศรป เมฆตรง
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

4 ปป
50-53

580,000

30

การพตฒนาการวนเคราะหวองควประกอบของนกช าส คมควตนไม ค

รศ.อภนสฏ
น ฐว ศงสะเสน
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.สายใจ ชาญเศรษฐนกล
ร
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.นนตยา เลาหะจนนดา
ภาควนชาวนทยาศาสตรวพน
ลช พนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.อรรณพ หอมจตนทรว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวพน
ลช พนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

180,000

31

การพตฒนาพตนธรท
ว านตะวตนเพลอ
ถ ทนทานตพอสภาพแห คงแล คงและ
ดนนเคลม

อ.บรบผา คงสมตย
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.วนภาวรรณ ท คายเมลอง
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.วนทต
น ร ใจอารปย ว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

200,000

32

การวนจตยและพตฒนาการผลนตเหลดกระดรมเขตร คอน

รศ.ประภาพร ตตงช กนจโชตน
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.มาลป ศรปสดสรข
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

2 ปป
51-52

200,000
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ลจาด จบ
33
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย
การผลนตข คาวโพดและข คาวฟพ างเพลอ
ถ ครณภาพชปวต
น และสนงถ แวด
ล คอมทปด
ถ ป

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน
รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
ศ.กฤษฎา สตมพตนธารตกษว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชมศก
ต ดนด จอมพรก
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร.สรรเสรนญ จกาปาทอง
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายฉต ตรพงศว บาลลา
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.สมศตกดนด อภนสท
น ธนวาณนช
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.พปรนรช จอมพรก
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายสรรพล เช คาฉ คอง
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ประศาสตรว เกลอ
ช มณป
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.โชคชตย เอกทตศนาวรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางชไมพร เอกทตศนาวรรณ(กนตตนธรรมกมล)
ฝพ ายฝศ กอบรม สกานตกสพงเสรนมและฝศ กอบรม บางเขน
นายนพพงศว จรลจอหอ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางสรรณป ทองเหลลอง
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายธการงศนลป โพธนสงม
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางสการาญ ศรปชมพร
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายสมชาย ปน ยพตนธววานนทว
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ถวนล นนลพยตคฆว
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.เอลจ สโรบล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชตย ลนม
ถ อรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางสาวสดใส ชพางสลตก
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายโกศล เกนดโภคทรตพยว
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
สมชาย โพธนสาร
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายสรขม
ร โชตนชวพ งมณปรตตนว
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางสาวแอนนา สายมณปรตตนว
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางสรปราณป งามประสนทธนด

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

34 ปป
19-52

4,300,000
(1,365,000)
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สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.นรรณ วรามนตร
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.รตงสนต สรวรรณมรรคา
ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
จปรนตนทว แหยมสมงเนนน
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
กรลชนา เกศสรวรรณว
สกานตกพนมพวมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว สกานตกพนมพวมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว
นางสาวแสงแข น คาวานนช
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.สรรเชษฐ จามรมาน
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศานนต เก คาเอปย
ช น
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
รศ.ศรตณยว วรรธนตจฉรนยา
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
รศ.นภาภรณว พรหมชนะ
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
ผศ.สรนตนทา จตนทกมล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางพนทยาภรณว สรภรพตฒนว
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ผศ.วนภา หงษว ตระกมล
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.ชบา จกาปาทอง
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นาย ปพน แก ควปานกตน
นาย วรจตกร วงศวพล
น า
นาย ภมม น พนมพวประพตนธว
นาย ราวรฒ น นพวมปฐม
นางสาว ปน ยะรตตนว จตงพล
นางสาว กตญญาวปร ว สายพตนธว
33
การทดลองข คาวโพดข คาวฟพ างระดตบไรพกสนกร
(ยพอย)

นางสาวสดใส ชพางสลตก
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางสาวสดใส ชพางสลตก
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายโกศล เกนดโภคทรตพยว
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
สมชาย โพธนสาร
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

34 ปป
19-52

(260,000)

33
การปรตบปรรงพตนธรข
ว คาวโพดเพลอ
ถ การประยรกตวใช คในเชนงธรรกนจ
(ยพอย)

ดร.สรรเสรนญ จกาปาทอง
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายฉต ตรพงศว บาลลา
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายอนรชา เมฆอรรณ
นายอธนวตฒนว ทรงพนนจ
น

19 ปป
34-52

(360,000)
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33
การปรตบปรรงพตนธรข
ว คาวโพดหวานและข คาวโพดฝต กอพอนสกาหรตบ
(ยพอย) ตลาดฝต กสดและอรตสาหกรรมแปรรมป

ดร.โชคชตย เอกทตศนาวรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางชไมพร เอกทตศนาวรรณ(กนตตนธรรมกมล)
ฝพ ายฝศ กอบรม สกานตกสพงเสรนมและฝศ กอบรม บางเขน
นายนพพงศว จรลจอหอ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

18 ปป
35-52

(325,000)

33
การปรตบปรรงพตนธรข
ว คาวโพดเทปยนและข คาวโพดข คาวเหนปยว
(ยพอย)

นายธการงศนลป โพธนสงม
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางสการาญ ศรปชมพร
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางสาวชฎามาศ จนตตวเลขา
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

20 ปป
33-52

(110,000)

33
การปรตบปรรงพตนธรข
ว คาวฟพ าง
(ยพอย)

นายธการงศนลป โพธนสงม
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายสมชาย ปน ยพตนธววานนทว
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายธประ สมหวตง
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
ถวนล นนลพยตคฆว
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

8 ปป
45-52

(115,000)

33
การเพนม
ถ ผลผลนตข คาวโพดและข คาวฟพ างโดยการใช คเทคโนโลยป
(ยพอย) ทปเถ หมาะสมในการเพาะปลมกและบการรงดนนให คถมกต คอง

รศ.เอลจ สโรบล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
นายสรรพล เช คาฉ คอง
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

8 ปป
45-52

(105,000)

33
ศศกษาโรคข คาวโพดและข คาวฟพ างในประเทศไทย
(ยพอย)

รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
จปรนตนทว แหยมสมงเนนน
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ผศ.- ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
นายดรสต
น อธนนรวตฒนว
นางสาวณต ฐธนญา เบลอนสตนเทปท ยะ
นางสาว นตนทยา เตชะตน
นางสาว พรพนมล จตนทรวออ
พ น
ดร.สรพจนว กาเซลม

8 ปป
45-52

(160,000)

33
การเพนม
ถ ผลผลนตและครณภาพข คาวโพดรตบประทานฝต กสดโดย
(ยพอย) วนธเป ขตกรรม (ข คาวโพดหวาน)

นายสรรพล เช คาฉ คอง
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.เอลจ สโรบล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชมศก
ต ดนด จอมพรก
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางสรปราณป งามประสนทธนด
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางยรวดป อนนจตนทรว(อพวมสกาเนปยง)
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

9 ปป
44-52

(90,000)
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33
การจตดการวตชพลชแบบผสมผสานในไรพข คาวโพด
(ยพอย)

นางสาวสดใส ชพางสลตก
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายสรขสตนตว พตนธวทอน
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายธการงศนลป โพธนสงม
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ศ.รตงสนต สรวรรณมรรคา
ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
รศ.สมชาย ธนสนนชยกรล
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

5 ปป
48-52

(85,000)

33
การปรตบปรรงพตนธรข
ว คาวโพดเพลอ
ถ เพนม
ถ ครณภาพโปรตปน
(ยพอย)

ผศ.ชมศก
ต ดนด จอมพรก
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศ.กฤษฎา สตมพตนธารตกษว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วาสนา วงษว ใหญพ
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศตกดนด อภนสท
น ธนวาณนช
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.พปรนรช จอมพรก
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายสรรพล เช คาฉ คอง
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

5 ปป
48-52

(220,000)

33
งานวนจตยและพตฒนาการจตดการดนน สกาหรตบการผลนตข คาวโพด
(ยพอย) แบบเกษตรอนนทรปย ว

นายสรขม
ร โชตนชวพ งมณปรตตนว
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางสาวแอนนา สายมณปรตตนว
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

3 ปป
50-52

(90,000)

33
การใช คกากเมลลดสบมด
พ กาเปล นปรปยอนนทรปยเว พลอ
ถ เพนม
ถ ผลผลนตข คาว
(ยพอย) โพดหวานฝต กสด

นางสาวแอนนา สายมณปรตตนว
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายสรขม
ร โชตนชวพ งมณปรตตนว
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

3 ปป
50-52

(80,000)

33
การจตดการแมลงศตตรมข คาวโพดหวานเพลอ
ถ ครณภาพชปวต
น และสนงถ
(ยพอย) แวดล คอม

นางสาวแสงแข น คาวานนช
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.วนบล
ม ยว จงรตตนเมธปกล
ร
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
นางพนทยาภรณว สรภรพตฒนว
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางสรปราณป งามประสนทธนด
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

3 ปป
50-52

(95,000)

33
การวนเคราะหวเศรษฐกนจและสตงคมของเกษตรกรผม คผลนตข คาว
(ยพอย) โพดเลปย
ช งสตตววและข คาวโพดฝต กสด

รศ.ศานนต เก คาเอปย
ช น
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร
รศ.นภาภรณว พรหมชนะ
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร
ผศ.วนศษ
ช สมบรญชตย
น ฐว ลนม
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร
ผศ.อรชร ศรปสวตสดนเด ลลก
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร

3 ปป
50-52

(125,000)

3 ปป
50-52

(80,000)

33
การศศกษาครณภาพข คาวโพดคตวถ เพลอ
ถ พตฒนาเปล นผลนตภตณฑวเชนง
(ยพอย) พาณนชยว

คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

นางสการาญ ศรปชมพร
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายธการงศนลป โพธนสงม
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายสมชาย ปน ยพตนธววานนทว
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
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33
การศศกษาการผลนตข คาวโพดหวานและข คาวโพดฝต กอพอนเกษตร
(ยพอย) อนนทรปยโว ดยการประยรกตวเชลอ
น ทรปยท
ว เปถ ปล นประโยชนวและ
ช จรลน
อนนทรปยวตตถรชนนดตพาง ๆ แบบบมรณาการ

รศ.ธงชตย มาลา
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายสรขม
ร โชตนชวพ งมณปรตตนว
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายจนรวตฒนว พรม
พ เพชร
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.ถวตลยวศก
ต ดนด เผพาสตงขว
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน
นางวตนทนปย ว พศงถ แสง
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.สนรน
น ภา ชพวงโอภาส
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(140,000)

33
อนทธนพลของกรดแอบไซซนกตพอการแสดงออกของยปนทนแล คง
(ยพอย) และการสตงเคราะหวสายดปเอลนเอและการถพายฝากยปนเพลอ
ถ การ
ปรตบปรรงพตนธรข
ว คาวโพด (Zea mays L.)

รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ประศาสตรว เกลอ
ช มณป
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

(255,000)

33
การศศกษาวนธวป ตดความแขลงแรงของเมลลดพตนธรข
ว คาวโพดเพลอ
ถ
(ยพอย) ประเมนนความงอกในสภาพไรพ และการศศกษาการใช คสาร
อนนทรปยค
ว ลรกเมลลดพตนธรใว นการเกลบรตกษา

นางสรปราณป งามประสนทธนด
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ. ดร. สรนตนทา จตนทกมล
รศ. ดร. สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว
นางสการาญ ศรตชมพร
นายสรรพล เช คาฉ คอง
นายสรขม
ร โชตนชวพ งมณปรตตนว
น.ส. แอนนา สายมณปรตตนว
นางกนงถ กานทว พานนชนอก
นายสรพจนว กาเซลม

2 ปป
51-52

(90,000)

33
การใช คประโยชนวจากข คาวฟพ างอาหารสตตววเพลอ
ถ ผลนตพลชอาหาร
(ยพอย) หมตกสกาหรตบสตตววเคปย
ช วเอลอ
ช ง

รศ.สมเกปยรตน ประสานพานนช
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.จกาเรนญ เทปย
ถ งธรรม
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ณรงควฤทธนด วงษว สวร รรณว

1 ปป

(150,000)

34
(ชรด)

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.ปราโมทยว สฤษดนน
ด รน ตนดรว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ทนพยวมนตว ภตทราคร
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.ดวงรตตนว ศตครณ
ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน
อธนการบดป
นายเชฏฐว สาทรกนจ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
น.ส. กาญจนา
ลรงพ กปถ

8 ปป
45-52

600,000
(90,000)

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายเชฏฐว สาทรกนจ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

8 ปป
45-52

(170,000)

การวนจตยเพลอ
ถ พตฒนาการผลนตและการใช คประโยชนวมะกอกโอลป
ฟและมะกอกของไทย

34
นนเวศวนทยา การเจรนญเตนบโตและการให คผลผลนตของมะกอก
(ยพอย) โอลปฟในเขตร คอนชลน
ช
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

34
การศศกษาสรปรวนทยาของมะกอกโอลปฟเพลอ
ถ การจตดการไว คผลทปถ
(ยพอย) ดป

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
ดร.ดวงรตตนว ศตครณ
ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน
อธนการบดป
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
กาญจนา ลรงพ กปถ

8 ปป
45-52

(170,000)

34
การศศกษาการผลนตมวลรวมชปวภาพของมะกอกโอลปฟในเขต
(ยพอย) ร คอนชลน
ช

ผศ.ปราโมทยว สฤษดนน
ด รน ตนดรว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรณารรจ บรญประกอบ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายสมชตย ลนม
ถ อรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

3 ปป
50-52

(170,000)

35
(ชรด)

ผศ.มณฑล จกาเรนญพฤกษว
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
ผศ.บรญวงศว ไทยอรตสพาหว
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

900,000
(300,000)

35
การประเมนนผลผลนตไม คเศรษฐกนจในระดตบท คองถนน
ถ
(ยพอย)

ผศ.สคาร ทปจตนทศก
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
อ.จงรตก วตชรนนทรวรตตนว
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
ผศ.มณฑล จกาเรนญพฤกษว
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

(110,000)

35
การคตดเลลอกและปรตบปรรงพตนธรไว ม คยมคาลนปตตสเพลอ
ถ ผลนตไม คแปร
(ยพอย) รมป

ผศ.ลดาวตลยว พวงจนตร
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

(150,000)

35
ความสมดรลของธาตรอาหารในระบบการปลมกไม คเศรษฐกนจเพลอ
ถ
(ยพอย) อรตสาหกรรม

ผศ.รรงพ เรลอง พมลศนร น
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

(130,000)

35
การตตดขยายระยะเพลอ
ถ ปรตบปรรงผลผลนตและครณภาพไม คสวนปพ า
(ยพอย)

อ.จงรตก วตชรนนทรวรตตนว
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

(100,000)

35
การศศกษาโมเดลแบบอยพางสกาหรตบการจตดการฟารวมไม คปพ า
(ยพอย)

ผศ.มณฑล จกาเรนญพฤกษว
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
ผศ.สคาร ทปจตนทศก
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
นายอนรชา ทะรา

1 ปป

(110,000)

เทคโนโลยปวนวตฒนวเพลอ
ถ การผลนตไม คแปรรมป

36

ผลของชพวงเวลาเกลบเกปย
ถ วตพอสารออกฤทธนใด นสมรนไพรบาง
ชนนดทปม
ถ ส
ป รรพครณในการรตกษาโรคมะเรลง

อ.พรศนร น หลปวานนช
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
น.ส. พจนพร ไกรดนษฐว

2 ปป
51-52

160,000

37

การวนจตยและพตฒนาการผลนตองรน
พ และการทกาไวนวในเชนงการค คา

นายจรตล เหลนพนทตกษว
สถานปวจน ตยกาญจนบรร ป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
ศ.ปวนณ ปรณศรป
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
ดร.ณรงควชย
ต พนพตฒนวธนวงศว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายโอฬาร ตตณฑวนรฬ
ร หว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
ศ.รตงสนต สรวรรณมรรคา
ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
ผศ.สรเทพ ทองแพ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
นางนวลปรางคว ไชยตะขบ
สถานปวจน ตยกาญจนบรร ป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสร คอยทอง สายหยรดทอง
ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
น.ส.จารรณป นครกตณฑว
นายเสรป นาราศรป
น.ส.นวะรตตนว พนลาภ
นายรนนทอง พนลาภ

5 ปป
50-54

1,300,000
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ความหลากหลายของเชลอ
ช ราจากดนน ซากพลชและการนก าไป
ใช คประโยชนว

รศ.เลขา มาโนช
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นนพนธว วนสารทานนทว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
อ.อรอรมา เพปยซ คาย (เจปยมจนตตว)
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
1. น.ส.อรอรมา เจปยมจนตตว
ดร. ธนดา เดชฮวบ
นายอกานาจ เอปย
ถ มวนจารณว
นายสตนตน พนกล
ร กลนน
ถ

3 ปป
50-52

330,000

การพตฒนาศตกยภาพพลชสมรนไพรสกรลเรพวจากการผลนตใน
ระดตบชรมชนสมเพ ชนงพาณนชยว

นายณต ฐวตฒนว คลตงทรตพยว
สถานปวจน ตยและฝศ กอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

1,100,000
(364,000)

39
การผลนตต คนกล คาพลชสกรลเรพวโดยการเพาะเลปย
ช งเนลอ
ช เยลอ
ถ
(ยพอย)

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายณต ฐวตฒนว คลตงทรตพยว
สถานปวจน ตยและฝศ กอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
ดร.รงรอง หอมหวล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นางสาวสรลก
ต ษณว แจพมจการตส
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(200,000)

39
การพตฒนาเทคโนโลยปการปลมกเรพวเพลอ
ถ การผลนตอยพางยตถงยลน
(ยพอย)

นายณต ฐวตฒนว คลตงทรตพยว
สถานปวจน ตยและฝศ กอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

(336,000)

39
การพตฒนาผลนตภตณฑวจากพลชสกรลเรพว
(ยพอย)

ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายณต ฐวตฒนว คลตงทรตพยว
สถานปวจน ตยและฝศ กอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(200,000)

38

39
(ชรด)

40

ผลของอรณหภมมต
น กาถ ตพอการเปลปย
ถ นแปลงทางสรปรวนทยาและ
ชปวเคมป และการชะลออาการสะท คานหนาวของผลชมพมพ

อ.วชนรญา อนม
ถ สบาย
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

2 ปป
51-52

140,000

41

ศศกษาการปลมกระยพอมน คอยในปพ าถาวรเฉลนมพระเกปยรตน

นายธประพงศว โทนรสน
น
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายประชา ตรปอน
น ทอง
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.พรศนร น หลปวานนช
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

2 ปป
51-52

102,900

42

การศศกษาไวรอยดวในมะเขลอเทศเพลอ
ถ การปรตบปรรงพตนธรม
ว ะเขลอ
เทศ

ผศ.คนศงนนตยว เหรปยญวรากร
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.สรภาพร กลนน
ถ คง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

370,000
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43

การเพนม
ถ อตตราการใช คปรปยเคมปรวพ มกตบการให คนก าเพลอ
ถ เพนม
ถ ผลผลนต
มตนสกาปะหลตง

นายนพศมล สมรทรทอง
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
รศ.เอลจ สโรบล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วนจารณว วนชชรกจน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
นายธประ สมหวตง
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว

2 ปป
51-52

190,000

44

สถานะภาพของจรลธาตรอาหารและการแก คไขการขาดจรลธาตร
อาหารในพลชเศรษฐกนจทปป
ถ ลมกในดนนเนลอ
ช ปมน

รศ.จงรตกษว จตนทรวเจรนญสรข
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
อ.เฉลนมชาตน วงศวลเปช จรนญ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
นายสมชาย กรปฑาภนรมยว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
อ.สรรเชษฎว อรพามรตกษว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
นายชตยภตทร คงแก คว

2 ปป
51-52

250,000

บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน

45

ผลของการใช คปรปยคอกตพอการเปลปย
ถ นแปลงกลรม
พ ประชากร
จรลน
น ทรปยด
ว น
น และความหลากหลายของสารพตนธรกรรมทปเถ กปย
ถ ว
ข คองกตบการต คานทานสารปฏนชวป นะเตตราไซคลนนในพลน
ช ทปก
ถ าร
เกษตร

ผศ.กรรณนการว สตจจาพตนธว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน

2 ปป
51-52

230,000

46

การลดความเสปยหายทปเถ กนดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลตง
การเกลบเกปย
ถ วของมะมพวงโดยการลดการเข คาทกาลายในสภาพ
แปลงโดยราทปเถ ปค นสาเหตรของโรค (Colletotrichum
gloeosporioides) โดยจรลน
น ทรปยท
ว รงพรม
พ

นางนวลวรรณ ฟค ารรงพ สาง
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายเจรนญ ขรนพรม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
ผศ.อรดม ฟค ารรงพ สาง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.ลพ ภวภมตานนทว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

2 ปป
51-52

310,000

47

ลตกษณะความชลน
ถ ผ
ป ลตพอ
ช และการดมดยศดนกช าของดนน ทปม
ศตกยภาพการผลนตพลช และการจตดการทรตพยากรนกช าในเขต
ภาคกลาง

ผศ.สมชตย อนรสนธนพ
ด รเพนม
ถ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
อ.ศรภฌ
น า ธนะจนตตว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
อ.วรฒด
น า รตตนพนไชย
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
ผศ.เสาวนรช ถาวรพฤกษว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
รฐนนทว เจรนญชาศรป

2 ปป
51-52

260,000

บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน

48

ปต จจตยทปม
ถ ผ
ป ลตพอการให คผลผลนตและครณภาพเส คนใยของกตญชง

รศ.ลนลลปถ กาวปตะต
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.มาลป ณ นคร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางสาวยรพดป เผพาพตนธว
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายดนตย สรรพศรป

4 ปป
51-54

150,000

49

ลตกษณะและการจตดการชตน
ถ เพนม
ถ ผลผลนตมตนสกาปะหลตง
ช ดานเพลอ
ในภาคตะวตนออกเฉปยงเหนลอ

ผศ.สมชตย อนรสนธนพ
ด รเพนม
ถ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
อ.ศรภฌ
น า ธนะจนตตว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
อ.วรฒด
น า รตตนพนไชย
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
ชตยภตทธว คงแก คว
รฐนนทว เจรนญชาศรป

3 ปป
51-53

280,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

50

การใช คประโยชนวจากเมลลดถตถวลนสงทปป
ถ นเปลช อนสารพนษอะฟลา
ทอกซนนไปใช ค ปลมกทกาพตนธรว

รศ.จวงจตนทรว ดวงพตตรา
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายสรรพล เช คาฉ คอง
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ผศ.จรฑามาศ รพมแก คว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อมรา ขนนภมต น
วาสนฎฐป เปค าเล คง

2 ปป
51-52

160,000

51

การผสมผสานชพวงวนกฤตและการควบครมวตชพลชโดยชปววนธใป น
หนพอไม คฝรตถง

รศ.ดวงพร สรวรรณกรล
ศมนยวธรร กนจการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
นางพนมพรรณ สมมาตยว
ดร.นรนนทรว สมบมรณวสาร

3 ปป
51-53

230,000

52
(ชรด)

โครงการวนจตยและพตฒนาระบบการผลนตฝค ายและผลนตภตณฑว
จากฝค ายในประเทศไทย

ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นางสาวแสงแข น คาวานนช
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ผศ.โสภณ อรไรชลน
ถ
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.ขนนษฐา วตชราภรณว
ภาควนชาวนทยาการสนงถ ทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

16 ปป
37-52

720,000
(290,000)

52
การปรตบปรรงพตนธรฝ
ว ค ายเพลอ
ถ เพนม
ถ ผลผลนตและครณภาพเส คนใย
(ยพอย)

ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
นางสาวแสงแข น คาวานนช
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ผศ.ขนนษฐา วตชราภรณว
ภาควนชาวนทยาการสนงถ ทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
Dr. Dominique DESSAUW
Dr. Bruno MICHEL

12 ปป
41-52

(200,000)

52
ความสตมพตนธวระหวพางลตกษณะใบขนของฝค ายกตบการเข คา
(ยพอย) ทกาลายโดยเพลปย
ช จตกจตถนฝค าย

นางสาวแสงแข น คาวานนช
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.วนบล
ม ยว จงรตตนเมธปกล
ร
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.โสภณ อรไรชลน
ถ
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

8 ปป
45-52

(80,000)

52
การศศกษาความต คานทานของหนอนเจาะสมอฝค ายทปม
ถ ต
ป อ
พ สาร
(ยพอย) พนษของแบคทปเรปยบปท ป

ผศ.โสภณ อรไรชลน
ถ
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางสาวแสงแข น คาวานนช
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.วนบล
ม ยว จงรตตนเมธปกล
ร
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

5 ปป
48-52

(150,000)
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

53

การปรตบปรรงพตนธรป
ว าลวมนกช ามตนลมกผสมเทเนอรา (D x P) และ
การถพายทอดเทคโนโลยป การผลนตปาลวมนกช ามตนทปเถ หมาะสมแกพ
เกษตรกร

นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสาวนนภา เขลอ
ถ นควบ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายโอฬาร ตตณฑวนรฬ
ร หว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
ดร.ณรงควชย
ต พนพตฒนวธนวงศว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
ศ.กฤษฎา สตมพตนธารตกษว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
นายนคร เหลลองประเสรนฐ
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.อรทตย จารณศรป

5 ปป
50-54

1,150,000

54

การเพนม
ถ ผลผลนตถตถวเหลลองและถตถวเหลลองฝต กสดครณภาพ ด ควย
การจตดการโรคพลชอยพางเหมาะสมปลอดภตย

รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
นายประชรม จรฑาวรรธนะ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
อ.สรพจนว กาเซลม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
นายชตยสนทธนด ปรปชา
นาย จารรวตฒนว เถาธรรมพนทตกษว
นางสาว ณต ฐธนญา เบลอนสตนเทปยะ
นายดรสต
น อธนนรวตฒนว
นางสาวตนยากร ฉต ตรนภารตตนว
นางสาวพรภนมล จตนทรวออ
พ น

3 ปป
50-52

240,000

55

ศศกษาความหลากหลายทางพตนธรกรรมของเชลอ
ช ไฟโต
พลาสมา
สาเหตรโรคแตกพรม
พ ฝอยของงา

ผศ.สรภาพร กลนน
ถ คง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.คนศงนนตยว เหรปยญวรากร
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

260,000

56

โครงการวนจตยและพตฒนาพตนธรเว สาวรสรตบประทานสดและ
อรตสาหกรรมในเขตพลน
ช ทปส
ถ งม ของจตงหวตดเพชรบมรณว

นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
นายสรเมศ ทตบเงนน
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
นายเวช เตปจตะ
สถานปวจน ตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
รศ.ณรงคว สนงหวบรร ะอรดม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
ดร.ณรงควชย
ต พนพตฒนวธนวงศว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายโอฬาร ตตณฑวนรฬ
ร หว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
วนศล
ต ยว เธปยรเสถปยรพงศว
วนชย
ต แสนยากรล

3 ปป
51-53

720,000

การใช คประโยชนววตสดรอน
น ทรปยเว หลลอทนงช จากภาคเกษตรและ
อรตสาหกรรมเกษตรในเขตภาคตะวตนตกของประเทศไทย

ดร.อตนนรช แซพจวน
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางเฟลถ องฟค า จตนทนนยม
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นายวรฒช
น ย
ต ทองดอนแอ
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกมล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน

2 ปป
51-52

400,000
(68,200)

57
(ชรด)

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

57
เทคโนโลยปการทกาปรปยหมตกอยพางรวดเรลวจากวตสดรอน
น ทรปยเว หลลอ
(ยพอย) ทนงช
Organic Wastes Rapid Composting Technology

57
การผลนตหตวเชลอ
น ทรปยเว พลอ
ถ ทกาปรปยหมตกจากวตสดรเหลลอทนงช
ช จรลน
(ยพอย) ทางการเกษตร

57
การเพนม
ถ ผลนตภาพของดนนปลมกผตกชปฝรตถงดตวยปรปยหมตกจากวตสดร
(ยพอย) อนนทรปยเว หลลอทนงช เพลอ
ถ เข คาสมรพ ะบบเกษตรอนนทรปย ว

58

59
(ชรด)

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

นายวรฒช
น ย
ต ทองดอนแอ
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.อตนนรช แซพจวน
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นายอรดม แก ควสรวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางเฟลถ องฟค า จตนทนนยม
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกมล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางสาวมณป ตตนตนรงรพ กนจ
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นายวรฒช
น ย
ต ทองดอนแอ
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นายอรดม แก ควสรวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางสาวสรลก
ต ษณว แจพมจการตส
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.อตนนรช แซพจวน
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นายอรดม แก ควสรวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกมล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นายเจรนญ ชาญวนศณรรตกษว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

2 ปป
51-52

(110,600)

2 ปป
51-52

(110,600)

2 ปป
51-52

(110,600)

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แผนงานวนจตยศตกยวการผลนตและการอนรรตกษว ทรตพยากรทางนกช า
เพลอ
ถ พตฒนาเขตการใช คประโยชนวในบรนเวณลรม
พ นกช าทพาจปน

รศ.จารรมาศ เมฆสตมพตนธว
ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน
รศ.แสงเทปยน อตจจนมางกมร
ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน
รศ.เชษฐพงษว เมฆสตมพตนธว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

3 ปป
50-52

400,000

การวนจตยและพตฒนาเทคโนโลยปการผลนตจากระบบ GAP สมพ
ระบบเกษตรอนนทรปย ว

ดร.รรงพ นภา กพอประดนษฐวสกรล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกล
ร
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

820,000
(820,000)

ดร.รรงพ นภา กพอประดนษฐวสกรล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกล
ร
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร.ธปรนรต รพมโพธนภ
ด ก
ต ดนด
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(0)

59
การพตฒนาระบบการจตดการสนงถ แวดล คอมและสรขอนามตยใน
(ยพอย) พลน
ช ทปป
ถ รตบเปลปย
ถ นเพลอ
ถ การผลนตพลชเกษตรอนนทรปย ว
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

59
การจตดการปต จจตยการผลนตทปเถ หมาะสม ระหวพางการปรตบเปลปย
ถ น
(ยพอย) ระบบการผลนตผตกจาก GAP สมเพ กษตรอนนทรปย ว

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกล
ร
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.รรงพ นภา กพอประดนษฐวสกรล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(0)

59
ระบบควบครมศตตรมพช
ล และการระบาดของศตตรมพช
ล ในระหวพาง
(ยพอย) การปรตบเปลปย
ถ นระบบการผลนตสมรพ ะบบเกษตรอนนทรปย ว

อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกล
ร
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจนดเชนดชม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร.รรงพ นภา กพอประดนษฐวสกรล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(0)

60

การใช คสาร allelopathy จากพลชและการคลรมดนนในการควบ
ครมวตชพลชในแปลงปลมกผตกระบบเกษตรอนนทรปย ว

ดร.อตนนรช แซพจวน
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายอรดม แก ควสรวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

140,000

61

การศศกษาสายพตนธรเว หลดแครงและสารออกฤทธนเด พลอ
ถ
พตฒนาการผลนตและการแปรรมปเปล นผลนตภตณฑวเพลอ
ถ สรขภาพ

อ.มาลป ศรปสดสรข
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.ประภาพร ตตงช กนจโชตน
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.วตนเพลญ เหลพาศรปไพบมลยว
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
อ.อานนทว ธรรมสนทธนรงคว
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
อ.ศลยา สรขสอาด
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

310,000

62

การจตดการตะกอนและระบบชพวยตตดสนนใจเพลอ
ถ การบรนหาร
จตดการนกช าในบศงบอระเพลด

รศ.นรชนารถ ศรปวงศนตานนทว
ภาควนชาวนศวกรรมทรตพยากรนกช า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.สรตญญา วตชโรทตย
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายกฤษณต ส สรรกนตยว
นายสรธ ป แซพเจปย
นางพรรณพนมพว พรทธรตกษา มะเปปถ ยม
นายกนตพ
น งศว ทองเชลอ
ช
สราวรธ จการตสศรป
Dr. Peter Hawkins
Dr. Nimal Chandrasena

4 ปป
51-54

700,000

63

การศศกษาความสตมพตนธวระหวพางรมปแบบการปลมกพลช
กตบระบบนนเวศเกษตรบนพลน
ช ทปส
ถ งม ของจตงหวตดเพชรบมรณว

นางวประศรป เมฆตรง
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายโอฬาร ตตณฑวนรฬ
ร หว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
รศ.ยนงถ ยง ไพสรขศานตนวตฒนา
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชตยสนทธนด ทองจม
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

4 ปป
51-54

280,000
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ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.สมชาย สรขะกมล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.ประภาพร ตตงช กนจโชตน
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.อรรถศนษฐว วงศวมณปโรจนว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.วนภาวรรณ ท คายเมลอง
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.พรศนร น หลปวานนช
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.จกาเนปยร ชมภม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.สรชาดา กรรณา
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายสมนศก เชลอ
ช วงศวสกรล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.สลบศตกดนด สนธนรตตน
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

3 ปป
51-53

1,100,000
(119,000)

64
การสการวจความเสปยหายของโรครากปมทปเถ กนดจากไส คเดลอน
(ยพอย) ฝอยและการเปลปย
ถ นแปลงประชากรในรอบปป ของไส คเดลอน
ฝอยรากปมในแปลงปลมกฝรตถง

อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรณารรจ บรญประกอบ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.สมชาย สรขะกมล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

2 ปป
51-52

(153,000)

64
การแพรพระบาดไส คเดลอนฝอยรากปม (Meloidogyne
(ยพอย) incognita) โดยกนงถ พตนธรฝ
ว รตถงและการควบครมโดย
ชปววนธด
ป ควยเชลอ
ช ราสกรลเหลดนางรม (Pleurotus ostreatus)

รศ.สมชาย สรขะกมล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.ประภาพร ตตงช กนจโชตน
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.อรณารรจ บรญประกอบ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(162,000)

64
อนทธนพลของสมบตตข
น องดนนทปม
ถ ผ
ป ลตพอการแพรพระบาดของ
(ยพอย) ไส คเดลอนฝอย

อ.สรชาดา กรรณา
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายอาณนต น เฮงเจรนญ

2 ปป
51-52

(126,000)

64
การศศกษาวตชพลชบางชนนดทปม
ถ ผ
ป ลตพอการอยมรพ อดของไส คเดลอน
(ยพอย) ฝอยในแปลงฝรตถง

อ.พรศนร น หลปวานนช
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.พรศนร น หลปวานนช
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(126,000)

64
การควบครมไส คเดลอนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita)
(ยพอย) ของฝรตถงด ควยสารสกตดจากเชลอ
ช ราเอคโตไมคอรวไรซาบางชนนด

รศ.ประภาพร ตตงช กนจโชตน
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.สมชาย สรขะกมล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.วตนเพลญ เหลพาศรปไพบมลยว
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

2 ปป
52-53

(162,000)

64
การถพายทอดทางพตนธรกรรมของลตกษณะทนทานตพอไส คเดลอน
(ยพอย) ฝอยรากปมในฝรตถง

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.สมชาย สรขะกมล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(126,000)

ลจาด จบ
64
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย
โรครากปมจากไส คเดลอนฝอยในพลน
ช ทปป
ถ ลมกฝรตถงเขตภาคกลาง

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.อรณารรจ บรญประกอบ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.กฤษณา กฤษณพรกตว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(126,000)

นายกนตตนพงศว ตรปตรรยานนทว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.จนระเดช แจพมสวพาง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.สมชาย ธนสนนชยกรล
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.พนามาศ ตรปวรรณกรล
ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศนร น แสงโชตน
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

5 ปป
51-55

1,200,000
(1,200,000)

65
ผลของการใช คสารควบครมชปวภาพของพลชและวนธก
ป ารปลนดชพอ
(ยพอย) ผลทปม
ถ ต
ป อ
พ ผลผลนตและครณภาพของผลองรน
พ

นายกนตตนพงศว ตรปตรรยานนทว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายวตลลภ โพธนส
ด งต ขว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

5 ปป
51-55

(0)

65
อนทธนพลของระบบการจตดการทรงพรม
พ ต คนทปม
ถ ต
ป อ
พ การเจรนญเตนบ
(ยพอย) โต ผลผลนตและครณภาพขององรน
พ ไร คเมลลด 4 พตนธรว

นายกนตตนพงศว ตรปตรรยานนทว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายองอาจ หาญชาญเลนศ
สถานปวจน ตยปากชพอง สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนา
พลชศาสตรว
นายรตกเกปยรตน ชอบเกลอ
ช
สถานปวจน ตยปากชพอง สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนา
พลชศาสตรว

5 ปป
51-55

(0)

65
การใช คจรลน
น ทรปยป
ว ฏนปตกษว เพลอ
ถ ควบครมโรคขององรน
พ
(ยพอย)

รศ.จนระเดช แจพมสวพาง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

5 ปป
51-55

(0)

65
นนเวศวนทยาแมลงศตตรมและความเสปยหายในองรน
พ พตนธรด
ว แ
ป ละการ
(ยพอย) ปค องกตนกกาจตด

รศ.สมชาย ธนสนนชยกรล
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(0)

65
การคตดเลลอกพตนธรอ
ว งรน
พ เพลอ
ถ การผลนตเชนงพาณนชยว
(ยพอย)

อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.รวป เสรฐภตกดป
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายกนตตนพงศว ตรปตรรยานนทว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

4 ปป
52-55

(0)

65
ผลของค คางสองลตกษณะตพอโรคขององรน
พ ในแปลงปลมกและ
(ยพอย) ผลองรน
พ หลตงการเกลบเกปย
ถ ว

รศ.สมศนร น แสงโชตน
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

2 ปป
52-53

(0)

นายโรจนวรวป ภนรมยว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายจรตล เหลนพนทตกษว
สถานปวจน ตยกาญจนบรร ป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายบรญรพวม จตนทรวชน
ลถ
สถานปวจน ตยกาญจนบรร ป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

3 ปป
51-53

130,000

64
การเจรนญเตนบโตและครณภาพผลของฝรตถงพตนธรก
ว ารค คาบนต คน
(ยพอย) ตอทนทานไส คเดลอนฝอยรากปม

65
(ชรด)

66

การวนจตยและพตฒนาระบบการผลนตองรน
พ ในประเทศไทย

การทดสอบพตนธวน คอยหนพาและเทคโนโลยปทเปถ หมาะสมเพลอ
ถ
การผลนตเปล นการค คาในเขตแห คงแล คงจตงหวตดกาญจนบรร ป
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ลจาด จบ
67

68

ชชอ
ช โครงการวพจ จย
การพตฒนาเทคนนคการปลมกจกาปป และกระดตงงาเพลอ
ถ ใช ค
ประโยชนวการสกตดนกช ามตนหอมระเหย

อนทธนพลของความเข คมแสงและชพวงแสงทปม
ถ ต
ป อ
พ การออกดอก
ของแก ควมตงกรสายพตนธรเว บอรว 100 ในสภาพวตนสตน
ช

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน
นายอรดม แก ควสรวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.อตนนรช แซพจวน
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางเฟลถ องฟค า จตนทนนยม
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
รศ.รวป เสรฐภตกดป
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.กรศก นฤทรม
กองกลาง สกานตกงานอธนการบดป
ไพบมลยว ชรม
พ บรญชม

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

3 ปป
51-53

210,000

2 ปป
51-52

160,000

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

ดร.กนงถ กานทว พานนชนอก
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายสรเมศ ทตบเงนน
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
นางสรปราณป งามประสนทธนด
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายธประ สมหวตง
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
นายสกล ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
นางพชรดา ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสมชตย ลนม
ถ อรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

33,160,000

โครงการใหมน จจานวน 91 โครงการ
69

สถานะภาพของโลหะหนตก และความสตมพตนธวกบ
ต แรพดน
น เหนปยว
ของดนนในทปรถ าบภาคกลางของประเทศไทย

รศ.อตญชลป สรทธนประการ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
ศ.เอนบ เขปยวรลน
ถ รมณว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
นายรฐนนทว เจรนญชาศรป
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
วตนเพลญ วนรย
น ะกนจนทปกล
ร

1 ปป

500,000

70

ชปววนทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus
(Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเปล นไปได คของ
ไรศตตรมธรรมชาตน และ สารสกตดจากพลชบางชนนดตพอการควบ
ครมไรขาวในสบมด
พ กา (Jatropha curcas L.)

อ.พตชนป วนชต
น พตนธรว
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
ศ.อตงศรมาลยว จตนทราปต ตยว
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
นายวนฑรม ยว ใจผพอง
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
อ.ฐนตย
น า แซพปตง
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.อตจฉรนยา ปราบอรนพาพ ย
สายวนชาคณนตศาสตรว สถนต น และคอมพนวเตอรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยา
ศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

260,000

71

การควบครมการสรกของผลมตงครดหลตงการเกลบเกปย
ถ ว

ศ.สายชล เกตรษา
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

220,000

72

การควบครมครณภาพการวนเคราะหวระหวพางห คองปฏนบต
ต ก
น ารเครลอ
ขพายวนเคราะหวตวต อยพางดนนและพลช

ดร.อตนนรช แซพจวน
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.นตนทนา ชลน
ถ
ถ อนม
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นายสมชาย กรปฑาภนรมยว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชตยสนทธนด ทองจม
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางศนรวน ตลยว สร คอยกลพอม
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาวนรษรา สนนบตวทอง
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

250,000

73

การศศกษาวนธก
ป ารผลนตปรปยอนนทรปยจ
ว ากเศษวตสดรอน
น ทรปยท
ว ไปถ ด ค
จากการตตดแตพงกนงถ ไม ค

นางจตนทรวจรตส วปรสาร
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายมนตส ศรปละออ
นายสตนชตย เพลชรรรณ
นายมนตรป ทองยา
นายภมมน
น กนจเดช
นายสรรน
น ทรว คงจนวจ
นายไพบมลยว อ คนคง

1 ปป

200,000

74

ความหลากหลายของแบคทปเรปยตรศงไนโตรเจนเอนโดไฟทว
ในรากข คาวและศตกยภาพในการให คธาตรไนโตรเจนแกพข คาว

ผศ.กรรณนการว สตจจาพตนธว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
อ.เฉลนมชาตน วงศวลเปช จรนญ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
น.ส.เบญจมาส รสโสภา

2 ปป
52-53

350,000

75

การศศกษาและพตฒนาประสนทธนภาพของสารสกตดจากพลชใน
การเปล นทางเลลอกใหมพ สกาหรตบใช คในการควบครมหนอนกระทม ค
หอม: ศศกษาความเปล นพนษ และระบบเอนไซมวทกาลายพนษ

อ.วสกร บตลลตงกวโพธนด
ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรรพล วนเศษสรรคว
ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร. ชตยวรฒ น สรดทองคง
Prof. Dr. Dr. Yooichi Kainoh

1 ปป

300,000

76

การเปรปยบเทปยบความไวและความจกาเพาะระหวพาง 4 คมไพ พร
เมอรวยน
ป ทปแ
ถ ตกตพางกตนโดยการใช คปฏนกรน ย
น าลมกโซพโพลปเมอรวเล
ส และ 3 คมไพ พรเมอรวทแ
ปถ ตกตพางกตนโดยการใช คปฏนกรน ย
น าเรปยว
ทามลมกโซพโพลปเมอรวเลส สกาหรตบการตรวจหาเชลอ
ช แบคทปเรปย
Brucella canis

รศ.เกษกนก ศนรน
น ฤมนตร
ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนก
น สตตววเลปย
ช ง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.ธประพล ศนรน
น ฤมนตร
ภาควนชาพยาธนวท
น ยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
ผศ.จตรพร หนมสด
ร
ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนก
น สตตววเลปย
ช ง คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

1 ปป

300,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

77

ฤทธนย
ด ตบยตงช ความสมบมรณวพตนธรข
ว องสารสกตดเมลลดมะระขปน
ช กตพอ
เอนไซมวต คานอนรมล
ม อนสระและการแสดงออกของโปรตปนใน
อตณฑะหนมวส
น ตารวเพศผม ค

รศ.พนตส ธรรมกปรตนวงศว
ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
น.ส.แก ควมาศ พงษว อค
ต คศนรา

1 ปป

280,000

78

ผลของปรนมาณไขมตนและองควประกอบของกรดไขมตนใน
อาหารตพอการเจรนญเตนบโตและการยพอยได คของปลาโมง

นายสรทน
น สมบมรณว
ศมนยวพตฒนาเทคโนโลยปอาหารสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
นายวนชต
น เสมาชตย
ศมนยวพตฒนาเทคโนโลยปอาหารสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

1 ปป

210,000

79

การใช คประโยชนวเปลลอกไขพเปล นแหลพงแคลเซปยมในอาหารไกพ
พตนธรว

รศ.นนรตตนว กองรตตนานตนทว
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

90,000

80

การคตดเลลอกสารสกตดจากสนงถ มปชวป ต
น ในทะเลเพลอ
ถ ใช คในการ
ปค องกตนมาลาเรปย

ผศ.พตนธรท
ว พ
น ยว วนเศษพงษว พตนธรว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.สรรย
น ตน ธตญกนจจานรกจน
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
นางเยาวนารถ พลายมาต

1 ปป

250,000

81

การศศกษาครณลตกษณะของ Complemetary DNA (cDNA)
และการแสดงออกของยปน Bactericidal
Permeability-Increasing Protein (BPI) ในปลานนล
(Oreochromis niloticus)

อ.ประพตนธวศก
ต ดนด ศปรษะภมม น
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
อ.ประพตนธวศก
ต ดนด ศปรษะภมม น
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
รศ.นนทวนทยว อารปยช
ว น
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

1 ปป

400,000

82

การปรตบปรรงดนนและการใช คจรลธาตรอาหารเพลอ
ถ เพนม
ถ ผลผลนตมตน
สกาปะหลตงและอ คอยในภาคตะวตนออกเฉปยงเหนลอของประเทศ
ไทย

ผศ.สมชตย อนรสนธนพ
ด รเพนม
ถ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
อ.ศรภฌ
น า ธนะจนตตว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
อ.วรฒด
น า รตตนพนไชย
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
ชตยภตทธว คงแก คว
รฐนนทว เจรนญชาศรป

3 ปป
52-54

500,000

83

การศศกษาความชรกและปต จจตยเสปย
ถ งตพอโรค
Cryptosporidiosis และ Giardiasis จากอรจจาระโคนมใน
เขตภาคเหนลอ
ถ ของประเทศไทย

อ.เทวนนทรว อนนปตจ นแก คว
ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
นางนงนรช ภนญโญภานรวตฒนว
ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
นายวนษณรวตฒนว ฉนมน คอย
ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
รศ.สถาพร จนตตปาลพงศว
ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
นางสาวชตญญา เกพงระดมกนจ
ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
ผม ครพวมโครงการวนจตยภายนอก มก.

1 ปป

400,000

84

ผลของสารอตลลนโลเคมศจากเสมลดตพอการเจรนญเตนบโตของ
วตชพลชในแปลง ข คาวโพด

รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางสรปราณป งามประสนทธนด
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ภตทรวดป สรม
พ ทอง (นาคมป)
สาขาวนชาวนทยาศาสตรวพน
ลช ฐานและพลศศกษา คณะทรตพยากรและสนงถ แวด
ล คอม ศรปราชา

2 ปป
52-53

240,000

85

ผลของการปลมกแฝกทปม
ถ ต
ป อ
พ สมบตตท
น างกายภาพ ผลผลนตมตน
สกาปะหลตง และการกตกเกลบคารวบอนในดนนทราย

ผศ.ภตทรา เพพงธรรมกปรตน
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

200,000

86

การศศกษาผลของการเกลบoocyte ของสรนตข ภายใต คอรณหภมม น
ทปต
ถ กาถ กวพาจรดเยลอกแขลงทปม
ถ ต
ป อ
พ ลตกษณะของโครโมโซม รมปรพาง
ของmicrotubule และ การเกนดnuclear maturation..

ผศ.ศนรรน ตกษว จตนทครร
ภาควนชากายวนภาคศาสตรว คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
รศ.เกษกนก ศนรน
น ฤมนตร
ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนก
น สตตววเลปย
ช ง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

400,000

87

การพตฒนาวนธก
ป ารเพาะขยายพตนธรห
ว งนถ ห คอยนกช าจลดชนนด Luciola
aquatilis sp. nov. Thancharoen

อ.อตญชนา ทพานเจรนญ
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วนบล
ม ยว จงรตตนเมธปกล
ร
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

300,000
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ลจาด จบ
88

ชชอ
ช โครงการวพจ จย
ผลตกค คางของการใสพปน
ม อยพางตพอเนลอ
ถ งตพอการเปลปย
ถ นแปลง
การดมดซตบฟอสฟอรตสในดนนกรดจตด

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน
อ.ศรภฌ
น า ธนะจนตตว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
ศ.เอนบ เขปยวรลน
ถ รมณว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
รศ.อตญชลป สรทธนประการ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
ผศ.สมชตย อนรสนธนพ
ด รเพนม
ถ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
ดร. วตนเพลญ วนรย
น ะกนจนทปกล
ร
นายรฐนนทว เจรนญชาศรป

บางเขน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

2 ปป
52-53

300,000

บางเขน
บางเขน
บางเขน

89

การศศกษาโครงสร คาง Complementary DNA ของยปน Major
Histocompatibility Complex Class I alpha และการต คาน
ทานตพอโรค Streptococcosis ในปลานนล

รศ.นนทวนทยว อารปยช
ว น
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
อ.ประพตนธวศก
ต ดนด ศปรษะภมม น
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
ศ.อรทตยรตตนว ณ นคร
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

1 ปป

410,000

90

การศศกษาเปรปยบเทปยบแหลพงทปม
ถ าและวนธก
ป ารเลปย
ช งเซลต คน
กกาเนนดของสรนตขเพลอ
ถ การผลนตเซลกระดมกอพอนในการรตกษาโรค
ข คอเสลอ
ถ ม

ผศ.ศนรรน ตกษว จตนทครร
ภาควนชากายวนภาคศาสตรว คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
ผศ.มนชนก วนจารสรณว
ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนก
น สตตววเลปย
ช ง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน
อ.นฤดป เกษมสตนตว
ภาควนชาสรปรวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

1 ปป

550,000

91

การประเมนนศตกยภาพของดนนเพลอ
ถ กกาหนดชรดเทคโนโลยปใน
การผลนตอ คอย และมตนสกาปะหลตง สนตบสนรนการพตฒนาการ
เกษตร และการพลตงงานในภาคตะวตนออกเฉปยงเหนลอของ
ประเทศไทย

ศ.เอนบ เขปยวรลน
ถ รมณว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
รศ.อตญชลป สรทธนประการ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
ผศ.สมชตย อนรสนธนพ
ด รเพนม
ถ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร
อ.ศรภฌ
น า ธนะจนตตว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร

1 ปป

500,000

บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน

92

การศศกษาคารวบอนในเมลดดนนขนาดเลลกเพลอ
ถ ใช คเปล นดตชนปการ
กตกเกลบคารวบอนในดนนอตนดตบอตลทนซอลสวของประเทศไทย

อ.ปรญญนศา ตระกมลยนงถ เจรนญ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.อรรณศนร น กกาลตง
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร. วตนเพลญ วนรย
น ะกนจนทปกล
ร

1 ปป

280,000

93

การศศกษาการให คนกช าแบบหยดในข คาว

รศ.พงศวศก
ต ดนด ชลธนสวตสดนด
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.ชรต น มพวงประเสรนฐ
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.โสภณ อรไรชลน
ถ
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจนดเชนดชม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.บรบผา คงสมตย
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

1 ปป

160,000

94

ชปววนทยาและการปฏนบต
ต ห
น ลตงการเกลบเกปย
ถ วผลมะพร คาวอพอน

ศ.จรนงแท ค ศนรพ
น านนช
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

1 ปป

110,000

95

ผลของวตสดรหอ
พ ตพอการเตนบโตและครณภาพของผลน คอยหนพา
ลมกผสมพตนธรเว พชรปากชพอง

รศ.กวนศรว วานนชกรล
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

1 ปป

190,000

96

ผลของการทดแทนเยลอ
ถ ใยในรมปผนตงเซลลวของอาหารหยาบ
ด ควยเยลอ
ถ ใยในรมปผนตงเซลลวทไปถ มพใชพอาหารหยาบจากกากมตน
สกาปะหลตงและเปลลอกเมลลดถตถวเหลลองตพอสมรรถภาพการผลนต
ของโคนมในภมมอ
น ากาศร คอนชลน
ช

รศ.จประชตย กาญจนพฤฒนพงศว
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

1 ปป

470,000

97

การใช คสารดมดซตบความชลน
ช รพวมกตบการบรรจรเหลดฟางและเหลด
นางรมฮตงการปในสภาพดตดแปลงบรรยากาศเพลอ
ถ ปรตบปรรง
ครณภาพ ยลดอายรการเกลบรตกษา และรตกษาสารตพอต คานอนรมล
ม
อนสระ

ดร.อภนตา บรญศนร น
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
รศ.ประภาพร ตตงช กนจโชตน
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายเจรนญ ขรนพรม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน

1 ปป

210,000

98

ผลของความเข คมแสง และชพวงแสง ตพอการอนรบาลลมกกร คงก คาม
กราม (Macrobrachium rosenbergii de Man)

อ.ชรมพล ศรปทอง
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
ผศ.เรลองวนชญว ยร คนพตนธว
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
นายฉต ตรชตย ไทยทรงพ ฉนน
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

1 ปป

240,000
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พ จย/หนนวยงาน

99

การตรวจเชลอ
ช และการจตดจกาแนกสายพตนธรเว ชลอ
ช แบคทปเรปย
สาเหตรโรคขอบใบแห คงของข คาว ( Xanthomonas oryzae
pv. oryzae ) ในประเทศไทย

อ.สรจน
น ตว ภตทรภมวดล
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.วนชย
ต โฆสนตรตตน
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางณต ฏฐนมา โฆษนตเจรนญกรล
นางสาวรตศมป ฐนตเน กปยรตนพงศว

100

ศตกยภาพการผลนตปาลวมนกช ามตน ในภาคตะวตนออกเฉปยงเหนลอ
ตอนบน

101

การประเมนนครณภาพเมลลดงาเพลอ
ถ ใช คเปล นเมลลดพตนธรแ
ว ละสกาหรตบ
การบรนโภค

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

2 ปป
52-53

230,000

อ.ศรภาวรรณ ประพตนธว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ศรภสนทธนด สนทธาพานนช
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
กนตพ
น ร เจรนญสรข

1 ปป

260,000

ผศ.จรฑามาศ รพมแก คว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร
รศ.วาสนา วงษว ใหญพ
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร
รศ.จวงจตนทรว ดวงพตตรา
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร
รศ.วตนชตย จตนทรวประเสรนฐ
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร
อ.กนกวรรณ เทปย
ถ งธรรม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร

1 ปป

160,000

กกาแพงแสน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
กกาแพงแสน

102

การศศกษาความสตมพตนธวระหวพางการเกนดโรคหางขาวกตบพตนธร
กรรมของกร คงก คามกราม

รศ.สรภาวดป พรม
พ พวง
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
ดร.วงศวปฐม กมลรตตนว

1 ปป

410,000

103

ความสตมพตนธวระหวพางปต ญหากปบและขากตบประสนทธนภาพระบบ
สลบพตนธรใว นโคนมทปเถ ลปย
ช งในฟารวมโคนมรายยพอย

ผศ.พนพตฒนว อรรณวนภาส
ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนค
น สตตววใหญพและสตตววปพา
กกาแพงแสน
รศ.ธประ รตกความสรข
ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนค
น สตตววใหญพและสตตววปพา
กกาแพงแสน
ผศ.พนพตฒนว อรรณวนภาส
ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนค
น สตตววใหญพและสตตววปพา
กกาแพงแสน
นายนนธศ
น สรขหงษว
ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนค
น สตตววใหญพและสตตววปพา
กกาแพงแสน

1 ปป

140,000

คณะสตตวแพทยศาสตรว

คณะสตตวแพทยศาสตรว

คณะสตตวแพทยศาสตรว

คณะสตตวแพทยศาสตรว

104

การศศกษาการตนดเชลอ
ช ไวรตสข คออตกเสบและสมองอตกเสบใน
แพะในภาคตะวตนตกของประเทศไทย

รศ.ธประ รตกความสรข
ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนค
น สตตววใหญพและสตตววปพา คณะสตตวแพทยศาสตรว
กกาแพงแสน

1 ปป

290,000

105

ผลของความหนาแนพน และการจตดการระบบนกช าในบพอพตกแมพ
ปลาดรกอรยภายหลตงฉปดฮอรวโมนสตงเคราะหว LHRHa รพวมกตบ
ดอมเพอรนโดนตพอความเครปยดและการสลบพตนธรว

ผศ.เรลองวนชญว ยร คนพตนธว
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา
นายฉต ตรชตย ไทยทรงพ ฉนน
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา
อ.ประพตนธวศก
ต ดนด ศปรษะภมม น
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา
นายสรบรรณ เสถปยรจนตร
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา

1 ปป

320,000

คณะประมง บางเขน
คณะประมง บางเขน
คณะประมง บางเขน
คณะประมง บางเขน

106

การศศกษาการเปลปย
ถ นแปลงสภาพภมมอ
น ากาศในอดปตของภาค
ตะวตนออกเฉปยงเหนลอของประเทศไทยโดยการวนเคราะหววงปป
ไม ค

ผศ.ขวตญชตย ดวงสถาพร
ภาควนชาการจตดการปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
รศ.ปต สสป ประสมสนนธว
ภาควนชาการจตดการปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
ผศ.ประสงคว สงวนธรรม
ภาควนชาการจตดการปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

400,000

107
(ชรด)

การพตฒนาแหลพงยางรตกดนบเพลอ
ถ การใช คประโยชนวอยพางยตถงยลน

ผศ.วนชาญ เอปยดทอง
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
นายกรศล ตตงช ใจพนทตกษว
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
รศ.สมคนด สนรพ
น ตฒนดนลก
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
อ.พฤทธนด ราชรตกษว
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
นายศตกดวสท
น ธนด กนจขยตน

3 ปป
52-54

600,000
(600,000)
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

107 ศตกยภาพของพรรณไม คให คยางรตกเพลอ
ถ การพตฒนาแหลพงยางรตก
(ยพอย) ดนบ

ผศ.วนชาญ เอปยดทอง
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
นายกรศล ตตงช ใจพนทตกษว
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
นาย ศตกดนส
ด ท
น ธนด กนจขยตน

3 ปป
52-54

(0)

ช เยลอ
ถ ผลนตยางรตกในพรรณไม คให คยางรตก
107 นนเวศกายวนภาคของเนลอ
(ยพอย)

รศ.สมคนด สนรพ
น ตฒนดนลก
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
นายกรศล ตตงช ใจพนทตกษว
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

3 ปป
52-54

(0)

107 การขยายพตนธรแ
ว ละการเตนบโตของพรรณไม คให คยางรตก
(ยพอย)

อ.พฤทธนด ราชรตกษว
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
รศ.สมคนด สนรพ
น ตฒนดนลก
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

3 ปป
52-54

(0)

3 ปป
52-54

400,000

108

อนทธนพลของปต จจตยสนงถ แวดล คอมบางประการทปม
ถ ผ
ป ลตพออตตรา
การรอดตายและการตตงช ตตวของกล คาไม คปพ าชายหาดในพลน
ช ทปป
ถ พา
ธรรมชาตนและพลน
ช ทปเถ ปน ดโลพงบรนเวณ
สถานปวจน ตยทรตพยากรชายฝตถ งระนอง

นายเดชา ดวงนามล
สถานปวจน ตยเพลอ
ถ การพตฒนาชายฝตถ งอตนดามตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
ผศ.สคาร ทปจตนทศก
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
อ.จงรตก วตชรนนทรวรตตนว
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

109

การใช คประโยชนวจากหญ คาเขตร คอนทปต
ถ ด
ต ในชพวงเวลาทปแ
ถ ตก
ตพางกตนในรอบวตนตพอประสนทธนภาพการผลนตโคนม

รศ.สมเกปยรตน ประสานพานนช
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน
อ.กนกวรรณ เทปย
ถ งธรรม
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร. ณรงควฤทธนด วงษว สวร รรณ

1 ปป

260,000

110

การศศกษาผลของการใช คยาปฏนชวป นะในการรตกษาโรคแท คง
ตนดตพอในสรนตข

รศ.เกษกนก ศนรน
น ฤมนตร
ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนก
น สตตววเลปย
ช ง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน
อ.จตนทรวจรน า ภวภมตานนทว
ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนก
น สตตววเลปย
ช ง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน
ผศ.จตรพร หนมสด
ร
ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนก
น สตตววเลปย
ช ง คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
นายกรไชย (มตงกร) กรแก ควรตตนว (ดกายตง)
ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนก
น สตตววเลปย
ช ง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน
นายสมพงษว บตนลลอพงศวพตนธรว
ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนค
น สตตววใหญพและสตตววปพา คณะสตตวแพทยศาสตรว
กกาแพงแสน
รศ.ธประพล ศนรน
น ฤมนตร
ภาควนชาพยาธนวท
น ยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

1 ปป

300,000

111

การศศกษาลตกษณะระดตบโมเลกรลของยปนทปก
ถ กาหนดการสร คาง
NRAMP1 ของไกพพน
ลช บ คานของไทย

ผศ.อรคเดช บรญประกอบ
ภาควนชาสรปรวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
ผศ.อรคเดช บรญประกอบ
ภาควนชาสรปรวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
รศ.วนราช นนมต
น สตนตนวงศว
ภาควนชาสรปรวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
นายสมหมาย หอมสวาท
ภาควนชาสรปรวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

1 ปป

450,000

112

การศศกษาคพาทางเภสตชจลนศาสตรวและการตกค คางของยาแอ
มมอกซปซ
ช เยลอ
ถ ปลานนล โดยการผสมยาในอาหาร
ถ ล
น ลนนในเนลอ

ผศ.กาญจนา อนม
ถ ศนลปว
ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
อ.อตกษร แสงเทปยนชตย
ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
ผศ.กาญจนา อนม
ถ ศนลปว
ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
นางสาวนฤมล กลางแก คว
ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
นางนภสร กม คสรจรนต
ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

1 ปป

250,000

113

การจตดการธาตรอาหารเฉพาะพลน
ช ทปเถ พลอ
ถ การผลนตมตนสกาปะหลตง
อยพางมปประสนทธนภาพ

ผศ.ธนมชย
ต กองแก คว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
ศ.ทตศนปย ว อตตตะนตนทนว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พนบล
ม ยว กตงแฮ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
นายสหตสชตย คงทน
นายสรกจน รตตนศรปวงษว

1 ปป

400,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

114

การคาดคะเนการกรพอนของดนน สมดรลของนกช าในดนนและผล
ผลนตพลชโดยใช คแบบจกาลอง Water Erosion Prediction
Project (WEPP)

ผศ.ธนมชย
ต กองแก คว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
Prof. Dr. Andreas Klik

1 ปป

280,000

115

ผลของการใช ควตสดรเคลลอบใบ เพลอ
ถ ลด photoinhibition ภาย
ใต คสภาวะโลกร คอน และครณภาพผลผลนตของมะมพวงพตนธรม
ว หา
ชนก

รศ.คณพล จรฑามณป
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายจรตล เหลนพนทตกษว
สถานปวจน ตยกาญจนบรร ป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
อ.สรดสวาสดนด ดวงศรปไสยว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
บรญญวดป จนรวรฒ น

1 ปป

250,000

116

การพตฒนาการเพาะเลปย
ช งม คานกช าเพลอ
ถ การอนรรตกษว

นายวปรกนจ จรเกตร
สถานปวจน ตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน
นายสหภพ ดอกแก คว
ศมนยววจน ตยและถพายทอดเทคโนโลยปปลาสวยงามและพรรณไม คนกช าประดตบ
คณะประมง บางเขน

1 ปป

250,000

117

การประยรกตวใช คแบคทปเรปยทปเถ จรนญครอบครองรากในการควบ
ครมโรครากเนพาของผตกกาดหอมทปป
ถ ลมกในระบบไฮโดรโพนนกสว

รศ.จนระเดช แจพมสวพาง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.วรรณวนไล อนนทนม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
52-54

310,000

118

การตอบสนองขององรน
พ พตนธรท
ว กาไวนวบนต คนตอองรน
พ ทปป
ถ ลมกใน
ดนนดพาง

รศ.สรรศตกดนด นนลนนทว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายจรตล เหลนพนทตกษว
สถานปวจน ตยกาญจนบรร ป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
ผศ.สรเทพ ทองแพ
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
อ.รตฐพล ฉต ตรบรรยงคว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ลพ ภวภมตานนทว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

1 ปป

520,000

119

การจตดการพลชพลตงงานแบบครบวงจรในพลน
ช ทปช
ถ ายฝตถ งทะเล
อตนดามตน

รศ.สมบตต น ชนณะวงศว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.วาทนนป กฤษณะพตนธว
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
ผศ.ณกตญภตทร จนนดา
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ดการง พนพตฒนวตฒนากรล
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
อ.สรภท
ต รา ถศกสถนตยว
ภาควนชาอนรรตกษว วท
น ยา คณะวนศาสตรว บางเขน
นางสาวสรวม
น ล (นนสต
น ) อรทตยรตศมป
โครงการจตดตตงช วนทยาเขตกระบปถ โครงการจตดตตงช วนทยาเขตกระบปถ
นายชาครนต ณ ตะกตวถ ทรงพ
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
นายสรวท
น ยว ภมมภ
น มร

3 ปป
52-54

900,000

120

การหาความหลากหลายเครลอ
ถ งหมายพตนธรกรรมของยปนเอม
เอกซวจท
ป พ
ป เป อสทปส
ถ ม
ต ไวรตส หวตดนก
ต พตนธวกบ

รศ.วรวนทยว สนรพ
น ลวตฒนว
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.นนตพ
น งศว หอมวงษว
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

1 ปป

1,000,000

121

ความหลากหลายทางชปวภาพของระบบนนเวศปพ าผลตดใบ :
สถานปวจน ตยสนงถ แวดล คอมสะแกราช จตงหวตดนครราชสปมา

รศ.ยงยรทธ ไตรสรรตตนว
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
รศ.เดชา วนวตฒนววท
น ยา
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
รศ.ดอกรตก มารอด
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
อ.ประทปป ด ควงแค
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
อ.สรธรป ว ดวงใจ
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

1 ปป

1,000,000
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ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

รศ.แสงเทปยน อตจจนมางกมร
ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน
รศ.จารรมาศ เมฆสตมพตนธว
ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน
รศ.เชษฐพงษว เมฆสตมพตนธว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
ทวปป บรญวานนช
สรชาดา บรญภตกดป

2 ปป
52-53

1,700,000
(1,700,000)

122 โครงการศศกษาสถานภาพสนงถ แวดล คอมทางนกช าบรนเวณอพาวกะ
(ยพอย) เปอรว จตงหวตดระนอง

รศ.เชษฐพงษว เมฆสตมพตนธว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.จตนทรา ศรปสมวงศว
ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน
นางสาวสรชาดา บรญภตกดป

2 ปป
52-53

(0)

122 โครงการสการวจความหลากหลายของทรตพยากรกร คงมตงกร
(ยพอย) และปม บรนเวณอพาวกะเปอรว จตงหวตดระนอง

รศ.จารรมาศ เมฆสตมพตนธว
ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน
อ.จตนทรา ศรปสมวงศว
ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน
ทวปป บรญวานนช

2 ปป
52-53

(0)

122 โครงการศศกษาสถานภาพการประมงและสมรรถนะของ
(ยพอย) องควกรท คองถนน
ถ
เพลอ
ถ การจตดการทรตพยากรชายฝตถ งแบบบมรณาการ อพาวกะเปอรว
จตงหวตดระนอง

รศ.แสงเทปยน อตจจนมางกมร
ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน
อ.อรไรรตตนว เนตรหาญ
ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน

2 ปป
52-53

(0)

123
(ชรด)

รศ.ยนงถ ยง ไพสรขศานตนวตฒนา
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

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

123 ความหลากหลายของพลชปพ าสกรลขนงทปม
ถ ฤ
ป ทธนต
ด คานอนรมล
ม อนสระ
(ยพอย)

รศ.ยนงถ ยง ไพสรขศานตนวตฒนา
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.เบญญา มะโนชตย
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

123 การศศกษาสารสกตดจากยปโถ ถหลากหลายพตนธรเว พลอ
ถ นก ามาใช คใน
(ยพอย) การปค องกตนกกาจตดเชลอ
ช ราสาเหตรโรคพลช

อ.ธนดา เดชฮวบ
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.เลขา มาโนช
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
ศ.เอนก กนจเจา

1 ปป

(0)

123 การพตฒนาระบบฐานข คอมมลเพลอ
ถ การบรนหารจตดการและใช ค
(ยพอย) ประโยชนวความหลากหลายทางชปวภาพของทรตพยากรพลช

ผศ.เกรปยงไกร แก ควตระกมลพงษว
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สมพงษว เจษฎาธรรมสถนต
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน
อ.ยรพดป ฟมประเสรนฐ
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

123 การใช คสารสกตดจากพลชสกรลดาวเรลองและดาวกระจายในการ
(ยพอย) ควบครมไส คเดลอนฝอยศตตรม

อ.บตญชา ชนณศรป
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

123 การขยายพตนธรห
ว ม คอข คาวหม คอแกงลนงโดยการเพาะเลปย
ช งเนลอ
ช
(ยพอย) เยลอ
ถ เพลอ
ถ การอนรรตกษว พตนธรกรรมและการใช คประโยชนวอยพาง
ยตถงยลน

รศ.มาลป ณ นคร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรรย
ป า ตตนตนววน ตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ลนลลปถ กาวปตะต
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.มนนตา ชตยประสงควสข
ร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.วประชตย ณ นคร
นายดนตย สรรพศรป

1 ปป

(0)

123 การศศกษาความสตมพตนธวทางพตนธรกรรมของทรเรปยนพลน
ช เมลองใน
(ยพอย) จตงหวตดนนทบรร ป

รศ.คณพล จรฑามณป
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ชนนวตฒนว ยตพวตฒนพตนธว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

123 การสการวจและทดสอบหาพลชสมรนไพรทปม
ถ ฤ
ป ทธนต
ด คานเชลอ
ช โป
(ยพอย) รโตซตวสาเหตรโรคมาลาเรปย

รศ.สรตญญา วตชโรทตย
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
น.ส.อรมาพร ทาเสนาะ

1 ปป

(0)

ลจาด จบ
122
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย
แผนวนจตยการพตฒนาสมรรถนะขององควกรท คองถนน
ถ เพลอ
ถ การ
จตดการ ทรตพยากรชายฝตถ งแบบบมรณาการพลน
ช ทปอ
ถ าพ วกะเปอรว
จตงหวตดระนอง

การศศกษาความหลากหลายทางชปวภาพของพลชเพลอ
ถ การใช ค
ประโยชนวทางการเกษตรและสนงถ แวดล คอม

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน
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รศ.จรนยา จตนทรวไพแสง
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เดชา วนวตฒนววท
น ยา
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
รศ.โกศล เจรนญสม
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
ศ.ธปรภาพ เจรนญวนรย
น ะภาพ
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.จกานงจนต ผาสรข
ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
อ.นตนทศตกดนด ปนถ นแก คว
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

1 ปป

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

124 ความหลากหลายของแมลงกลรม
พ ตพอ แตน ผศงช และผลกระทบ
(ยพอย) ตพอผม คมาพตกผพอนในสวนสาธารณะ

รศ.โกศล เจรนญสม
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

124 ความหลากหลายของมดในเมลองบรนเวณสวนสาธารณะ
(ยพอย) กรรงเทพมหานคร

รศ.เดชา วนวตฒนววท
น ยา
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

124 ความหลากหลายทางชนนดของยรงในสวนสาธารณะ กรรงเทพ
(ยพอย) มหานคร

ศ.ธปรภาพ เจรนญวนรย
น ะภาพ
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

124 ความหลากหลายด คานประชากรของแมลงวตนตอมสนงถ ปฏนกล
ม ใน
(ยพอย) สวนสาธารณะ กรรงเทพมหานคร

อ.จกานงจนต ผาสรข
ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

124 ความหลากหลายของแมลงกลรม
พ ผปเสลอ
ช และผลกระทบตพอผม คมา
(ยพอย) พตกผพอนในสวนสาธารณะ

อ.นตนทศตกดนด ปนถ นแก คว
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

1 ปป

(0)

124 ความหลากหลายของด ควงกตนกระดกในสวนสาธารณะ
(ยพอย) กรรงเทพมหานคร

รศ.จรนยา จตนทรวไพแสง
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
ดร. เอกวตต วนถป
น ระดนษฐว

1 ปป

(0)

125
(ชรด)

ศ.สาวนตรป ลนม
ถ ทอง
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.พมนพนไล สรวรรณฤทธนด
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.วนเชปยร ยงมานนตชตย
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.สาวนตร ตระกมลนพาเลลอ
ถ มใส
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.เยาวภา อรพามศนรรน จ
ร เน วทยว (ตาปราบ)
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.เดลอนรตตนว ชลอรดมกรล
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.ณนศ กปรต
ว บ
น ต
ร ร
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
นายสรเทพ ญาดป
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร. ปนถ นสรรางคว ดปวงษว
น.ส. กฤษณา ชายกวด

1 ปป

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

125 ความหลากหลายของสาหรพายในพลน
ช ทปเถ กษตรวนกฤตน สถานป
(ยพอย) วนจตยกาญจนบรรแ
ป ละการใช คประโยชนวสาหรพายในการปรตบปรรง
ดนน

อ.วนเชปยร ยงมานนตชตย
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.เดลอนรตตนว ชลอรดมกรล
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

125 ความหลากหลายของพตนธรกรรมแบคทปเรปยทปพ
ถ บในดนน
(ยพอย) ดพางบรนเวณสถานปวจน ตยกาญจนบรร ป

ผศ.สาวนตร ตระกมลนพาเลลอ
ถ มใส
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร. ปนถ นสรรางคว ดปวงษว

1 ปป

(0)

125 ศศกษาความหลากหลายทางชปวภาพของเชลอ
ช รา
(ยพอย) Termitomyces spp. (เหลดโคน) ทปอ
ถ ยมรพ วพ มกตบปลวกเลปย
ช งรา
บรนเวณจตงหวตดกาญจนบรร ป โดยใช คเทคนนคทางโมเลกรล

อ.เยาวภา อรพามศนรรน จ
ร เน วทยว (ตาปราบ)
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.พมนพนไล สรวรรณฤทธนด
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายสรเทพ ญาดป
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.ณนศ กปรต
ว บ
น ต
ร ร
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
น.ส. กฤษณา ชายกวด

1 ปป

(0)

124
(ชรด)

ความหลากหลายของแมลงกลรม
พ สกาคตญและผลกระทบทปม
ถ ต
ป อ
พ
ผม คมาพตกผพอนในสวนสาธารณะ

ความหลากหลายทางชปวภาพของจรลน
น ทรปยใว นระบบนนเวศ
เกษตร และศตกยภาพการใช คประโยชนวในด คานการเกษตร
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ผศ.สรนตนทว ภตทรจนนดา
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
รศ.ชตชรป แก ควสรรลนขต
น
ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน
นายอรรถวรฒ น กตนทะวงศว
สถานปวจน ตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน
ผศ.มณฑล อนงควพรยศกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อนนทรชาตน
สถานปวจน ตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน
นายศนลปว ชตย มณปขต
ต ย
น ว

1 ปป

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

126 ความหลากชนนดของสาหรพายทะเลสปแดงทปม
ถ ห
ป น
น ปมนเปล นองคว
(ยพอย) ประกอบ

รศ.ชตชรป แก ควสรรลนขต
น
ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน
ศ.กาญจนภาชนว ลนวถ มโนมนตว
ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน
นายศนลปว ชตย มณปขต
ต ย
น ว
น.ส.ธนดารตตนว น คอยรตกษา

1 ปป

(0)

126 ความหลากชนนดของเซนทรนคไดอะตอมทะเลกลรม
พ นาโนและ
(ยพอย) ไมโครแพลงกวตอน

นายอรรถวรฒ น กตนทะวงศว
สถานปวจน ตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน
ผศ.มณฑล อนงควพรยศกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.อลงกรณว อนนทรตกษา
วนทยาลตยสนงถ แวดล คอม วนทยาลตยสนงถ แวดล คอม

1 ปป

(0)

2 ปป
52-53

160,000

1 ปป

260,000

2 ปป
52-53

140,000

1 ปป

200,000

126
(ชรด)

ความหลากหลายทางชปวภาพของผม คผลนตขตน
ช ต คนในระบบนนเวศ
ทะเลและชายฝตถ ง

127

ความหลากหลายชนนดของตตทกแตนตกาข คาวในอตนดตบแมนโต
เดปยของ
ระบบนนเวศเกษตร

นายวนชย
ต สรพงษว ไพศาล
ศมนยววจน ตยและพตฒนากปฏวนทยาสนงถ แวดล คอม สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
รศ.สมชาย ธนสนนชยกรล
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายภราดร ดอกจตนทรว
นางสาวฉต ตรมณป วรฒส
น าร

128

ความหลากหลายของชนนดปรสนตในปลาจากหนองหาร
จตงหวตดสกลนคร

ผศ.วตชรนยา ภมรวป โน รจนวกล
ร
ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

129

บทบาทของเอทนลน
ป ตพออาการสะท คานหนาวของกล ควยนกช าว คา
และกล ควยหอมทอง

อ.วชนรญา อนม
ถ สบาย
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

130

การปรตบปรรงสายพตนธรป
ว ลาการวตน
ม เพลอ
ถ ความหลากหลายของ
ลตกษณะ

นายสหภพ ดอกแก คว
ศมนยววจน ตยและถพายทอดเทคโนโลยปปลาสวยงามและพรรณไม คนกช าประดตบ
คณะประมง บางเขน
นายพรรษา ถมยา
ศมนยววจน ตยและถพายทอดเทคโนโลยปปลาสวยงามและพรรณไม คนกช าประดตบ
คณะประมง บางเขน

131

ศศกษาวนธก
ป ารเพนม
ถ ผลผลนตกล ควยไม คสกรลหวายในชพวงฤดมร คอน

นายภาณรพงศว ศรปออ
พ น
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.ลพ ภวภมตานนทว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

2 ปป
52-53

120,000

132

การศศกษาลตกษณะสมบตตแ
น ละการแสดงออกของยปน
asialoglycoprotein receptor จากกร คงกรลาดกา Penaeus
monodon

อ.ราตรป วงศวปตญญา
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

280,000

133

ผลของการใช คกากมตนสกาปะหลตงตพอกระบวนการผลนตอาหาร
สรกรอตดเมลด ลตกษณะทางกายภาพของเมลดอาหาร การยพอยได ค
ของสารอาหาร สมรรถภาพการผลนต และครณภาพซาก

ผศ.ณต ฐชนก อมรเทวภตทร
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.เสกสม อาตมางกมร
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

1 ปป

260,000

134

การผลนตโคนมสาวในระบบการจตดการแบบ Pasture Based
ในเขตร คอนชลน
ช

รศ.กตญจนะ มากวนจต
น รว
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศกร ครณวรฒฤ
น ทธนรณ
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.อาภตสสรา ชมเทศะ
ภาควนชาสรปรวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
นายพนพตฒนว ชนาเทพาพร

1 ปป

260,000

135

การปนเปลช อนของเชลอ
ช รา Aspergillus ochraceus และเชลอ
ช รา
อลน
ถ ๆ และสารพนษ ochratoxin ขณะเกลบเกปย
ถ วและขบวนการ
จตดการหลตงการเกลบเกปย
ถ วของเมลลดกาแฟ

รศ.สมศนร น แสงโชตน
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

180,000
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136

ศตกยภาพของพลชคลรมดนนตพอการควบครมวตชพลชในมตน
สกาปะหลตง

อ.สราวรธ รรงพ เมฆารตตนว
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.รตงสนต สรวรรณมรรคา
ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นายสกล ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
นางสาวสดใส ชพางสลตก
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

2 ปป
52-53

210,000

137

การใช คปรปยเคมปในนาข คาวตามคพาการวนเคราะหวดน
น

ดร.นตนทนา ชลน
ถ
ถ อนม
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาวนรษรา สนนบตวทอง
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นายสมชาย กรปฑาภนรมยว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
วนวตฒนว อนงคะประดนษฐว
นายแหลม ไหวตนง

2 ปป
52-53

360,000

138

ชนนดและการแพรพกระจายของปลาวตยอพอนทปพ
ถ บในแพเลปย
ช ง
หอยแมลงภมใพ นบรนเวณอพาวศรปราชา อ. ศรปราชา จ. ชลบรร ป

นายอรรถวรฒ น กตนทะวงศว
สถานปวจน ตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน
ผศ.ธประพงศว ด ควงดป
ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อนนทรชาตน
สถานปวจน ตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน

1 ปป

210,000

139

การศศกษาระบบนนเวศระยะยาวในพลน
ช ทปส
ถ งวนชปวมณฑลสะแก
ราช

รศ.ยงยรทธ ไตรสรรตตนว
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
นายกรศล ตตงช ใจพนทตกษว
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
นายทตกษนณ อาชวาดม

1 ปป

350,000

140

การประเมนนและการเพนม
ถ ผลสตมฤทธนใด นการสพงนกช าของคลองใน
โครงการชลประทานขนาดใหญพ

รศ.วราวรธ วรฒวน ณนชยว
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ผศ.นนมต
น ร เฉนดฉต นทวพพ
น ตฒนว
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.บตญชา ขวตญยลน
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นายอรรน
น ทรว โสตรโยม

2 ปป
52-53

300,000

141
(ชรด)

โครงการพตฒนาระบบการปลมกข คาวเชนงอนรรตกษว ระบบนนเวศนว
และทรตพยากรนกช า

อ.ศรภสนทธนด สนทธาพานนช
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ศรภาวรรณ ประพตนธว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.เจษฎา เตชมหาศรานนทว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ประภาษ กาวนชา
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ชลน
ถ จนต แก ควกตญญา
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.สนทธนชย
ต ฮะทะโชตน
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.วนมลนตนทนว กตนเกตร
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.พรทนพยว ศรปมงคล
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

3 ปป
52-54

850,000
(850,000)

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

141 การวนจตยและพตฒนาระบบการจตดการนกช าในการปลมกข คาว
(ยพอย) ประหยตดนกช า

141 ศศกษาและตนดตามการเปลปย
ถ นแปลงของระบบนนเวศในนาข คาว
(ยพอย) ประหยตดนกช า

141 ศศกษาและวนจตยการเจรนญเตนบโตและผลผลนตข คาวทปป
ถ ลมกในเชนง
(ยพอย) อนรรตกษว ระบบนนเวศ

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน
อ.ศรภาวรรณ ประพตนธว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.เนตรนภา อนนสลรด
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.เจษฎา เตชมหาศรานนทว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ศรภสนทธนด สนทธาพานนช
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ชลน
ถ จนต แก ควกตญญา
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ประภาษ กาวนชา
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.สนทธนชย
ต ฮะทะโชตน
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ศรภสนทธนด สนทธาพานนช
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.สนทธนชย
ต ฮะทะโชตน
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.วนมลนตนทนว กตนเกตร
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ศรภาวรรณ ประพตนธว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ศรภสนทธนด สนทธาพานนช
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ชลน
ถ จนต แก ควกตญญา
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.วนมลนตนทนว กตนเกตร
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ศรภาวรรณ ประพตนธว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.พรทนพยว ศรปมงคล
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

3 ปป
52-54

(0)

3 ปป
52-54

(0)

3 ปป
52-54

(0)

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

141 วนจตยและพตฒนาการจตดการศตตรมพช
ล ในนาข คาวเพลอ
ถ การอนรรตกษว
(ยพอย) สนงถ แวดล คอม

อ.ประภาษ กาวนชา
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

3 ปป
52-54

(0)

141 ศศกษาและตนดตามการเปลปย
ถ นแปลงของระบบนนเวศในนาข คาว
(ยพอย) ประหยตดนกช า

อ.สนทธนชย
ต ฮะทะโชตน
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

3 ปป
52-54

(0)

141 วนจตยและพตฒนาการจตดการธาตรอาหารในนาข คาวเพลอ
ถ การ
(ยพอย) อนรรตกษว สงนถ แวดล คอม

อ.ชลน
ถ จนต แก ควกตญญา
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

3 ปป
52-54

(0)

141 การวนเคราะหวสาเหตรและแนวทางแก คไขปต ญหาการเสปยสมดรล
(ยพอย) ระบบนนเวศนวในแปลงนาและแหลพงนกช า

อ.เจษฎา เตชมหาศรานนทว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.เจษฎา เตชมหาศรานนทว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.สนทธนชย
ต ฮะทะโชตน
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

3 ปป
52-54

(0)
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

142

การวนจตยและพตฒนาการผลนตคาลลพาลนลลปถ

นางสาวบตวบาง ยะอมป
สถานปวจน ตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางนวลปรางคว ไชยตะขบ
สถานปวจน ตยกาญจนบรร ป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายวรวนทยว ยปส
ถ วตสดนด
สถานปวจน ตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสมศตกดนด รรงพ อรรณ
สถานปวจน ตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

143

การลดปรนมาณสารตกค คางจกาพวกยาสตตววในผลนตภตณฑวเนลอ
ช
หลตงจากผพานขบวนการเกลบการเตรปยม และการปรรงอาหาร

144

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

3 ปป
52-54

220,000

อ.สรพจนา เจรนญสนน
ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว
ศ.มาลนนป ลนม
ช โภคา
ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
รศ.พนบล
ม ไชยอนตนตว
ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนก
น สตตววเลปย
ช ง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.วรวรฒ น ฤกษว อกานวยโชค
ภาควนชากายวนภาคศาสตรว คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
อ.ปฐมาพร อกานาจอนตนตว
ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว
อ.วนมลรตตนว อนนศวร
ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว
นางสาวดลฤดป ครรฑเกนด
ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว
นายคมสตน สตจจะสถาพร
ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว
อ.รตกษว จน
น ดา วตฒนาลตย
ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว
น.ส. ศนรน
น ต
น ยว ธารธาดา

1 ปป

190,000

การพตฒนาชรดปลมกต คนแบบสกาหรตบปลมกมะเขลอเทศและพรนก
หวานในระบบ ไฮโดรโปนนกสวแบบ Deep water culture

ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตน(ด ธนะสมบตต)น
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายยรทธนา บรรจง
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวเทพา ผรดผพอง
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายเกษม หฤทตยธนาสตนตนด
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

1 ปป

140,000

145

สถานภาพและปต จจตยทปม
ถ อ
ป ท
น ธนพลตพอการคตดเลลอกพพอพตนธรโว ค
นมเพลอ
ถ การปรตบปรรงพตนธรใว นประชากรโคนมในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย

ผศ.ศกร ครณวรฒฤ
น ทธนรณ
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน
อ.ธนาทนพยว สรวรรณโสภป
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน
Mauricio A. Elzo

1 ปป

180,000

146

การวนเคราะหวทางพตนธรกรรมของระยะกลตบสตดหลตงหยพานมใน
ประชากรสรกรเชนงการค คาทปเถ ลปย
ช งดมในโรงเรลอนระบบเปน ดภายใต ค
สภาพภมมอ
น ากาศร คอนชลน
ช ของประเทศไทย

อ.ธนาทนพยว สรวรรณโสภป
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศกร ครณวรฒฤ
น ทธนรณ
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ดร.เอกชตย เจนวนถส
ป ข
ร

1 ปป

310,000

147

การเลปย
ช งพพอแมพพตนธรป
ว ม
ม คา(Portunus pelagicus
Linnaeus,1758 )ในบพอดนน

นายอตมพร บตวทป
สถานปวจน ตยประมงคลองวาฬ
นายวรฒช
น ย
ถ ม
ต อพอนเอปย
สถานปวจน ตยประมงคลองวาฬ
นายเทพบรตร เวชกามา
สถานปวจน ตยประมงคลองวาฬ
นายลนขต
น ชมชต
น
สถานปวจน ตยประมงคลองวาฬ

1 ปป

210,000

1 ปป

100,000

148

ความแตกตพางของพตนธรแ
ว ละอายรตอ
พ ครณภาพของเนลอ
ช สรกรและ
ผลนตภตณฑวลก
ม ชนน
ช หมม

คณะประมง บางเขน
คณะประมง บางเขน
คณะประมง บางเขน
คณะประมง บางเขน

นางสาวทนพยวมนตว ใยเกษ
สถานปวจน ตยทตบกวาง สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน เพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนา
ปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
นายวนรตตนว สรมน
สถานปวจน ตยทตบกวาง สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน เพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนา
ปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
นางณต ฏยาพร สรมน
สถานปวจน ตยทตบกวาง สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน เพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนา
ปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
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149

ศตกยภาพการปลมกผตกอนนทรปยแ
ว ซมในแปลงน คอยหนพาในพลน
ช ทปถ
แห คงแล คงจตงหวตดกาญจนบรร ป

นายโรจนวรวป ภนรมยว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายจรตล เหลนพนทตกษว
สถานปวจน ตยกาญจนบรร ป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสาวแสงแข น คาวานนช
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

1 ปป

210,000

150

อนทธนพลของระบบการปลมกพลชทปม
ถ ผ
ป ลตพอรายได ค ความอรดม
สมบมรณวของดนน การเจรนญเตนบโตของยางพารา

นางสาวนนภา เขลอ
ถ นควบ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายกนตตนพงศว ตรปตรรยานนทว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

2 ปป
52-53

150,000

151

การใช คประโยชนวจากเชลอ
ช ราในการควบครมโรคพลช

อ.อรอรมา เพปยซ คาย (เจปยมจนตตว)
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.เลขา มาโนช
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นนพนธว วนสารทานนทว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.ณรงคว สนงหวบรร ะอรดม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

3 ปป
52-54

210,000

152

การทดสอบความแมพนยกาการใช คปรปยเคมปสกาหรตบยางพารากพอน
เปน ดกรปดพตนธรว RRIM 600 ในชรดดนนฝตถ งแดง

นางสาวเบลญจารตชด ทองยลน
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสาวนนภา เขลอ
ถ นควบ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสาวระวนวรรณ โชตนพตนธว
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสาวลลนตา นกช าเพลชร
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายเจษฎายรทธ ไชยบรร ป

5 ปป
52-56

170,000

153

การกกาหนดระบบเกษตรในเขตเสปย
พ
ถ งภตยธรรมชาตนบรนเวณลรม
นกช าห ควยเขยพง จตงหวตดกาญจนบรร ป

นางนวลปรางคว ไชยตะขบ
สถานปวจน ตยกาญจนบรร ป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางพมลศนร น ชมชพ
ป
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางรตตนา สรวรรณเลนศ
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
อ.พงศกร จนวาภรณวคป
ร ตว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวพน
ลช พนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

300,000

154

การสกตดนกช ามตนหอมระเหยจากตะไคร คและผนวมะกรมดเพลอ
ถ
ประโยชนวในการไลพยงร

นายวนชย
ต สรพงษว ไพศาล
ศมนยววจน ตยและพตฒนากปฏวนทยาสนงถ แวดล คอม สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
รศ.สมชาย ธนสนนชยกรล
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.ศนรพ
น รรณ ตตนตาคม
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายภราดร ดอกจตนทรว
นางสาวฉต ตรมณป วรฒส
น าร

2 ปป
52-53

250,000

155

การพตฒนาผลนตภตณฑวสารสกตดจากพลชสมรนไพรควบครมโรค
พลชสมเพ ชนงพาณนชยว

รศ.ณรงคว สนงหวบรร ะอรดม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
อ.อรอรมา เพปยซ คาย (เจปยมจนตตว)
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.พรรณป พตกคง
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ธนดา เดชฮวบ
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
ดร.เอนก กนจเจา

3 ปป
52-54

500,000

156

การคตดเลลอก และขยายโคลนของต คนหนพอไม คฝรตถงพตนธรด
ว จ
ป าก
การเพาะเลปย
ช งอตบละอองเรณม

ดร.ศนรวน รรณ บรรค
ป กา
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
52-54

330,000
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157

การศศกษาความเหมาะสมของความถปก
ถ ารให คอาหารปลาเกปาทปถ
เลปย
ช งในกระชตง บรนเวณคลองกกาพวน อกาเภอสรขสการาญ
จตงหวตดระนอง

นายวนสย
ต คงแก คว
สถานปวจน ตยเพลอ
ถ การพตฒนาชายฝตถ งอตนดามตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาวปรปดามน คกาวชนรพนทตกษว
ศมนยววจน ตยเพลอ
ถ การพตฒนาชายฝตถ งอตนดามตน สกานตกงานอธนการบดป
นายสหตส ราชเมลองขวาง
สถานปวจน ตยเพลอ
ถ การพตฒนาชายฝตถ งอตนดามตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

1 ปป

190,000

158

การวนเคราะหวคาพ ลงทรนเพลอ
ถ การจตดสรรนกช าของโครงการสพงนกช า
และบการรงรตกษา

ผศ.นนมต
น ร เฉนดฉต นทวพพ
น ตฒนว
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.สตนตน ทองพกานตก
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.วราวรธ วรฒวน ณนชยว
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ผศ.ศรภชาตน สรขารมณว
ภาควนชาเศรษฐศาสตรว คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

110,000

159
(ชรด)

การศศกษาสรปรวนทยาการสร คางชปวมวลและผลผลนตของไม คผล
เศรษฐกนจเพลอ
ถ เพนม
ถ ประสนทธนภาพการผลนต

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
ดร.ดวงรตตนว ศตครณ
ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน
อธนการบดป
นายเชฏฐว สาทรกนจ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

4 ปป
52-55

1,100,000
(160,000)

159 สรปรวนทยาการสร คางชปวมวลของไม คผล
(ยพอย)

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.ดวงรตตนว ศตครณ
ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน
อธนการบดป
นายเชฏฐว สาทรกนจ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

4 ปป
52-55

(235,000)

159 การใช คครณสมบตตแ
น สงของพลชในการตรวจตนดตามสถานะของ
(ยพอย) ไม คผล

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ
ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน
อธนการบดป
รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายเชฏฐว สาทรกนจ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
นางสาวเนตรดาว มรสก
น มาศ
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

4 ปป
52-55

(235,000)

159 พลน
ช ทปใถ บและการกระจายของพลน
ช ทปใถ บในไม คผลเขตร คอน
(ยพอย)

อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว
สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ
อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายเชฏฐว สาทรกนจ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
ดร.ดวงรตตนว ศตครณ
ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน
อธนการบดป

4 ปป
52-55

(235,000)
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

159 สภาพแวดล คอมแสงและแบบจกาลองการสตงเคราะหวด ควยแสง
(ยพอย) ของเรลอนพรม
พ ไม คผล

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน
รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายเชฏฐว สาทรกนจ
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
ดร.ดวงรตตนว ศตครณ
ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน
อธนการบดป
นางสาวเนตรดาว มรสก
น มาศ
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ระยะเวลา
การวพจ จย
4 ปป
52-55

งบประมาณ
(235,000)
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยป จจานวน 221 โครงการ

70,750,000

โครงการตนอเนชอ
ช ง จจานวน 60 โครงการ

25,960,000

1

การปรตบปรรงครณภาพการผลนตผลมะพร คาวอพอนเพลอ
ถ การสพงออก

ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

220,000

2

การแก คไขความผนดพลาดอตตโนมตตข
น องคกาไทยด ควย
เทคโนโลยปสปาคาม

อ.สรรย
น า ณ หนองคาย
ภาควนชาคณนตศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

210,000

3

การผลนตสารเชลอ
ถ ทดแทน
ช เพลนงไดเมธนลอปเทอรว (DME) เพลอ
เชลอ
ช เพลนง

รศ.สรนตนทว ลนม
ช ตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

320,000

4

การพตฒนาการขศน
ช รมปเพลอ
ถ การใช คงานของกลาสเซรามนกสวชนนด
ไมก คาทปงถ าพ ยตพอการกรอตกแตพงเพลอ
ถ ใช ค เปล นวตสดรทางทตนตกรรม
สกาหรตบการซพอมแซม

ผศ.ดวงฤดป ฉายสรวรรณ
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.สตจจาทนพยว ทตศนปยพตนธรว
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นางสาวสรภต
ต รา ทนพพนลา
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ดร.กาญจนา กาญจนทวปวตฒนว ( สตดสพวนทปท
ถ กาวนจตย 10 % )
Prof. Dr. Kimihiro YAMASHITA
(สตดสพวนทปท
ถ กาวนจตย 10 %)
น.ส. ปาลนดา ทตกษนนทว
น.ส. ธปราภา สรพรรณโรจนว
น.ส. กรองกาญจนว ศนรน
น ร กล
ร วตฒนา
น.ส. คนศงนรช แก ควทรตพยวศก
ต ดนด
น.ส. พรพนมล ขตนธจนนดา
นายธเนศ ณ วนเชปยร
ดร. เทพปวรรณ จนตรวตชรโกมล

2 ปป
51-52

520,000

การพตฒนาเวลบทพาความรม คและระบบถามตอบขตน
ช สมงเพลอ
ถ ให ค
บรนการความรม คด คานการเกษตร

รศ.อตศนปย ว กพอตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ดร.อารปย ว ธตญกนจจานรกจน
ฝพ ายสารสนเทศ สกานตกหอสมรด บางเขน
ผศ.ปรปดา เลนศพงศววภ
น ษ
ม ณะ
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

750,000
(75,000)

5
การวนจตยและพตฒนาเทคนนคการประมวลความรม คและระบบถาม(ยพอย) ตอบขตน
ช สมง

รศ.อตศนปย ว กพอตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นางสาวพตชรป วราศรตย
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นางมรกขวดา สรขธาราจาร
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ยลน ภมวพ รวรรณ
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ฉวปวรรณ เพลชรศนร น
ตระกมล เพนม
ถ พมล

3 ปป
50-52

(465,000)

5
การศศกษาและพตฒนาองควความรม ค และ ออนโทโลยปเพลอ
ถ สนตบ
(ยพอย) สนรนระบบการตตดสนนใจและการตอบปต ญหาการเกษตร : กรณป
ศศกษาเรลอ
ถ งข คาวไทย

ดร.อารปย ว ธตญกนจจานรกจน
ฝพ ายสารสนเทศ สกานตกหอสมรด บางเขน
นางสาวถนรนตนทว ดการงควสอน
ฝพ ายสารสนเทศ สกานตกหอสมรด บางเขน
นางสาววตนเพลญ ศรตจตนทรวกล
ร
ฝพ ายสารสนเทศ สกานตกหอสมรด บางเขน
รศ. ดร. พปรเดช ทองอกาไพ
นางสาวประดนษฐา ศนรพ
น ตนธว
Dr. Johannes Keizer
Dr. Dagobert Soergel
ดร. อรวรรณ อนม
ถ สมบตต น

3 ปป
50-52

(210,000)

5
(ชรด)

6

ปฏนกรณวเมมเบรนรปฟอรวมแกตสไฮโดรเจนความบรนสท
ร ธนส
ด งม ยนงถ
เพลอ
ถ ใช คในเซลลวเชลอ
ช เพลนงเปล นพลตงงานทดแทน

รศ.สรนตนทว ลนม
ช ตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

300,000

7

การแก คไขปต ญหาการขตดแย คงกตนระหวพางบรนการเสรนมของ
โทรศตพทวเคลลอ
ถ นทปถ

อ.ภตทร ลปลาพฤทธนด
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นายพปรธร โอชาพตนธรว

2 ปป
51-52

270,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

8

การสตงเคราะหวยาต คานไข คหวตดนก(Oseltamivir) จากนกช าตาล
แมนโนส และ อะราบนโนส

รศ.บรญสพง คงคาทนพยว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.งามผพอง คงคาทนพยว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.ชนนนทรว ตนรวตฒนวานนช
ภาควนชาสรปรวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
น.ส. ภาวนณป วนเชปยรนรกล
ร

2 ปป
51-52

570,000

9

การจตดการความรม คงานวนจตยในมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว

ศ.อรทตยรตตนว ณ นคร
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
รศ.พตนธรป
ว น ต น เปปถ ยมสงพา
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สมชาย นก าประเสรนฐชตย
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.พปรวตฒนว วตฒนพงศว
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นางพจนตนทว รพมสนธนด
สกานตกงานเลขานรการ สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพง มก. สถาบตนวนจตยและ
พตฒนาแหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางภตทรา ชมวาธนวตฒนว
ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางสรไร สรวรรณรตตนว
ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาวมาลป สกรลนนยมพร
ฝพ ายสารสนเทศงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นางกนกพร พมลประพตนธว
ฝพ ายสารสนเทศงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาวทนสยา ทนศเสถปยร
ฝพ ายสารสนเทศงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
น.ส.สรภส
น รา เกปยรตนสน
ร
ต ตนสข

3 ปป
51-53

4,000,000

10

การศศกษาหาเชลอ
ช แบคทปเรปยกรดแลกตนกจกาเพาะ
Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในลกาไส คไกพ และการตอบ
สนองของเชลอ
น คาน
ช แบคทปเรปยกรดแลกตนก ในการสร คางภมมต
ทาน

รศ.สรนย
ป ว นนธส
น น
น ประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.สรทธนพตนธรว แก ควสมพงษว
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ปป
50-52

400,000

11

การเตรปยมและพตฒนาวตสดรเซรามนกสวจากสารประกอบโลหะ
เชนงซ คอนอยพางงพาย สกาหรตบใช คเปล นแผพนเยลอ
ถ บางอนเลลกโทร
ไลตวในเซลลวเชลอ
ช เพลนงออกไซดวของแขลง

ผศ.อภนรตตนว เลาหวบต
ร รป
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.นตทธมน คมณแสง
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายฉต ตรชตย วประนนตส
น กรล

2 ปป
51-52

320,000

12

การกกาหนดรมปแบบของปต ญหาสนามแมพเหลลกไฟฟค า
โดยกระบวนการแยกยพอยแบบไอโซทรอปน กเวกเตอรวฟนลดว

รศ.ณต ฏฐกา หอมทรตพยว
ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟค า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

170,000

13

โครงสร คางและสมบตตท
น างไฟฟค าของแลนทานตมเฟอรวไรทวเจลอ
ไอออนโลหะทปเถ ตรปยมโดยกระบวนการขตน
ช ตอนเดปยวเพลอ
ถ ใช ค
เปล นวตสดรตรวจวตดแกตส

ผศ.นตทธมน คมณแสง
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.อภนรตตนว เลาหวบต
ร รป
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ดร. หทตยกานตว มนตสปน ยะ
ดร. อนรรตตนว วนสท
ด รอรรถ
น ธนส
นางสาววรรณกตษมา ฮารน

2 ปป
51-52

360,000

14

การสตงเคราะหวสารอนรพตนธวไบโอทนนทปม
ถ โป ครงสร คางทปวถ อ
พ งไวใน
สภาวะกรด เพลอ
ถ ใช คในการทกา tRNA ให คบรนสท
ร ธนด และพตฒนาไป
เปล นสารตพอเชลอ
ถ มสกาหรตบชปวโมเลกรล

อ.พนทตกษว เชลอ
ช วงศว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

310,000

การวนจตยไปสมก
พ ารพตฒนาพลตงงานทางเลลอก: เซลลวแสง
อาทนตยวและเชลอ
ช เพลนงสตงเคราะหว

รศ.อรรถธปรา วรยนงถ ยง
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ.บรษบา ยงสมนทธว
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ลตดดา มปศข
ร
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

1,350,000
(370,000)

15
(ชรด)
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15
การใช คสปจากสารสกตดธรรมชาตนเพลอ
ถ ใช คสกาหรตบเซลลวแสง
(ยพอย) อาทนตยวชนนดดายเซนซนไทสวของแขลง

ผศ.มารนสา อรตญชตยยะ
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.อตจจนา วงศวชย
ต สรวตฒนว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.อรรถธปรา วรยนงถ ยง
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ลตดดา มปศข
ร
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ.บรษบา ยงสมนทธว
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

(285,000)

15
การสตงเคราะหวเพอรอฟสไกทวและการศศกษาครณสมบตตใน นการ
(ยพอย) ประยรกตวใช คเปล นอนเลลกโทรไลตววตฎภาคของแขลง

รศ.อตจจนา วงศวชย
ต สรวตฒนว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.อรรถธปรา วรยนงถ ยง
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

(283,000)

15
การเตรปยมแกตสสตงเคราะหวจากปฏนกรน ย
น าออกซนเดชตนแบบพา
(ยพอย) เชปยลของมปเทนโดยใช คตตวเรพงปฏนกรน ย
น าเพอรอฟสไกทว
LaCoO3

อ.พนนทรส
ว ด
ร า วปรวตฒนว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.อรรถธปรา วรยนงถ ยง
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

(210,000)

15
เชลอ
ช เพลนงสตงเคราะหว : กระบวนการฟน ชเชอรวโทรปบนตตวเรพง
(ยพอย) โคบอลตวทถ
ปถ ก
ม ปรตบปรรง

รศ.อรรถธปรา วรยนงถ ยง
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

(202,000)

16

การพตฒนาเอนไซมวเบต คา-กลมโคซนเดสชนนดใหมพเพลอ
ถ การ
ประยรกตวใช คในเชนงพาณนชยว

ผศ.ประชรมพร คงเสรป (ทรนกรล)
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ. ดร. ม.ร.ว. ชนษณรสรร สวตสดนวตตนว
รศ.ดร. เจมสว เกตรทตต คารวนสว

3 ปป
50-52

270,000

17

การศศกษากลไกการยตบยตงช เอนไซมว Human
Topoisomerase II โดยสารกลรม
พ rhinacanthins และ
napthoquinone esters เพลอ
ถ ใช คเปล นยาต คานมะเรลง

อ.นลวตฒนว บรญญาลตย
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

300,000

18

วนจตยและพตฒนาใบมปดจอบหมรนสกาหรตบประเทศไทยเพลอ
ถ ใช คกตบ
อรปกรณวไถจอบหมรนตนดรถไถเดนนตามเน คนการทดลองใน
แปลง

รศ.ธตญญา นนยมาภา
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นายณรงคว อรน
พ คง
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นายวนชย
ต หมอยาดป
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

2 ปป
51-52

150,000

19

การยพอยสลายสปย คอมผ คาบางชนนดโดยใช คแผพนฟน ลม
ว ของผลศก
ไทเทเนปยขนาดนาโนประสนทธนภาพสมง

รศ.สรดจนต สงวนเรลอง
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.นตทธมน คมณแสง
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

350,000

20

การศศกษากลไกการทกางานของนาโนมอรวเตอรวโปรตปน ATP
synthase ด ควยวนธ ป molecular dynamics method

อ.เฉลนมพล กาญจนวรนนทรว
ภาควนชาฟน สก
น สว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

220,000

21

การขจตดสปย คอมผ คาในนกช าทนงช โดยใช คเทคนนคการดมดซตบทาง
ชปวภาพด ควยมวลชปวภาพของฟต งไจ

ผศ.วปรานรช หลาง
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
อ.ฐนตย
น า แซพปตง
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.สาโรจนว ศนรศ
น น
ต สนปยกรล
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ปป
51-52

180,000

22

การวนเคราะหวผลของไฮโดรคอลลอยดวตอ
พ การลดปรนมาณ
นกช ามตนในผลนตภตณฑวทอด

รศ.รรงพ นภา พงศวสวตสดนม
ด านนต
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ปป
51-52

320,000

23

การกกาจตดสสารอนนทรปยธ
ว รรมชาตนและสารกกาจตดศตตรมพช
ล ในนกช า
ดนบโดยใช คแสงเลปยนแบบแสงอาทนตยว

รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ธารนนป สาลปโภชนว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

260,000

24

การโคลนนนงถ และหาลกาดตบเบสของยปน phytoene synthase
ในการควบครมการสตงเคราะหวคาโรทปนอยดวในผลสตบปะรดพตนธรว
ปต ตตาเวปย (Ananas comosus (L.) Merr. cv. Pattavia)
ทปเถ รพงการสรกแกพด ควยฮอรวโมนเอทปลน
ป

รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ประศาสตรว เกลอ
ช มณป
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

240,000

25

การปรตบปรรงพตนธรห
ว ญ คาแพงโกลพาโดยการเพาะเลปย
ช งเนลอ
ช เยลอ
ถ

ศ.ประดนษฐว พงศวทองคกา
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรรน
น ทรว ปน ยะโชคณากรล
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ.สายตณหว ทตดศรป
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว จตนทกานตว อรณนตนทว

3 ปป
50-52

250,000

26

การยตบยตงช การเพนม
ถ จกานวนไวรตสนนวคลปโอโพลปฮโป ดร (NPV)
ของไหม โดยใช ค double-strand RNA interference

รศ.เลนศลตกษณว เงนนศนร น
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

3 ปป
51-53

360,000
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27

การพตฒนาเครลอ
ถ งหมายโมเลกรลของลตกษณะต คานทานตพอ
โรคราเขมพาดกาในหญ คากนนนป

อ.จตรพร กรลอศงช
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ชตชวาล จตนทราสรรย
น ารตตนว
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายอานรภาพ เสลงสาย

2 ปป
51-52

350,000

28

การถพายยปนสร คางโปรตปนหร คมอนรภาคไวรตสใบดพางเข คากล ควยไม ค
สกรลหวายเพลอ
ถ สร คางความต คานทานโรคโดย RNAi
Technology

รศ.พตฒนา ศรปฟคา ฮรนเนอรว
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางสาว กฤษณา พนนจ
น

2 ปป
51-52

310,000

29

การแยกสกตดยปน sesquiterpene synthase จากต คน
สะระแหนพทส
ปถ ร คางฟป โรโมนเตลอนภตย beta-farnesene ในเพปย
ช
อพอน และการแสดงออกของยปนนปใช นมะละกอเพลอ
ถ การควบครม
โรคทปเถ กนดจากไวรตส

อ.ศรปเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อกาไพวรรณ ภราดรวนรวตฒนว
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นนพนธว ทวปชย
ต
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

3 ปป
50-52

210,000

30

การผลนตและใช คเทคโนโลยปเอนไซมวเพลอ
ถ จตดการและเพนม
ถ
มมลคพาของเหลลอใช คจากอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.พนลาณป ไวถนอมสตตยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.สรคน
ต ธรส ธาดากนตตนสาร
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาววราภรณว อภนวตฒนาภนวตต
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวมลนพรรษ สงพนมพว
นางสาวทวปสรน น มาลาพตนธรว
นางสาวพรพนมล จตนทรวฉาย
นนสต
น ปรนญญาโท 2 คน

2 ปป
51-52

400,000

31

การเตรปยมและสมบตตข
น อง (K0.5-Na0.5) NbO3-LiXO3,
X=Nb และ Sb เซรามนกสวเฟป ยโซอนเลลกทรนกชวชนนดไร คตะกตวถ

รศ.สรปรปยา ตรปวจน ต
น รเกษม
ภาควนชาฟน สก
น สว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

240,000

32

ความหลากหลายทางชปวภาพและสารต คานจรลน
น ทรปยข
ว องแอ
คตนโนมตยสปทจากถกชา

ผศ.กรรณนการว ดวงมาลยว
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.อรนนทนพยว ธรรมชตยพนเนต
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

120,000

33

การวนเคราะหวการทกางานของยปนทปใถ ช คในการสตงเคราะหวสาร
เคอรวคม
ม น
น อยดวในขมนน
ช ชตนโดย RNA interference

รศ.สรรน
น ทรว ปน ยะโชคณากรล
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.สมพนศ สามนภก
ต ดนด
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

3 ปป
51-53

290,000

34

การโคลน การศศกษาลตกษณะเฉพาะ และการแสดงออกของ
ยปน XYL1 จากเมทนลโลโทรฟน กยปสตวทนอรณหภมมส
น งม ทปแ
ถ ยกได ค
ในประเทศไทย

ผศ.นตนทนา สปสข
ร
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ.สาวนตรป ลนม
ถ ทอง
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.อรนนทนพยว ธรรมชตยพนเนต
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

160,000

35

การค คนหาและโคลนยปนทปเถ กปย
ถ วข คองกตบการสร คางดอกในสบมด
พ กา

อ.สมพนศ สามนภก
ต ดนด
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.วนภา หงษว ตระกมล
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.ศนรวน รรณ บรรค
ป กา
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

270,000

36

การโคลนและศศกษาครณลตกษณะของยปนทปเถ กปย
ถ วข คองกตบกลนน
ถ
ของดอกแก คว มะกรมด และกล ควยไม ค

รศ.พตฒนา ศรปฟคา ฮรนเนอรว
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร หรรษา ประวตต น
นางสาวกฤษณา พนนจ
น

3 ปป
51-53

270,000

37

เมตาจปโนมนคสวของจรลน
น ทรปยด
ว น
น เพลอ
ถ การประยรกตวใช คทางการ
เกษตรอรตสาหกรรม และการแพทยว

นางสาวมณป ตตนตนรงรพ กนจ
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.สรดาวรรณ เชยชมศรป
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกมล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

2 ปป
51-52

260,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

การประยรกตวใช คแรพอต
ร สาหกรรมเพลอ
ถ การเกษตรและสนงถ แวด
ล คอม

ผศ.พรสวาท วตฒนกมล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวพน
ลช พนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ก คองเกปยรตน (ลาออก) วนเศษรตตนว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวพน
ลช พนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

410,000

การปรตบปรรงพตนธรย
ว ค
ม าลนปตตสด ควยเทคโนโลยปชวป ภาพเพลอ
ถ เพนม
ถ
พลน
ช ทปป
ถ ลมกในแหลพงดนนเคลมภาคตะวตนออกเฉปยงเหนลอของ
ประเทศไทย

ดร.ศาลตกษณว พรรณศนร น
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

1,410,000
(156,000)

39
การตรวจสอบลายพนมพวดเป อลนเอของโคลนพตนธรย
ว ค
ม าลนปตตส
(ยพอย) โดยใช คเครลอ
ถ งหมายไมโครแซทเทลไลทว

รศ.สรรน
น ทรว ปน ยะโชคณากรล
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

(239,000)

39
การปรตบปรรงพตนธรย
ว ค
ม าลนปตตสเพลอ
ถ ปลมกในพลน
ช ทปภ
ถ าคตตะวตนออก
(ยพอย) เฉปยงเหนลอของประเทศไทย โดยการฉายรตงสปแกมมารพวมกตบ
เทคนนคการเพาะเลปย
ช งเนลอ
ช เยลอ
ถ พลช

ดร.ศนรวน รรณ บรรค
ป กา
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
ดร.ศาลตกษณว พรรณศนร น
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(194,000)

39
การปรตบปรรงพตนธรย
ว ค
ม าลนปตตสให คทนตพอความเคลมด ควยการถพาย
(ยพอย) ยปน APX เข คาสมต
พ คน

รศ.สมศตกดนด อภนสท
น ธนวาณนช
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.ศาลตกษณว พรรณศนร น
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
ดร.ศนรวน รรณ บรรค
ป กา
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

(239,000)

39
การเปรปยบเทปยบการเตนบโตและลตกษณะทางสรปรวนทยาของ
(ยพอย) สายพตนธรไว ม คยมคาลนปตตสคามาลดมเลนซนสรรน
พ ทป2
ถ

อ.สาพนศ ดนลกสตมพตนธว
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
นายวนฑรม ยว เหลลองวนรย
น ะแสง

3 ปป
51-53

(194,000)

39
การคตดเลลอกยมคาลนปตตสทนเคลมโดยใช คตตวบพงชปท
ช างชปวเคมปใน
(ยพอย) สภาพปลอดเชลอ
ช

ดร.ศาลตกษณว พรรณศนร น
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
รศ.ปรณฑรนกา หะรนณสรต
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

3 ปป
51-53

(194,000)

39
การคตดเลลอกพตนธรย
ว ค
ม าลนปตตสให คทนเคลมในสภาพปลอดเชลอ
ช
(ยพอย) โดยการใช คสารเคมป

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ศาลตกษณว พรรณศนร น
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
ผศ.อรรถศนษฐว วงศวมณปโรจนว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร.รงรอง หอมหวล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
อ.จงรตก วตชรนนทรวรตตนว
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

3 ปป
51-53

(194,000)

ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ราตรป วงศวปตญญา
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.เกปยรตนทวป ชมวงศวโกมล
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.เลนศลตกษณว เงนนศนร น
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

250,000

38

39
(ชรด)

40

การแสดงออก และการศศกษาสมบตตข
น องรปคอมบนแนนทวไฟโบ
รอนเนสจากนกช ายพอยอาหารของหนอนไหม
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

41

การขยายพตนธรไว ม คปพ าหายากและใกล คสมญพตนธรบ
ว างชนนด โดย
การเพาะเลปย
ช งเนลอ
ช เยลอ
ถ เพลอ
ถ การอนรรตกษว พตนธรกรรมและการใช ค
ประโยชนวอยพางยตถงยลน

รศ.มาลป ณ นคร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ลนลลปถ กาวปตะต
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรรย
ป า ตตนตนววน ตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.มนนตา ชตยประสงควสข
ร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายดนตย สรรพศรป

3 ปป
51-53

150,000

42

การตรวจวนเคราะหวงาช คางไทย

ผศ.พรสวาท วตฒนกมล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวพน
ลช พนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.วปรยรทธว เลาหะจนนดา
ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
Prof Dr W.H. Hofmeister
น.ส. เสรนมรตกษว อนงคะวณนช
นายจตกรกรนช บรญมป
นายวตฒนา เวทยประสนทธนด
นายศนรวน ตฒนว เผพาวงศา
นายไสว วตงหงษา
น.ส. สรจต
น รา จางตระกมล
นางนนลบ
ร ล กตณหา
นายรณสนทธนด มณปไสยว
น.ส. พนมพนกา ธรรมเจรนญ
นายสตตวแพทยวภท
ต รพล มณปออ
พ น
สตตวแพทยวหญนงวนาลป เขมพนทตกษว
นายสตตวแพทยวบรร ฉต ตร ตตนประดนษฐว
Dr. habil. Dorrit Jacob
Dr. Tobias Heager
Dr. Analia Soldati
Dr. Ursula Wehrmeister
Dr. Stefan Ziegler

2 ปป
51-52

300,000

43

การปรตบปรรงครณภาพนกช าทนงช จากโรงไฟฟค าราชบรรโป ดยใช คระบบ
พลน
ช ทปช
ถ ม
รพ นกช าเทปยม

ผศ.ธนวรรณ พาณนชพตฒนว
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
Guy R.Lanza

2 ปป
51-52

200,000

44
(ชรด)

การใช คประโยชนววตสดรเศษเหลลอจากอรตสาหกรรมเกษตรขนาด
ยพอม

รศ.วรรณวนบล
ม ยว กาญจนกรญชร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

3 ปป
50-52

1,200,000
(128,000)

44
การคตดเลลอกและผลนตแบกทปเรปยกรดแลกตนกเพลอ
ถ ปรตบปรรง
(ยพอย) ครณภาพกากถตถวเหลลอง

ผศ.ประมรข ภระกมลสรขสถนตยว
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วนเชปยร ลปลาวตชรมาศ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สรนย
ป ว นนธส
น น
น ประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายอภนเชษฐ หมลน
ถ อรพาม

3 ปป
50-52

(180,000)

44
การพตฒนาเครลอ
ถ งชมรสจากหตวและเปลลอกกร คง
(ยพอย)

รศ.วรรณวนบล
ม ยว กาญจนกรญชร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
ผศ.สรดสาย ตรปวานนช
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

(225,000)

44
การพตฒนาสมบตตเน ยลอ
ถ กระดาษจากทางใบปาลวมนกช ามตนเพลอ
ถ
(ยพอย) บรรจรภณ
ต ฑวเยลอ
ถ กระดาษขศน
ช รมปสกาหรตบบรรจรผลไม คสด

อ.เลอพงศว จารรพตนธว
ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

(318,000)

44
การแยกโปรตปนและแลลกโทสจากของเหลลอทนงช จาก
(ยพอย) อรตสาหกรรมการผลนตเนยแขลง

อ.สายพนณ ทานตชฌาสตย
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

(187,000)

44
การศศกษาครณสมบตตก
น ารต คานออกซนเดชตน
ถ และสารประกอบแอ
(ยพอย) นโธไซยานนนจากเปลลอกองรน
พ

อ.ศศนธร ตรงจนตภตกดป (จตนทนวรางกมร)
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

(162,000)
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45

การสะสมของโลหะหนตก (แคดเมปยม ทองแดง เหลลก ตะกตวถ
นนกเกนล โครเมปยม และสตงกะสป) ในดนนนา และการเคลลอ
ถ นย คาย
ไปสมเพ มลลดข คาว กระดมดซตบ (Adsorption) และการคาย
(Desorption) ของโลหะหนตกในดนนนา และครณสมบตตท
น าง
อรณหพลศาสตรว และจลนศาสตรว

ผศ.สรนทรป ขรนทอง
สาขาวนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะทรตพยากรและสนงถ แวดล คอม
ศรปราชา
ผศ.สรนทรป ขรนทอง
สาขาวนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะทรตพยากรและสนงถ แวดล คอม
ศรปราชา
อ.เกรนก วงศวสอนธรรม
สาขาวนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะทรตพยากรและสนงถ แวดล คอม
ศรปราชา

2 ปป
51-52

200,000

46

การผลนตเยลอ
ถ กระดาษจากไม คสบมด
พ กา

นายวนขณ
ต ฑว อรรณพานรรตกษว
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ประเทลอง พรฒซ คอน
ภาควนชาวนผลนตภตณฑว คณะวนศาสตรว บางเขน
เพลญศรป อตนวรรณาพตฒนว

4 ปป
51-54

400,000

47

การพตฒนาผลนตภตณฑวยตบยตงช การเจรนญของเชลอ
น ทรปย ว โดยมป
ช จรลน
สารสกตดพลมและ/หรลอนกช ามตนพลมเปล นองควประกอบหลตก: 1.
ผลนตภตณฑวสเปรยวฆาพ เชลอ
ช ในห คองนกช าแบบพกพา 2. ผลนตภตณฑว
แผพนเชลดทกาความสะอาดแบบพกพาเพลอ
ถ ใช คยตบยตงช เชลอ
ช ปน
เปลช อนจากทปส
ถ าธารณะ

นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวประภตสสร รตกถาวร
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

2 ปป
51-52

280,000

48

การคตดเลลอกต คนเสาวรสต คานทานโรคไวรตสด ควยเทคนนค
somaclonal variation

รศ.สนรภ
น ท
ต รว พราหมณปย ว
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

2 ปป
51-52

200,000

49

ศศกษาการชะล คางพตงทลายของดนนโดยเทคนนคการใช ค
ไอโซโทปรตงสปฝนกต
รพ มมตนตรตงสป ซปเซปยม-137 ณ.บรนเวณพลน
ช ทปถ
อกาเภอเขาคนชฌกมฏ จตงหวตดจตนทบรร ป

รศ.พรรณป พตกคง
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.พตฒนา อนรรตกษว พงศธร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.สรนทรป ขรนทอง
สาขาวนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะทรตพยากรและสนงถ แวดล คอม
ศรปราชา
ผศ.วตนวนสา สรดประเสรนฐ
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

200,000

การพตฒนาวนธก
ป ารลอกกาวจากเส คนไหมไทยด ควยเอนไซมว

ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

450,000
(50,000)

50
เซอรนซน
น างชปวโมเลกรล
น จากรตงไหม และสมบตตท
(ยพอย)

ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

(150,000)

50
การลอกกาวเซอรนซน
น จากเส คนไหมไทยด ควยโปรตปเอส
(ยพอย)

ผศ.อรไรวรรณ นนลเพลชรว
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

(150,000)

50
การเพนม
ถ ความเข คมข คนของเซอรนซน
น จากนกช าทนงช การลอกกาวเส คน
(ยพอย) ไหมด ควยเมมเบรนและการดตดแปรเซอรนซน
ป างเคมป
น ด ควยวนธท

รศ.ชลธนชา นรพมหอม
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

(100,000)

50
(ชรด)

51

การพตฒนาวนธวป เน คราะหวหาปรนมาณนกช ามตนทตงช หมดในเมลลดข คาว
โพดนกช ามตนอยพางรวดเรลวด ควยเทคนนคเนปยรวอน
น ฟราเรดสเปกโต
รสโกปป และการประยรกตวใช คในโปรแกรมการปรตบปรรงพตนธรข
ว คาว
โพดนกช ามตน

ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ผศ.วนเชปยร กปรตนนจ
น กาล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

2 ปป
51-52

300,000

52

การตรวจสอบผลนตภตณฑวอาหารทปผ
ถ าพ นการฉายรตงสปด ควยวนธ ป
ทางกายภาพและชปวภาพ

ผศ.วตนวนสา สรดประเสรนฐ
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.พรรณป พตกคง
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.วารรณป วารตญญานนทว
ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
อารตกษว วนทต
น ธปรานนทว

3 ปป
51-53

450,000
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53

การปนเปลช อนของไนเตรทในแหลพงนกช าบาดาล พลน
ช ทปภ
ถ าคตะวตน
ตก และการประเมนนความเสปย
ถ ง

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ผศ.อรรถศนษฐว วงศวมณปโรจนว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายวรรณศตกดนด เลปย
ถ มเหลปยม
นายชตชวาลยว สนงหกตนตว

2 ปป
51-52

200,000

54

สมบตตท
น างกายภาพและทางกลของแผพนฟน ลม
ว กล ควยทปเถ สรนม
เส คนใยธรรมชาตน

รศ.รตงสนนป โสธรวนทยว
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ดร.รตงสนมา ชลครป
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
น.ส. ศนรล
น ก
ต ษณว ทรงทนพยว

2 ปป
51-52

200,000

การวนจตยและพตฒนาผลนตภตณฑวสข
ร ภาพเพลอ
ถ เพนม
ถ มมลคพาจาก
ธตญพลชไทย

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกล
ร
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.รงรอง หอมหวล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ศนรพ
น ร วนหคโต
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายเจรนญ ขรนพรม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

1,000,000
(115,000)

55
การคตดเลลอกและการผลนตธตญพลชไทยเพลอ
ถ เพนม
ถ ประสนทธนภาพ
(ยพอย) ของผลนตภตณฑวสข
ร ภาพ

ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายเจรนญ ขรนพรม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
ดร.รงรอง หอมหวล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ศนรพ
น ร วนหคโต
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(153,220)

55
การเพนม
ถ ประสนทธนภาพการผลนตต คนกล คาและสร คางสารสกาคตญ
(ยพอย) ทางโภชนาการในธตญพลชไทยโดยเทคโนโลยปชวป ภาพ

ดร.รงรอง หอมหวล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ศนรพ
น ร วนหคโต
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายเจรนญ ขรนพรม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกล
ร
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(208,170)

55
(ชรด)
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55
ครณคพาทางโภชนาการ และสหสตมพตนธวของดตชนปต คานอนรมล
ม
(ยพอย) อนสระและธาตรอาหารในผลนตภตณฑวต คนกล คาธตญพลชไทย

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.รรงพ นภา กพอประดนษฐวสกรล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ผศ.วราภา มหากาญจนกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ผศ.มนตวทพ
น ยว ชกาถ ชอง
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นายเจรนญ ขรนพรม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.รงรอง หอมหวล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ศนรพ
น ร วนหคโต
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(293,760)

55
การศศกษาเกณฑวคณ
ร ภาพการปนเปลช อนจรลน
น ทรปยแ
ว ละกระบวน
(ยพอย) การลดการปนเปลช อน

ดร.ศนรพ
น ร วนหคโต
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายเจรนญ ขรนพรม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

(124,390)

55
การวนจตยกระบวนการเกลบรตกษา และอายรวางจกาหนพาย ของนกช า
(ยพอย) คตน
ช ต คนกล คาและผลนตภตณฑวสข
ร ภาพจากธตญพลชไทย

นายเจรนญ ขรนพรม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
นายสมนศก ทองบพอ
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
ดร.อภนตา บรญศนร น
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
นางสาวยรพน
น อพอนศนร น
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
ดร.พปรพงษว แสงวนางควกล
ม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว

3 ปป
51-53

(105,460)

3 ปป
51-53

800,000
(800,000)

56
(ชรด)

การพตฒนาพลน
ช ทปช
ถ นบทโครงการภมฟคาพตฒนาฯ โดยสร คางมมลคพา
เพนม
ถ ให คแกพผลผลนตทางการเกษตรและยกระดตบครณภาพชปวต
น
ของชาวชนบท

สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน

รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตน(ด ธนะสมบตต)น
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายเกษม หฤทตยธนาสตนตนด
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายวรฒน
น ตนทว คงทตด
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางยรพา ปานแก คว(มงคลสรข)
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายวราวรฒ น ศรภมนตรมงคล
ฝพ ายพตฒนาเชนงธรรกนจ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอรตสาหกรรมเกษตร
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

56
การสการวจ รวบรวม ขยายพตนธรแ
ว ละคตดเลลอกพตนธรก
ว ล ควยไม คและ
(ยพอย) สมรนไพรพลน
ช เมลอง เพลอ
ถ คลนสมธ
พ รรมชาตนและเสรนมสร คางครณคพา
ทางเศรษฐกนจ

นางสาวพนนดา วงษว แหวน
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตน(ด ธนะสมบตต)น
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพนนดา วงษว แหวน
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
รรงพ อรรณ สรม
พ แก คว
สนรท
น รตพยว เลนศปรตชญานตนทว
เทพา ผรดผพอง

3 ปป
51-53

(0)

56
การพตฒนาการปลมกพลชในระบบวนเกษตรเพลอ
ถ การใช ค
(ยพอย) ประโยชนวทด
ปถ น
น อยพางยตถงยลน

ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตน(ด ธนะสมบตต)น
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
รศ.วประศตกดนด อรดมโชค
ภาควนชาวนทยาศาสตรวพน
ลช พนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางยรพา ปานแก คว(มงคลสรข)
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายเกษม หฤทตยธนาสตนตนด
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายประกนต วงศวศรปวตฒนะ

3 ปป
51-53

(0)

56
การใช คประโยชนวจากถตถวแดงญปป
ถ นในพล
รพ
น
ช ทปโถ ครงการภมฟคา
(ยพอย) พตฒนาฯ

รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วนชย
ต หฤทตยธนาสตนตนด
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.วนษฐนดา จตนทราพรชตย
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ปป
51-53

(0)

56
การผลนตพลตงงานจากชปวมวลไม คโตเรลวในพลน
ช ทปโถ ครงการภมฟคา
(ยพอย) พตฒนาฯ

นายเกษม หฤทตยธนาสตนตนด
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
รศ.วนชย
ต หฤทตยธนาสตนตนด
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตน(ด ธนะสมบตต)น
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

3 ปป
51-53

(0)

56
การใช คประโยชนวจากชาและการพตฒนาผลนตภตณฑวจากใบชา
(ยพอย)

รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายวรฒน
น ตนทว คงทตด
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสรพนนดา วนนจ
น ฉต ย
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

3 ปป
51-53

(0)

56
การผลนตกระดาษด ควยมลอและการสร คางมมลคพาเพนม
ถ โดยใช คชป
(ยพอย) วมวลจากศมนยวภฟ
ม ค าพตฒนาฯ

นายวรฒน
น ตนทว คงทตด
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายชตยพร สามพรม
พ พวง
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.สรธรป า วนทยากาญจนว
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

3 ปป
51-53

(0)
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

56
การศศกษาและประเมนนผลกระทบและผลสกาเรลจของโครงการ
(ยพอย) ตพางๆ ภายใต คโครงการภมฟคาพตฒนาฯ

นางฤดป ธประวนนช
ฝพ ายพตฒนาเชนงธรรกนจ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตน(ด ธนะสมบตต)น
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางฤดป ธประวนนช
ฝพ ายพตฒนาเชนงธรรกนจ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอรตสาหกรรมเกษตร

2 ปป
51-52

(0)

57
(ชรด)

ผศ.พปรนรช จอมพรก
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.พปรนรช จอมพรก
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ธตญญะ เตชะศปลพนทตกษว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชมศก
ต ดนด จอมพรก
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.คทารตตนว ชมศรปเอปย
ถ ม
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ.สนรนรช ลามศรปจตนทรว
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

12 ปป
41-52

900,000
(420,000)

57
การปรตบปรรงพตนธรพ
ว ช
ล สกรลดราเซปยนพา โดยการเหนปย
ถ วนก าให ค
(ยพอย) กลายพตนธรว

รศ.ธตญญะ เตชะศปลพนทตกษว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

4 ปป
49-52

(120,000)

57
การปรตบปรรงพตนธรไว ม คนกช าสกรล Anubias โดยการเพาะเลปย
ช งเนลอ
ช
(ยพอย) เยลอ
ถ รพวมกตบการฉายรตงสปแกมมาแบบเฉปยบพลตนและแบบเรลอ
ช รตง

ผศ.พปรนรช จอมพรก
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.ชมศก
ต ดนด จอมพรก
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางสาว กาญจนรป พงษว ฉวป

4 ปป
49-52

(120,000)

57
การปรตบปรรงครณภาพโปรตปนของข คาวโพดข คาวเหนปยวโดยใช ค
(ยพอย) เทคนนคการกลายพตนธรรว วพ มกตบการใช คโมเลกรลเครลอ
ถ งหมายใน
การคตดเลลอก

ผศ.ชมศก
ต ดนด จอมพรก
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.สมศตกดนด อภนสท
น ธนวาณนช
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.พปรนรช จอมพรก
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

(120,000)

57
การปรตบปรรงพตนธรด
ว าหลาโดยการเพาะเลปย
ช งเนลอ
ช เยลอ
ถ รพวมกตบ
(ยพอย) การฉายรตงสปแกมมา

ผศ.พปรนรช จอมพรก
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

4 ปป
49-52

(120,000)

การปรตบปรรงพตนธรพ
ว ช
ล เศรษฐกนจโดยวนธเป หนปย
ถ วนก าให คกลายพตนธรว

58

การพตฒนาการผลนตเยลอ
ถ ฟอกขาวจากปอในเชนงอรตสาหกรรม
ขนาดหยพอม

นายวนขณ
ต ฑว อรรณพานรรตกษว
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางเพลญศรป อคนวรรณาพตฒนว
นายชตยรตตนว ดรยลพตชรว

4 ปป
49-52

300,000

59

การเปรปยบเทปยบลตกษณะทางพตนธรกรรมของลางสาดและ
ลองกองทปพ
ถ บในประเทศไทยโดยใช คเทคนนคทางชปวโมเลกรล

อ.ชนนวตฒนว ยตพวตฒนพตนธว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.ชนนวตฒนว ยตพวตฒนพตนธว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
นาย สรจรนต สพวนไพโรจนว

3 ปป
50-52

160,000

60

การผลนตเยลอ
ถ และกระดาษด ควยมลอแบบไทยโดยวนธ ป cold
process

นายวรฒน
น ตนทว คงทตด
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.สรธรป า วนทยากาญจนว
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

2 ปป
51-52

150,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย
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44,790,000

โครงการใหมน จจานวน 161 โครงการ
61

โครงการพตฒนาเครลอ
ถ งบปบนกช ามตนสบมด
พ การะดตบครตวเรลอน

นายสรทธนพร เนปยมหอม
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
นายกนตตนเดช โพธนน
ด ย
น ม
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน

1 ปป

130,000

62

การเชลอ
ถ มตพอเครลอขพายตรวจวตดแบบไร คสายผพานเครลอขพายแลน
ไร คสาย

รศ.อนตนตว ผลเพนม
ถ
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ชตยพร ใจแก คว
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.อภนรตกษว จตนทรวสร คาง
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

130,000

63

ชนน
ถ เปล นตตวถอดรหตส
ช งานต คนแบบตตวถอดรหตสลนสวนเทอรวบ น เพลอ
ภายในสกาหรตบตตวถอดรหตสภายนอกแบบเวกเตอรวซม
น โบล

ผศ.อรศนา ตตณฑรลเวศมว
ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟค า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

320,000

64

การสตงเคราะหวซล
น าเมโซพอรวทม
ปถ รป พ
ม รรน 2 ขนาดจากเถ คา
น ก
แกลบโดยใช คไคโตซานเปล นสารแมพแบบ

รศ.เมตตา เจรนญพานนช
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

240,000

65

การผลนตนกช าตาลรปดวน ซวจากกากมตนสกาปะหลตงด ควยรา Rhizopus
oligosporus ในถตงปฏนกรณวชวป ภาพแบบแพคเบด เพลอ
ถ ใช คผลนต
เอทานอล

ผศ.อนรสษ
น ฐว ธนะพนมพวเมธา
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เพลญจนตร ศรปนพครณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นายภมษนต สายแวว

1 ปป

320,000

66

การควบครมอนงแบบจกาลองชนนดสมองกลฝต งตตวสกาหรตบเครลอ
ถ ง
ปฏนกรณวเคมปทเปถ กนดปรากฏการณว Non-Minimum Phase

อ.ชนนนทรว ปต ญจพรผล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นายภนญโญ ศนรอ
น ารยะพตนธว

1 ปป

310,000

67

ระบบพยากรณวการระบาดของโรคไหม คในนาข คาว

ผศ.จเร เลนศสรดวนชย
ต
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.ยอดเยปย
ถ ม ทนพยวสวร รรณว
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.ปรปดา เลนศพงศววภ
น ษ
ม ณะ
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
วนชต
น น
น นามสกรล ศนรส
ต ธนะ

1 ปป

270,000

68

การแชพกรดและการระเบนดด ควยไอนกช าของทางใบปาลวมนกช ามตน
เพลอ
ถ การผลนตเอทานอล

รศ.วนทยา ปต น
ช สรวรรณ
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.พนลาณป ไวถนอมสตตยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นนสต
น ปรนญญาโท

1 ปป

320,000

69

การออกแบบระบบเตลอนภตยแแบบดตดแปลงเสปยงให คเหมาะ
สมในสภาวะทปม
ถ เป สปยงรบกวนสมง.

ผศ.ปฐมาภรณว ศรปผดรงธรรม
ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟค า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

320,000

70

การเพนม
ถ ประสนทธนภาพตตวควบครมอตตโนมตตส
น กาหรตบเครลอ
ถ งสกตด
นกช ามตนในกระบวนการผลนตไบโอดปเซล

ผศ.พประยศ แสนโภชนว
ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟค า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เพลญจนตร ศรปนพครณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นายสรรเทพ นนลนนทว

1 ปป

200,000

71

การสรรปยพอ ทกาดตชนป และแสดงผลวปดท
ป ตศนวจากคลตงวปดท
ป ตศนว
ขนาดใหญพ

รศ.พตนธรป
ว น ต น เปปถ ยมสงพา
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นางสรทธนกานตว บพอจตกรพตนธว
นางสาว สรธาสนนป ฉนมเลลก
นายปวปณ เขลอ
ถ นแก คว

2 ปป
52-53

300,000

72

การหาสภาวะทปเถ หมาะสมทางสถนตส
น กาหรตบการผลนตไบโอ
ดปเซลจากนกช ามตนทปผ
ถ าพ นการใช คทอดแล คว โดยกระบวนการใช คตตว
เรพงปฏนกรน ย
น าแบบสองขตน
ช ตอน

ผศ.มานพ เจรนญไชยตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นนสต
น ป.โท

1 ปป

230,000

73

การสตงเคราะหวเมมเบรนคอมโพสนต
Polybenzimidazole/Analcime สกาหรตบเซลลวเชลอ
ช เพลนงแบบ
เมมเบรนแลกเปลปย
ถ นโปรตอน

รศ.ไพศาล คงคาฉรยฉาย
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นนสต
น ป.โท

1 ปป

290,000

74

การจกาลองชพองสตญญาณไร คสายทปใถ ช คกตบพลน
ช ทปภ
ถ ายในอาคาร
เพลอ
ถ ใช คในการสพงภาพแบบเอลมเพลก-4

ผศ.ศรปจต
น รา เจรนญลาภนพรตตนว (มหาประครณชตย)
ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟค า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นางสาวอนสรปย ว สรรพสนรโน สภณ

1 ปป

220,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

75

การศศกษาอตตราการแพรพระบายและการลดการปลดปลพอยสาร
อนนทรปยรว ะเหยจากพลน
ช ทปก
ถ กาจตดมมลฝอยในประเทศไทย

รศ.ชาตน เจปยมไชยศรป
ภาควนชาวนศวกรรมสนงถ แวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.วนไล เจปยมไชยศรป
ภาควนชาวนศวกรรมสนงถ แวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
น.ส. วรนนธร บรญยโรจนว

1 ปป

200,000

76

การบกาบตดนกช าเสปยจากโรงงานทปม
ถ ธ
ป าตรอาหารไนโตรเจนสมงด ควย
กระบวนการ Anammox

ผศ.มงคล ดการงควศรป
ภาควนชาวนศวกรรมสนงถ แวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

200,000

77

การพตฒนาระบบสนตบสนรนการตตดสนนใจ สกาหรตบการเพาะปลมก
พลชให คมปประสนทธนภาพโดยการประยรกตวใช คเทคนนคการทกา
เหมลองข คอมมล

อ.ชาญ เขตจตตรร ตส
ภาควนชาคณนตศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายจรมญศตกดนด สวนสวรรคว
กองบรนการการศศกษา สกานตกงานอธนการบดป
นางสาวนตนทกา แสงจตนทรว
นายกฤษณะ ภานรวาส

2 ปป
52-53

200,000

78

การเคลลอบผนวโลหะเพลอ
ถ ลดแรงเสปยดทานโดยใช คกรดอนาคารว
ดนกจากเปลลอกเมลลดมะมพวงหนมพานตว

ผศ.อรรถศตกดนด จารปย ว
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

250,000

79

การปรตบปรรงยางธรรมชาตนเพลอ
ถ ใช คทดแทนบนวตะไดอปนในยาง
เอสบปอารว

ผศ.นตนทนยา หาญศรภลตกษณว
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

250,000

80

การเคลลอบผนวกระเทปยมปอกเปลลอกด ควยฟน ลม
ว บรนโภคได คใน
บรรจรภณ
ต ฑวดด
ต แปรบรรยากาศ

รศ.รตงสนนป โสธรวนทยว
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

240,000

81

การพตฒนาสพงข คอมมลผพานทางระบบกระจายเสปยงเอฟเอลม
สเตอรนโอ

ผศ.วชนระ จงบรร ป
ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟค า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ยศวปร ว วประกกาแหง
ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟค า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

320,000

82

การบกาบตดดนนปนเปลช อนนกช ามตนหลพอลลน
ถ ด ควยพลช

รศ.วนไล เจปยมไชยศรป
ภาควนชาวนศวกรรมสนงถ แวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

150,000

83

การพตฒนาตตวเรพงปฏนกรน ย
น าของแขลงทปม
ถ ค
ป วามคงทนสมงสกาหรตบ
การผลนตไบโอดปเซล

ผศ.กานดนส สรดสาคร
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.กานดนส สรดสาคร
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

300,000

84
(ชรด)

การพตฒนาชรดตรวจสอบสารพนษเชลอ
ถ ครณภาพ
ช ราในอาหารเพลอ
ชปวต
น ทปด
ถ แ
ป ละลดการพศงถ พาเทคโนโลยปจากตพางประเทศ

ผศ.รตชนป ฮงประยมร
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.วราภา มหากาญจนกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
นางสรวรรณา กลตดพตนธรว
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาวสมลตกษณว พรม
พ ระชตฎ
นายธนายรทธว จนรตฐพงศว

1 ปป

1,500,000
(1,500,000)

84
การผลนตโมโนโคลนอลทปจ
ถ กาเพาะตพออะฟลาทอกซนนเพลอ
ถ การ
(ยพอย) พตฒนาชรดตรวจสอบแบบรวดเรลว

นางสรวรรณา กลตดพตนธรว
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
ผศ.รตชนป ฮงประยมร
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.วราภา มหากาญจนกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
นายธนายรทธว จนรตฐพงศว
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
น.ส. ศรปหรรษา มลนจารยว

1 ปป

(0)

84
การพตฒนาอนมมมโนโครมาโตกราฟฟน คสตรนปเพลอ
ถ ตรวจสอบการ
(ยพอย) ปนเปลช อนของซปราลปโนนอยพางรวดเรลว

ผศ.รตชนป ฮงประยมร
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางสรวรรณา กลตดพตนธรว
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
ผศ.วราภา มหากาญจนกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
น.ส. ศรปหรรษา มลนจารยว

1 ปป

(0)

ผศ.ชตชพล ชตงชม
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

270,000

85

การพตฒนาคอมพนวเตอรวโปรแกรมเพลอ
ถ แนะนก าเงลอ
ถ นไขการกตด
แมพพม
น พวทเปถ หมาะสมทปส
ถ ด
ร
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1 ปป

270,000

อ.ไพศาล เทพวงศวศรน รน ตตนว
สาขาวนชาภมมส
น ถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ศรตนยว สมตนตรตฐ
สาขาวนชาภมมส
น ถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
ศ. กกาธร กรลชล

1 ปป

260,000
(260,000)

87
จากมมลเหตรการใช คจตกรยานน คอยลง สมก
พ ารพตฒนาโครงขพายเส คน
(ยพอย) ทางจตกรยาน : กรณปศก
ศ ษามหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว
บางเขน

อ.ไพศาล เทพวงศวศรน รน ตตนว
สาขาวนชาภมมส
น ถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
อ.กฤษดา ประเสรนฐสนทธนด
สาขาวนชาภมมส
น ถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ชวาพร ศตกดนศ
ด รป
สาขาวนชาภมมส
น ถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

87
โครงขพายและการออกแบบทางเดนนเท คาภายในมหาวนทยาลตย
(ยพอย) ทปเถ หมาะสม : กรณปศก
ศ ษามหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว
วนทยาเขตบางเขน

อ.ปาณนทตต รตตนวนจต
น ร
สาขาวนชาภมมส
น ถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

87
การจตดการและออกแบบพลน
ช ทปจ
ถ อดรถยนตว ภายใน
(ยพอย) มหาวนทยาลตย เพลอ
ถ การประหยตดพลตงงานและลดผลกระทบสนงถ
แวดล คอม กรณปศก
ศ ษามหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว

อ.รตฐภมม น ปาการเสรป
สาขาวนชาสถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

87
โครงการศศกษาศตกยภาพพลน
ช ทปท
ถ ไปถ มพได คใช คประโยชนวเตลม
(ยพอย) ศตกยภาพในมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว

อ.ไพศาล เทพวงศวศรน รน ตตนว
สาขาวนชาภมมส
น ถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

87
โครงการศศกษาและประเมนนระบบระบายนกช าผนวดนนภายใน
(ยพอย) มหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว วนทยาเขตบางเขน ตามแนวทาง
LID

ผศ.ศนน ลนม
ช ทองสกรล
สาขาวนชาภมมส
น ถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

ลจาด จบ

86

87
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

การศศกษาสารเตนมแตพงสกาหรตบการปรตบปรรงครณภาพนกช ามตนสบมพ
ดกา

ศตกยภาพเชนงพลน
ช ทปข
ถ องมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว เพลอ
ถ การ
พตฒนาอยพางยตถงยลน:
การศศกษาจากกรอบแนวคนดทางภมมส
น ถาปต ตยกรรม

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ดร.วตชรพล ชยประเสรนฐ
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แสน
อ.อรทตย จงประทปป
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นายกนตตนเดช โพธนน
ด ย
น ม
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แสน
นายประสาร กระดตงงา
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แสน
นายวนเชฐ ศรปชลเพชร
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แสน

กกาแพง

กกาแพง

กกาแพง

กกาแพง

88

การประเมนนความปลอดภตยและวนเคราะหวคณ
ร สมบตตใน นการ
เสรนมสร คางสรขภาพของเครลอ
ถ งดลม
ถ ล คางพนษทปผ
ถ ลนตจากขมนน
ช
รางจลด และอนนนมลน
น

ดร.วนภาภรณว ณ ถลาง
ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางสาวกตษมาพร ปต ญตตะบรตร
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
นายนนพตฒนว ลนม
ช สงวน
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
นายพนสท
ร ธนด บรตรสรวรรณ
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร

1 ปป

420,000

89

บทบาทของโปรตปนตพอโครงสร คางของผลนตภตณฑวโกโก คทน
ความร คอน

รศ.สนร ป ชตยเสรป
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

350,000

90

ความคงตตวระหวพางการเกลบรตกษาของเปบไทดวลดความดตน
เลลอดจากถตถวเขปยวทปถ
ถ ก
ม หพอหร คมด ควยคารวโบไฮเดรตผสมในสภา
วะกลาส

รศ.ปารนฉตตร หงสประภาส
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

2 ปป
52-53

330,000

91

การศศกษาครณลตกษณะของเอนไซมวแมนแนนเนสเพลอ
ถ ใช คใน
กระบวนการเตรปยมพรปไบโอตนกจากกากมะพร คาว

ผศ.สรทธนพตนธรว แก ควสมพงษว
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สรนย
ป ว นนธส
น น
น ประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

350,000
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ดร.อนศรา เชาระกกา
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
นายศนร น ลปยวตฒนานรพงศว
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ดร.รรงพ นภา กพอประดนษฐวสกรล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
รศ.วนชา หมตถนทกาการ
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.อนศรา เชาระกกา
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
อ.อรทตย จงประทปป
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายกนตตนเดช โพธนน
ด ย
น ม
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
นายเอนก สรขเจรนญ
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน

2 ปป
52-53

720,000
(243,456)

92
การออกแบบและพตฒนาเครลอ
ถ งหมตกแกตสชปวภาพจากกากสบมพ
(ยพอย) ดกา

ดร.อนศรา เชาระกกา
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
นายศนร น ลปยวตฒนานรพงศว
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
อ.อรทตย จงประทปป
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายเอนก สรขเจรนญ
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
นางสาวนรษรา สนนบตวทอง
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นายวนฑรม ยว ใจผพอง
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน

2 ปป
52-53

(170,976)

92
การผลนตไบโอแกตสจากของเสปยจากขบวนการผลนตนกช าตาล
(ยพอย)

ดร.อนศรา เชาระกกา
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
นางสาวนรษรา สนนบตวทอง
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
อ.อรทตย จงประทปป
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

(180,000)

92
เตาพลตงงานจากกากสบมด
พ กา
(ยพอย)

นายกนตตนเดช โพธนน
ด ย
น ม
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน

2 ปป
52-53

(125,568)

ลจาด จบ
92
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย
พลตงงานทดแทนเพลอ
ถ ความยตถงยลนทางเศรษฐกนจ

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

93

การสตงเคราะหวแคลเซปยมซปโอไลตวจากเปลลอกไขพไกพเพลอ
ถ ผลนต
วตสดรคะตะลนสตวชวป ภาพ

อ.นรชนภา ตตงช บรนบรม ณว
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

270,000

94

การเตรปยมและสมบตตข
น องแปค งมตนสกาปะหลตงละลายนกช าได คโดย
การยพอยด ควยกรดในเอทานอล

ดร.ปฐมา จาตกานนทว
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.รตตนา ตตนฑเทอดธรรม
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวรรงพ ทนวา วตนสรขศรป

1 ปป

300,000

Page 54 of 99

การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนวพจ จย มก.ประจจาปป 2552

ลจาด จบ

ชชอ
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คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

95

สภาวะทปเถ หมาะสมในกระบวนการพรปทรปตเมลนทวของชปวมวล
ประเภทลนกโนเซลลมโลสเพลอ
ถ การผลนตไบโอเอทานอล

ผศ.ประมรข ภระกมลสรขสถนตยว
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สาโรจนว ศนรศ
น น
ต สนปยกรล
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วนรตตนว วาณนชยวศรปรตตนา
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.นนคม แหลมสตก
ภาควนชาวนผลนตภตณฑว คณะวนศาสตรว บางเขน
นางสาววนนดา มพานอรทตย

2 ปป
52-53

270,000

96

การออกแบบและพตฒนาเครลอ
ถ งลอกเลนสกาหรตบสวนผลไม ค

ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

2 ปป
52-53

250,000

97

การพตฒนาเครลอ
ถ งปลมกพลชเอนกประสงควสกาหรตบระบบการ
เกษตรแบบปลมกพลชรพวมกตนหลายชนนด

รศ.วนชา หมตถนทกาการ
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

300,000

98

การออกแบบและสร คางขาเทปยมในแบบ Actuated Knee
Prosthetics

อ.หทตยเทพ วงศวสวร รรณ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
อ.หทตยเทพ วงศวสวร รรณ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

220,000

99

การสตงเคราะหวและการศศกษาทางทฤษฎปของตตวเรพงปฏนกรน ย
น า
ชนนดทปม
ถ ต
ป กาแหนพงเรพงตกาแหนพงเดปยวเพลอ
ถ ใช คในการทกาปฏนกรน ย
น า
พอลนเมอรวไรเซชตนแบบเปน ดวงของมอนอเมอรวชนนดเอสเทอรว
วงปน ด

อ.พนมพา หอมนนรตนดรว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ธานนน นานอก
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

310,000

100

การพตฒนาระบบประมวลผลการสอบและแบบสการวจอตตโนมตต น

อ.ฐนตวน รรณ ศรปนาค
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ชตยพร ใจแก คว
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

120,000

101

อนทธนพลของพลาสตนไซดวพวป ซ
ป ท
ปถ ต
ป อ
พ สมบตตก
น ารต คานทานการ
ป ม
ลามไฟและการเสลอ
ถ มสภาพของยางธรรมชาตน

อ.สมเจตนว พตชรพตนธว
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ดร. นรชนารถ ณ ระนอง

1 ปป

180,000

102

การศศกษาความเหมาะสมของการแปรรมปวตสดรเหลลอใช คจาก
การเกษตรเปล นเชลอ
ช เพลนงอตดแทพง

นางสาวภารดป แซพองศช
ศมนยวปฏนบต
ต ก
น ารวนศวกรรมพลตงงานและสนงถ แวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว
กกาแพงแสน
ผศ.บรญมา ปค านประดนษฐว
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นางเนตรนภา วนชานงคว
น.ส. เพชรน คอย ยอดอยมด
พ ป
นายสมเกปยรตน อนม
ถ จตนทรว
นายชาญ รลน
ถ นรสาร

1 ปป

220,000

103

การพตฒนาวตสดรกน
ต กระแทกเพลอ
ถ ลดความเสปยหายของกะหลกาถ
ปลปจากการขนสพง และการวางจกาหนพาย

อ.ศรภกนตตว สายสรนทร
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร
รศ.ศตกดา อนนทรวนชย
ต
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร
ผศ.สรดสายสนน แก ควเรลอง
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร
อ.ยรพดป ฟมประเสรนฐ
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร

1 ปป

160,000

บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน

104

ลตกษณะโครงสร คางและสมบตตท
น างกายภาพของไมโคร
แคปซมลนกช ามตนปลาทมนพาทปผ
ถ ลนตด ควยวนธก
ป ารทกาแห คงแบบพพนฝอย
กตบสารไฮโดรฟน ลก
น แมโครโมเลกรล

อ.อรทตย กลนน
ถ เกษร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

270,000

105

การจตดเรปยงทพอลนปนดไมโครโดยใช คเทคนนค Optical Tweezer

อ.ณต ฐพร ฉต ตรแถม
ภาควนชาฟน สก
น สว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

400,000

106

การพตฒนาใช คสปย คอมดปเอลนเอรพวมกตบปฏนกรน ย
น าลมกโซพพอลนเม
อเรสในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis ทปม
ถ ช
ป วป ต
น ใน
เนลอ
ช ไกพและผลนตภตณฑว

ผศ.สรดสาย ตรปวานนช
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
นางสร คอยทอง สายหยรดทอง
ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

1 ปป

430,000

107

การดตดแปรสตารวชข คาวแบบพตนธะเชลอ
ถ มข คามและอปเทอรนฟนเค
ชตน
ถ

ผศ.นกช าฝน ลกาดตบวงศว
ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

300,000

108

การหพอหร คมวนตามนนอปในอนรภาคไมโคร/นาโนไคโตซาน

อ.รตงรอง ยกส คาน
ภาควนชาเทคโนโลยปอต
ร สาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร
บางเขน

1 ปป

320,000

109

การตรวจค คนจปโนมข คาวพตนธรพ
ว น
ลช เมลองไทยเพลอ
ถ หายปนต คานทาน
โรคเชลอ
ช ราใบไหม คในข คาว

อ.ชตชวาล จตนทราสรรย
น ารตตนว
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางสาวสรรพ
ป ร เกตรงาม

1 ปป

260,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

110

การใช คประโยชนวนกชาเสปยโรงงานขนมเพลอ
ถ เปล นวตตถรดบ
น ในการ
ผลนตมอโนเมอรวพลาสตนกชปวภาพโดยจรลน
น ทรปย ว

อ.ปน ยาภรณว สมสมตคร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.กตญจนา ธประกรล
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

111

ครณสมบตตใน นการเสรนมสร คางสรขภาพจากข คาวและถตถวของไทย:
ครณสมบตตใน นการเปล นสารต คานอนรมล
ม อนสระ และสพงเสรนมการ
เจรนญเตนบโตของจรลน
น ทรปยส
ว ข
ร ภาพ

นายนนพตฒนว ลนม
ช สงวน
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
นางจรฬาลตกษณว จารรนรช
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
นายประมวล ทรายทอง
ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางสาวกตษมาพร ปต ญตตะบรตร
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
นางสาวพนศมตย ศรปชาเยช
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร

112

การออกแบบและพตฒนาเตาผลนตกตาซชปวมวลชนนดไหลลงเพลอ
ถ
ใช คในการอบแห คงในโรงงานผสมปรปยขนาดเลลก

113

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

2 ปป
52-53

140,000

1 ปป

400,000

อ.วนชย
ต ศนวะโกศนษฐ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

300,000

ผลกระทบของคพาความตศงผนวในชพองการไหลระดตบนาโนตพอ
การเปลปย
ถ นแปลงคพาความหนลดของของไหล

รศ.วรางควรตตนว จตนทสาโร
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

250,000

114

การผลนตเปปไทดวออกฤทธนจ
ด ากโปรตปนพลช

รศ.สรนตนทา รตตนาโภ
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร. สนทธนรตกษว รอยตระกมล
รศ. ดร. นวลฉวป เวชประสนทธนด

3 ปป
52-54

460,000

115

ศศกษาความเปล นไปได คในการใช คซปโอไลทวจากธรรมชาตนเปล น
สารหนพวงการตนดไฟในยาง

ผศ.วนรตญญา แก คววตฒนะ
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

3 ปป
52-54

260,000

116

การศศกษาโครงสร คางของจรดปตถ นปพ วนในรมปแบบ 3 มนต น โดยการ
ใช คผลศกเหลว

รศ.ชวลนต กนตตนชย
ต การ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นายวปรชตย ชตยวรพฤกษว

3 ปป
52-54

300,000

117

ครณลตกษณะการปฏนสม
ต พตนธวระหวพางฮอรวโมนและรปเซพเตอรว
ของปลาบศกโดยวนธ ป random mutagenesis บรนเวณ loop

ผศ.สมชตย พรบตนลลอลาภ
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

310,000

118

การใช ค Open-Sources Software สกาหรตบวนธ ป MD-ONIOM
โดยการใช ค GPGPU เพลอ
ถ เพนม
ถ ประสนทธนภาพการโมเดลให คดปยงนถ
ขศน
ช

อ.วปรมลลว ไวลนขต
น
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

210,000

119

การดตดแปรพลน
ช ผนวเส คนไหมด ควยเทคนนคของชตน
ช อนเลลกโทรไล
ตวระดตบนาโน

ดร.รตตนา ตตนฑเทอดธรรม
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.รตตนา ตตนฑเทอดธรรม
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร. วปรศตกดนด สมนทธนพงศว

2 ปป
52-53

220,000

120

การศศกษาอนทธนพลของการฉายรตงสปเพลอ
ถ ให คเกนดพตนธะเชลอ
ถ ม
โยงแบบรพางแหในเฟสยางของโพลนเมอรวผสมระหวพาง
polylactic acid กตบ epoxidized natural rubber

อ.ธารนณป นามพนชญว
ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ปป
52-54

400,000

121

การออกแบบและพตฒนากตงหตนลมผลนตกระแสไฟฟค า

ผศ.สมพงษว เจษฎาธรรมสถนต
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน
อ.ชรต น มพวงประเสรนฐ
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายกรรง แสงพล

1 ปป

100,000

122

พตฒนารมปแบบฐานข คอมมลเพลอ
ถ ใช คสกาหรตบการเรปยนการสอน
สาขาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร

ผศ.ชมเกปยรตน รตกซ คอน
ฝพ ายวนเคราะหวโครงการและหลตกสมตรการฝศ กอบรม สกานตกสพงเสรนมและฝศ ก
อบรม กกาแพงแสน
ผศ.สนรวน รนรช โพธนห
ด นพอทอง
ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สรปรปยา ศนรพ
น ตฒนกรลขจร
ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

160,000

123

ผลของรมปแบบการขตบขปท
ถ ม
ปถ ต
ป อ
พ ปรนมาณมลพนษจากทพอไอเสปย
รถยนตวบรรทรกสพวนบรคคลทปใถ ช คนกช ามตนดปเซลเปล นเชลอ
ช เพลนง

รศ.เลนศชตย ระตะนะอาพร
ภาควนชาวนศวกรรมอรตสาหการ คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

200,000
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124

การประยรกตวองควความรม คทางวนศวกรรมในการออกแบบและ
ผลนตผลนตภตณฑวยางรองแทพนเครลอ
ถ ง

อ.ชนะ รตกษว ศรน น
ภาควนชาวนศวกรรมอรตสาหการ คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.ศรภสนทธนด รอดขวตญ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.จตกรพตนธว อรพามพงษว พตนธว
ภาควนชาวนศวกรรมอรตสาหการ คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

400,000

125

การเพนม
ถ การทนความร คอนของโปรไบโอตนกโดยการเอลนแคปซม
เลชตนด ควยคารวบอกซปเมทนลเซลลมโลสผสมแปค งข คาวเจ คา

ผศ.ภคมน (สรธาวดป) จนตประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สรนย
ป ว นนธส
น น
น ประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

270,000

126

การกพอตตวของไบโอฟน ลม
ว ของเชลอ
น ทรปยท
ว ท
ปถ กาให คเกนดโรคใน
ช จรลน
อาหารบนพลน
ช ผนวตพางๆกตนและการศศกษาประสนทธนภาพของสาร
ฆพาเชลอ
ถ กตดจากธรรมชาตนเปรปยบเทปยบกตบสารเคมป
ช ทปส

นางสนรพ
น ร สธนเสาวภาคยว
ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางมาลตย เมลองน คอย(บรญรตตนกรกนจ)
ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

1 ปป

320,000

127

การประยรกตวใช คไคโตโอลนโกแซคคาไรดวเปล นวตตถรกน
ต เสปยจาก
ธรรมชาตนในผลนตภตณฑวลก
ม ชนน
ช หมม

อ.ทานตะวตน พนรตกษว (สกรลเดนม คเชนทรวชย
ต )
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

370,000

128

การพตฒนากระดาษต คานทานนกช าโดยวนธ ป Atmospheric
Plasma Treatment

ผศ.ธตญญารตตนว จนญกาญจนว
ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

350,000

129

การออกแบบและพตฒนาไถระเบนดดนนดานชนนดสตน
ถ สะเทลอนตนด
ท คายรถแทรกเตอรวขนาดเลลก

รศ.บพนตร ตตงช วงศวกจน
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
รศ.รตตนา ตตงช วงศวกจน
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
นายปฐมพงษว ครมพล
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน
อ.วรรณธนะ กสานตนกล
ร
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน

1 ปป

200,000

นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายอาทนตยว จตนทรวหรน ตญ

2 ปป
52-53

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

130 การตรวจสอบคพาความหวานของผลไม คเมลองร คอนด ควยเครลอ
ถ ง
(ยพอย) วตดคลลน
ถ แมพเหลลกไฟฟค ายพาน
อนนฟราเรดแบบพกพา

นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

2 ปป
52-53

(0)

130 การวตดความสรกแกพของทรเรปยนโดยใช คเทคนนคการดมดกลลนแสง
(ยพอย) ยพานใกล คอนนฟราเรด
เปรปยบเทปยบกตบการใช คความถปธ
ถ รรมชาตน

อ.วรศตกดนด สมตน
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

2 ปป
52-53

(0)

130 ระบบการประเมนนครณภาพผลฝรตถงเพลอ
ถ การค คาในเชนงพาณนชยว
(ยพอย) ด ควยเทคนนค NIR

ผศ.รณฤทธนด ฤทธนรณ
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นางสาวดลพร ชนานนรมนตรผล

2 ปป
52-53

(0)

130 การศศกษาการลดอนทธนพลของเปลลอกตพอการวตดครณภาพภาย
(ยพอย) ในของมะมพวงและส คมด ควยเทคนนค
เปกโตรสโกปป ยาพ นใกล คอนนฟราเรด

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นายประสาน เหลพาทรตพยวเจรนญ

1 ปป

(0)

130
(ชรด)

การควบครมมาตรฐานสนนค คาทางการเกษตรและอรตสาหกรรม
โดยเทคนนค การตรวจสอบด ควยคลลน
ถ แมพเหลลกไฟฟค ายพานใกล ค
อนนฟราเรด

คณะเกษตร กกาแพงแสน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
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130 การตรวจสอบปรนมาณผงชมรสในผลนตภตณฑวขนมขบเคปย
ช วด ควย
(ยพอย) เทคนนคสเปกโตรสโกปป ยาพ นใกล คอนนฟราเรด

รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

1 ปป

(0)

130 การพนจารณาอาหารปลอดภตยอยพางรวดเรลวในปลาเคลมโดยใช ค
(ยพอย) Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy
(SW-NIR)

อ.จรฑา มรกดาสนนท
ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน
ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสรมต
น รา บรญบการรง
ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

2 ปป
52-53

(0)

130 การประยรกตวใช คเทคนนคเนปยรวอน
น ฟราเรดสเปกโตรสโครปป ใน
(ยพอย) การหาปรนมาณสารลนโนเลอนกเมทนล
เอสเตอรวและนกช าในนกช ามตนไบโอดปเซล

ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวณต ฐภรณว สรทธนวจน ต
น รภตกดป
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

2 ปป
52-53

(0)

2 ปป
52-53

150,000

131

การแพรพกระจายตตวและการประเมนนความอตนตรายของสารหนม
ในนกช าใต คดนน จตงหวตดระยอง

ผศ.ตรลวนทยว สถาปนจารร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นายภานรกร ศรรตช
น าตน

132

การศศกษาระบบ Bioreactor Membrane เพลอ
ถ ผลนตสาหรพาย
โดยใช คนกช าสกตดชปวภาพจากไส คเดลอน เปล นสารอาหารอยพางครบ
วงจร

รศ.สาวนตรป จตนทรานรรตกษว
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ดร.พนลาณป ไวถนอมสตตยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
รศ.สมชตย จตนทรวสวพาง
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

380,000

133

ความหลากหลายของปรนมาณโฟเลทจากยปสตวขนมปต งและ
บรนวเวอรวยส
ป ตว

นายประมวล ทรายทอง
ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นายวตนชตย พตนธวทวป
ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางฉกามาศ วงศวข คาหลวง
ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

1 ปป

350,000

134

อนทธนพลการแกวพงตตวของอรณหภมมรน ะหวพางการขนสพงทปม
ถ ผ
ป ลตพอ
ครณภาพมะมพวงนกช าดอกไม คตตดแตพงในภาชนะบรรจรปรตบสภาพ
บรรยากาศ

อ.พนสฏ
น ฐว ธรรมวนถ ป
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.อนรวตตร แจ คงชตด
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

220,000

135

การผลนตสารสกตดโปรตปนจากรกาข คาวเพลอ
ถ ใช คยตบยตงช การเกนดสป
นกช าตาลเนลอ
ถ งจากเอนไซมวในผตกและผลไม ค

รศ.โชคชตย ธปรกรลเกปยรตน
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

220,000

136

การศศกษาพตนธรศาสตรวประชากรของยรงพาหะนก าโรคมาลาเรปย
ในประเทศไทยจากลกาดตบเบสนนวเคลปยสดปเอลนเอ

อ.อรไรวรรณ อรตญวาสนว
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

270,000

137

หรน
พ ยนตวสองล คออตจฉรนยะ

อ.วนทต
น ฉต ตรรตตนกรลชตย
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

240,000

138

กลไก และการแสดงออกของยปนทปต
ถ อบสนองตพอสภาวะทน
เคลมของพตนธรอ คอย

รศ.สนรภ
น ท
ต รว พราหมณปย ว
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

2 ปป
52-53

200,000

139

การศศกษาการกระจายตตวของความร คอนในแมพพม
น พวและชนน
ช
งานยางสกาหรตบกระบวนการฉปดขศน
ช รมป

ผศ.ศรภสนทธนด รอดขวตญ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นายประพตทธนด คร คมปลปวงศว
นายฐานวตฒนว ศศนเมธปพตชรว

1 ปป

350,000

140

การพตฒนาไบโอเซนเซอรวสาก หรตบตรวจวตดนกช าตาลแลคโตส

อ.สายพนณ ทานตชฌาสตย
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

2 ปป
52-53

250,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

1 ปป

270,000

141

ผลของการใช คอนรภาคทปม
ถ โป ครงสร คางผลศกระดตบนาโนเมตรจาก
แปค งข คาวเหนปยวตพอสมบตตเน ชนงกลของยางพารา

ดร.รตตนา ตตนฑเทอดธรรม
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.ปฐมา จาตกานนทว
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

142

การพตฒนาไพรเมอรวเครลอ
ถ งหมายเพลอ
ถ การจกาแนกชนนดของมด
ในสกรลฟน โดเล(Pheidole) ในปพ าสะแกราช

รศ.พรรณนภา ศตกดนส
ด งม
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.เดชา วนวตฒนววท
น ยา
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
นายชตยเรศ ฉลาดธตญญกนจ

3 ปป
52-54

300,000

143

ไกลโคซนเลชตนอยพางเลลอกจกาเพาะทางสเทอรนโอเคมปเพลอ
ถ การ
สตงเคราะหวไกลโคไซดวทม
ปถ ฤ
ป ทธนท
ด างชปวภาพ โดยใช ค
ฟอสฟอรตสรปเอเจนตว

อ.วตนชตย ปลลม
ช ภาณรภท
ต ร
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

300,000

144

การค คนหาสารออกฤทธนย
ด ตบยตงช ไทโรซปนไคเนสโดเมนของ
EGFR ด ควยเทคนนคผสมผสานระหวพางการทดลองใน
คอมพนวเตอรวและการทดลองในห คองปฏนบต
ต ก
น าร

ผศ.เกปยรตนทวป ชมวงศวโกมล
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

450,000

145

การประเมนนผลของการใช คไถดนนดานรพวมกตบการให คปรปยนกช าใน
รพองปลมกอ คอยของเครลอ
ถ งปลมกอ คอยแบบไมพไถพรวนในพลน
ช ทปถ
นอกเขตชลประทาน

ดร.อนศรา เชาระกกา
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
นายศนร น ลปยวตฒนานรพงศว
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นายเอนก สรขเจรนญ
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน

2 ปป
52-53

120,000

146

สมบตตท
น างอนเลลกทรอนนกสวและสมบตตค
น วามเปล นตตวเรพงปฏนกรน ย
น า
ของอนรภาคแพลทนนตมบนคารวบอนนาโนทนวบวในเซลลวเชลอ
ช
เพลนงทปใถ ช คเมธานอลเปล นเชลอ
ช เพลนง (DMFC)

อ.ปน ต น ตรปสก
ร ล
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
ศ.จการตส ลนม
ช ตระกมล
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.พนพตฒนว คงประชา
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

310,000

147

การออกแบบและพตฒนาเครลอ
ถ งกะเทาะและเพาะข คาวกล คอง
เพลอ
ถ ผลนตข คาวกล คองงอก GABA - rice

อ.แก ควกานตว พวงสมบตต น (บรญยะเพลญ)
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.ศตกดา อนนทรวนชย
ต
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

250,000

148

การศศกษาประสนทธนภาพการยตบยตงช การเจรนญเตนบโตของ
จรลน
น ทรปยใว นสารสกตดจากขปเช ลลอ
ถ ยไม คแดง (Xylia xylocarpa)
เพลอ
ถ การประยรกตวใช คในการรตกษาเนลอ
ช ไม คและไม คแปรรมป

อ.ภตทรวดป สรม
พ ทอง (นาคมป)
สาขาวนชาวนทยาศาสตรวพน
ลช ฐานและพลศศกษา คณะทรตพยากรและสนงถ แวด
ล คอม ศรปราชา
รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

3 ปป
52-54

240,000

149

การสกตด และครณสมบตตข
น องแอนโทไซยานนนสวจากเปลลอก
จากเงาะสด

นางสาวชพอลตดดา เทปย
ถ งพรก
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
นางอรไร เผพาสตงขวทอง
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
นายวนนตศ ภมมน
น าถ
ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางจตนทรวเพลญ แสงประกาย
ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

1 ปป

270,000

150

ระบบประมาณโครงสร คางสามมนตล
น กาดตบกรดอะมนโนของโปรตปน
ฮปแมกกลมตน
น น
น ชนนด A สายพตนธรย
ว อ
พ ย H5N1 บนระบบอนน
เทอรวเนล ต

ผศ.จตกร แสงมา
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.ศนษเฎศ ทองสนมา

1 ปป

200,000

151

การประมาณคพาปรนมาณรตงสปจากเครลอ
ถ งเอกซเรยววน
น จ
น ฉต ย

รศ.นวลฉวป รรงพ ธนเกปยรตน
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางนนสากร มานะตระกมล

1 ปป

200,000

152

การพตฒนาการทอผ คาด ควยมลอโดยกปแ
ถ จตกการวดสกาหรตบหตตถ
อรตสาหกรรม

นางสรชาดา อรชชนน
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายไชยยงคว หาราช
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
นางสาว วนนดา ผาสรขดป

1 ปป

400,000
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153

การพตฒนาการสกตดคาโรทปนอยดวจากดาวเรลองด ควยเอนไซมว
ตรศงบนขปเช ถ คาแกลบ

ผศ.ณกตญภตทร จนนดา
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นนสต
น ปรนญาโท (ผม คชพวยวนจตย)

1 ปป

300,000

154

การวางแผนการเพนม
ถ ประสนทธนภาพการกระจายสนนค คาทางการ
เกษตรสกาหรตบผม คประกอบการรายยพอย

อ.ปนตดดา กสนกจน วนวตฒนว
ภาควนชาวนศวกรรมโยธา คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

200,000

155

การศศกษาผลการให คความร คอนแบบสเตอรนไรซวตอ
พ นมแพะใน
เขตภาคตะวตนตกของประเทศไทย

อ.สรกญ
ต ญา วนชชรกจน
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ผศ.ศศนธร นาคทอง (โชตนศศนธร)
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

1 ปป

300,000

156

การพตฒนากระบวนการแชพแขลงแบบควบครมทนศทางลมสกาหรตบ
ผลไม คแชพแขลงครณภาพสมง

ผศ.วราภรณว บรญทรตพยวทพ
น ยว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

300,000

157

ศตกยภาพของสารออกฤทธนท
ด างชปวภาพจากฟางข คาวเพลอ
ถ เปล น
สารกกาจตดวตชพลชชปวภาพ

รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ลนลลปถ กาวปตะต
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ณต ฎฐา เสนปวาส
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.มาลป ณ นคร
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรรย
ป า ตตนตนววน ตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

3 ปป
52-54

250,000

158

การใช คสารสกตดจากสาหรพายในการปรตบปรรงครณภาพลมกชนน
ช
ปลา

ผศ.จนราพร รรงพ เลนศเกรปยงไกร
ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน

1 ปป

300,000

159

การพตฒนาผลนตภตณฑวแผพนฟน ลม
ว ต คานเชลอ
ช แบคทปเรปยจากเปลลอก
ผลไม ค

นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวประภตสสร รตกถาวร
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางอรไรวรรณ ดนลกครณานตนทว
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

2 ปป
52-53

280,000

160

การวนจตยและพตฒนาเครลอ
ถ งบปบนกช ามตนงา

นายกนตตนเดช โพธนน
ด ย
น ม
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
นายสรขสตนตว พตนธวทอน
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

1 ปป

150,000

161

การผลนตอนรภาคนาโนของวนตามนนทปล
ถ ะลายได คในไขมตนโดย
การขยายตตวอยพางรวดเรลวของสารละลายเหนลอวนกฤต

อ.อกาพร เสนพห ว
ภาควนชาเทคโนโลยปอต
ร สาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร
บางเขน

2 ปป
52-53

370,000

162

การพตฒนาเครลอ
ถ งใสพปป ยอน
ร นทรปยช
ว นนดผงตนดท คายรถแทรกเตอรว
ขนาดเลลกแบบปรตบปรนมาณการใสพปป ยได
ร
ค

อ.นนทวตชรว ชตยณรงคว
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร
อ.วรรณธนะ กสานตนกล
ร
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร
อ.สมบตต น ขาวประทปป
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร
อ.พนเชษฐว สลบสายพรหม
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร

1 ปป

250,000

1 ปป

500,000

163

หมมบ
พ คานจตดสรรชปววนถใป นการบกาบตดนกช าเสปย เพลอ
ถ ลดภาวะโลก
ร คอนตามปรตชญาเศรษฐกนจพอเพปยง

กกาแพงแสน
กกาแพงแสน
กกาแพงแสน
กกาแพงแสน

ผศ.อารยา ศานตนสรร
สาขาวนชาการวางผตงเมลองและสภาพแวดล คอม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว
บางเขน
อ.ธนภณ พตนธเสน
สาขาวนชาการวางผตงเมลองและสภาพแวดล คอม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว
บางเขน
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164

การทดสอบระหวพางห คองปฏนบต
ต ก
น ารเพลอ
ถ ตรวจประสนทธนภาพ
อนมมมโนโครมาโตกราฟน คสตรนปสกาหรตบตรวจสอบการปนเปลช อน
ซปราลปโนนอยพางรวดเรลว

นายธนภมม น มณปบญ
ร
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
ผศ.รตชนป ฮงประยมร
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.วราภา มหากาญจนกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
นางสรวรรณา กลตดพตนธรว
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นายกนตตนศก
ต ดนด อนนทรวเสวก

1 ปป

270,000

165

การผลนตกตาชไฮโดรเจนจากขยะเศษอาหารโดยจรลน
น ทรปยท
ว ปถ
ผพานการบกาบตดขตน
ช ต คน

ผศ.ภตทรา เพพงธรรมกปรตน
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางพตทธนตนทว นาถพนนจ
น

1 ปป

200,000

166

การศศกษากลไกการทกางานของโปรตปนดลอ
ช ยาแบบหลาย
ขนานและการพตฒนาเครลอ
ถ งมลอทดสอบอตนตรกนรย
น าสกาหรตบคตด
กรองโมเลกรลทปม
ถ ฤ
ป ทธนท
ด างยา

อ.สมจนตตว ปาละกาศ
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางสาวกรองจตนทรว รตตนประดนษฐว

4 ปป
52-55

800,000

167

การพตฒนาชรดตรวจสอบการเปลปย
ถ นแปลงของโครโมโซม
เอลกซวและโครโมโซมวายในมนรษยว

รศ.เสาวนปย ว สรพท
ร ธนธาดา
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สมศตกดนด อภนสท
น ธนวาณนช
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

270,000

168

ผลของแมกนปเซปยมคลอไรดวตอ
พ กนจกรรมของเอนไซมว
Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปรนมาณแทนนน
นในใบสบมด
พ กา และคารวโรทปนอยดวในนกช ามตนไบโอดปเซลจากผล
สบมด
พ กา

รศ.วตลลภ อารปรบ
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.คณพล จรฑามณป
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.วนทยา ปต น
ช สรวรรณ
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ.ดร. ชกานาญ ฉต ตรแก คว
ดร. สรดชาย กกาเนนดมณป

2 ปป
52-53

200,000

169

การศศกษาพฤตนกรรมการจรดตนดไฟและการเผาไหม คของวตสดร
ภายใต คสภาวะเพลนงไหม ค

อ.ณต ฐศตกดนด บรญมป
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

300,000

170

การใช คประโยชนวของแคลเซปยมจากผลนตภตณฑวเนลอ
ช เทปยมเสรนม
แคลเซปยม ในหนมทดลอง

นางสาวเยาวดป ครปตะพตนธว
ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางสาวดวงจตนทรว เฮงสวตสดนด
ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
ดร.วตนเพลญ มปสมญา
ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางจรฬาลตกษณว จารรนรช
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
ดร.วนภาภรณว ณ ถลาง
ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

1 ปป

350,000

171

ฤทธนต
ด คานจรลน
น ทรปยแ
ว ละอนรมล
ม อนสระของสารสกตดจากต คนขตน
ทองพยาบาท

ผศ.สรนทรป ขรนทอง
สาขาวนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะทรตพยากรและสนงถ แวดล คอม
ศรปราชา
ผศ.วตนวนสา สรดประเสรนฐ
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

250,000

172

การพตฒนาผลนตภตณฑวจล
ร น
น ทรปยย
ว อ
พ ยสลายสารพนษตกค คาง

ดร.รรงพ นภา กพอประดนษฐวสกรล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ผศ.สรรางคว สรธรน าวรธ
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

250,000

173

การพตฒนาเครลอ
ถ งขตดผนวทพอนอ คอยแบบปค อนตพอเนลอ
ถ งสกาหรตบ
อ คอยคตน
ช นกช า

อ.พนมพวพรรณ ปรลองาม
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.มงคล กวางวโรภาส
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

100,000

174

การลดขนาดของแบบจกาลองและการสตน
ถ แบบไมพเชนงเส คนของ
Atomic Force Microscope โดยอาศตยหลตกการ Nonlinear
Normal Modes

อ.นตยสตนตว อภนวตฒนลตงการ
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
Professor Ning Xi

1 ปป

320,000

175

พารามนเตอรวของเครลอ
ถ งกลตน
ถ นกช ามตนหญ คาแฝก

รศ.บตญญตต น เศรษฐฐนต น
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สรดสายสนน แก ควเรลอง
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

1 ปป

250,000
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176

การฟลช นฟมดน
น ปนเปลช อนสารโพลปไซคลนกอะโรมาตนกโฮโดร
คารวบอนในดนนโดยใช คก คอนเชลอ
ช เหลดทปใถ ช คแล คว

รศ.พตฒนา อนรรตกษว พงศธร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

250,000

177

มมลคพาเพนม
ถ ขศน
ช ของวตสดรเหลลอใช คทางการเกษตรโดยผลนตกา
ซชปวภาพ

อ.ประไพพนศ ชตยรตตนมโนกร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.พตฒนา อนรรตกษว พงศธร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

190,000

178

การศศกษาสารให คกลนน
ถ สกาคตญในใบมะกรมดสด ใบมะกรมดทกา
แห คงด ควยตม คอบลมร คอน และใบมะกรมดทกาแห คงแบบแชพเยลอกแขลง

ผศ.วรรณป จนรภาคยวกล
ร (ชอบพตฒนา)
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

160,000

179

การศศกษาสารให คกลนน
ถ สกาคตญในตะไคร คสด ตะไคร คในนกช า และ
ตะไคร คในนกช ามตน

ผศ.วรรณป จนรภาคยวกล
ร (ชอบพตฒนา)
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

160,000

180

ผลของการแชพเยลอกแขลงยนงถ ยวดตพอการเปลปย
ถ นแปลงสมบตต น
ของสตารวชมตนสกาปะหลตง

นางวนภา สรโรจนะเมธากรล
ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางสาวศตนสนปย ว อรดมระดน
ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางวนภา สรโรจนะเมธากรล
ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

1 ปป

250,000

181

การออกแบบและทดสอบเครลอ
ถ งเกปย
ถ วข คาววางรายแบบสะพาย
หลตง

นายเสกสรร สปหวงษว
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน

1 ปป

200,000

182

การตรวจสอบ จกาแนก และบพงชปแ
ช บคทปเรปยชนนดไร คออกซนเจนทปถ
ทนทานตพอโลหะหนตกปรนมาณสมงเพลอ
ถ การบกาบตดนกช าทนงช
อรตสาหกรรม

นางสาวนรษรา สนนบตวทอง
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
อ.ปราโมทยว ศนรโน รจนว
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
บรญสพง ศนลปเจรนญกรล

1 ปป

150,000

183

การคตดแยกและการพนสจ
ม นวเอกลตกษณวของแบคทปเรปย
สตงเคราะหวแสงทปไถ มพใช คซตลเฟอรว ทปม
ถ ป
ป ระสนทธนภาพสมงในการ
ผลนตสารคาโรทปนอยดว

อ.ศนรพรรณ สรคนธสนงหว
ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว
นายคมสตน สตจจะสถาพร
ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว
อ.สรพจนา เจรนญสนน
ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว
รศ.วรวรฒ น ฤกษว อกานวยโชค
ภาควนชากายวนภาคศาสตรว คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
อ.รตกษว จน
น ดา วตฒนาลตย
ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว
รศ.ดร. สมบมรณว ธนาศรภวตฒนว

1 ปป

200,000

184

การพตฒนาผลนตภตณฑวถตถวเนพาให คได คมาตรฐานและเพนม
ถ มมลคพา
ทาง การตลาดเพลอ
ถ ยกระดตบรายได คทางเศรษฐกนจให คกตบชรมชน
ภาคเหนลอตอนบนของประเทศไทย

นางสนรพ
น ร สธนเสาวภาคยว
ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
ดร.วรรณดป สรทธนนรากร
ฝพ ายการตลาด สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางมาลตย เมลองน คอย(บรญรตตนกรกนจ)
ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางชนดชม ฮนรางะ
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร

1 ปป

350,000

185

การออกแบบเครลอ
ถ งทกาความสะอาดข คาวกล คอง

ผศ.สรดสายสนน แก ควเรลอง
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร
รศ.ศตกดา อนนทรวนชย
ต
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร
อ.ยรพดป ฟมประเสรนฐ
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร
อ.ศรภกนตตว สายสรนทร
ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร

1 ปป

250,000

1 ปป

220,000

186

การพตฒนาผลนตภตณฑวเมลดขนรนทอดสรญญากาศและการ
ทดสอบการยอมรตบ

บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน

รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Page 62 of 99

การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนวพจ จย มก.ประจจาปป 2552

ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

187

การพตฒนาผลนตภตณฑวเครลอ
ถ งสกาอางจากโปรตปนไฮโดรไลเสท
จากไหมไทยพตนธรพ
ว น
ลช เมลองโดยเทคนนคการนก าสพงสารแบบนนโอ
โซม

นางสาวสรพนนดา วนนจ
น ฉต ย
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.พนลาณป ไวถนอมสตตยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวประภตสสร รตกถาวร
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นนสต
น ปรนญญาโท

1 ปป

350,000

188

ลตกษณะเชนงสถนตเน กปย
ถ วกตบตตวสถนตโน คเฮนแคปปาทปถ
ถ ก
ม ปรตบปรรง

อ.พรพนศ ยนม
ช ประยมร
สายวนชาคณนตศาสตรว สถนต น และคอมพนวเตอรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยา
ศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

40,000

189

ศตกยภาพในการต คานการกลายพตนธรแ
ว ละต คานอนรมล
ม อนสระของ
สารสกตดจากลองกอง

นางจตนทรวเพลญ แสงประกาย
ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางสาวอภนญญา จรฑางกมร
ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางสาวชพอลตดดา เทปย
ถ งพรก
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร

1 ปป

300,000

190

การยลดอายรการเกลบรตกษาใบตองสด

ดร.พปรพงษว แสงวนางควกล
ม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
นายเจรนญ ขรนพรม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
นางสาวยรพน
น อพอนศนร น
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
ดร.ธปรนรต รพมโพธนภ
ด ก
ต ดนด
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
นายสมนศก ทองบพอ
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว

1 ปป

220,000

2 ปป
52-53

250,000

1 ปป

350,000

2 ปป
52-53

250,000

สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน

191

หญ คาแฝกกตบการฟลช นฟมสภาพแวดล คอม: ศตกยภาพของหญ คา
แฝกในการฟลช นฟมสภาพของดนนทปป
ถ นเปลช อนด ควยสารอนนทรปยไว ตร
คลอโรเอทธนลน
ป

รศ.พตฒนา อนรรตกษว พงศธร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร. พนทยากร ลนม
ถ ทอง

192

อนทธนพลของแปค งข คาวโพดบดหยาบดตดแปรด ควยกระบวนการ
เอกซวทรมชน
น างกายภาพและเคมปในผลนตภตณฑว
ต ตพอครณสมบตตท
อตดพอง

นายนนพตฒนว ลนม
ช สงวน
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป
อาหาร
นางจรฬาลตกษณว จารรนรช
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป
อาหาร
นายพนสท
ร ธนด บรตรสรวรรณ
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป
อาหาร
นางสาวพนศมตย ศรปชาเยช
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป
อาหาร
นางสาวกตษมาพร ปต ญตตะบรตร
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป
อาหาร

สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

193

การพตฒนาผลนตภตณฑวสมรนไพรหนอนตายอยากจาก
ภมมป
น ต ญญาท คองถนน
ถ

รศ.บงกชรตตนว ปน ตย
น นตว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรรพล วนเศษสรรคว
ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

194

พฤตนกรรมของอนรภาคและเส คนโค คงความหนลดสกาหรตบกระบวน
การผลนตนมผง

รศ.ธงไชย ศรปนพครณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

120,000

195

การพตฒนากระบวนการผลนตเปลลอกมะนาวแชพอม
นถ อบแห คงแบบ
ออสโมซนส ด ควยการใช คแบบจกาลองทางคณนตศาสตรว

ผศ.เสาวณปย ว เลนศวรสนรก
น ล
ร
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

230,000

196

การพตฒนากรรมวนธก
ป ารผลนตซรปผตกและสมรนไพรกศงถ สกาเรลจรมป
โดยใช คแบบจกาลองทางคณนตศาสตรว

ผศ.นตนทวตน เทอดไทย
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

300,000

197

การคตดเลลอกและศศกษาครณลตกษณะเชลอ
ช Pseudomonas sp.
จากธรรมชาตนทม
ปถ ค
ป วามสามารถในการยพอยสลายและ/หรลอ
กกาจตดสารตกค คางโดยชปววนธ ป

รศ.จรรย
ป รว ตตนว ลปสมนทธนด
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

2 ปป
52-53

300,000
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198

การศศกษาการใช คประโยชนวจากเศษวตสดรทางการเกษตร
จกาพวกเมลลดผลไม ค

ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายสรทธนพร เนปยมหอม
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน

199

การทกานายระดตบความหวานของผลไม คเพลอ
ถ การกกาหนดระดตบ
ความเข คมข คนของนกช าเชลอ
ถ มในสายการผลนตผลไม คบรรจรกระปป อง

200

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

3 ปป
52-54

250,000

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดป
ภาควนชาเทคโนโลยปอต
ร สาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร
บางเขน
นนสต
น ปรนญญาโท

1 ปป

130,000

การศศกษาผลของสภาวะในการอบแห คงตพอครณภาพของขนง
แห คง

ผศ.เสาวณปย ว เลนศวรสนรก
น ล
ร
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

300,000

201

การวนเคราะหวความสตมพตนธวของความแตกตพางทางพตนธรกรรม
ของพพอแมพทม
ปถ ต
ป อ
พ DNA methylationในระดตบจปโนมของข คาว
ลมกผสม

อ.ลตกษณา กตนทะมา
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.สมศตกดนด อภนสท
น ธนวาณนช
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
Hans de Jong

2 ปป
52-53

250,000

202

การกกาหนดภาวะทปเถ หมาะสมในการสกตดเซลลมโลสจากใบไผพ
ตง

อ.พรทนพยว แซพเบต
ภาควนชาวนทยาการสนงถ ทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.จตนทรวทพ
น ยว ซลอ
ถ สตตยว
ภาควนชาวนทยาการสนงถ ทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สนรส
น น
น ชรมรรม
ภาควนชาวนทยาการสนงถ ทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

220,000

203

การประมาณคพาโวลาตนลต
น แ
ปช ละคพาความเสปย
ถ งในตลาดหลตก
ทรตพยวแหพงประเทศไทย

ผศ.ฉต ตรชตย เปสป
ภาควนชาคณนตศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

140,000

204

การศศกษาศตกยภาพของเชลอ
ปถ ยกจากพลช
ช ราเอนโดไฟตวทแ
สมรนไพรไทยในวงศว Piperaceae ในการควบครมการเสลอ
ถ ม
เสปยของผลไม คภายหลตงการเกลบเกปย
ถ ว

นางสาวประภตสสร รตกถาวร
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางอรไรวรรณ ดนลกครณานตนทว
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

2 ปป
52-53

250,000

205

การศศกษาสมตรทปเถ หมาะสมสกาหรตบครณลตกษณะทางประสาท
สตมผตสของบนสกนตสมรนไพรทปไถ มพมก
ป ลมเตน

นางสาวชมดาว สนกขะมณฑล
ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางสาวศรรดา (ตวนษา) โลหะนะ
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร

1 ปป

110,000

206

ผลของกระบวนการความร คอนตพอครณสมบตตข
น องสารต คาน
อนรมล
ม อนสระในงาขาว งาดกาและงาแดง

นางสาวกตษมาพร ปต ญตตะบรตร
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
นายนนพตฒนว ลนม
ช สงวน
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
นางสาวพนศมตย ศรปชาเยช
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร

1 ปป

220,000

207

การสกตดแอนโทไซยานนนจากเปลลอกองรน
พ โดยใช คคลลน
ถ อรลตร คา
โซนนคและการผลนตแอนโทไซยานนนผงด ควยวนธท
ป กาแห คงแบบ
พพนฝอย

นางสาวกรรณา วงษว กระจพาง
ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางสาวพนศมตย ศรปชาเยช
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
นางสาวพรทธลตกษณว ไขประภาย
ศมนยวบรนการประกตนครณภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร
ผศ.ดร.มาฤดป ผพองพนพตฒนวพงศว

1 ปป

300,000

208

การพตฒนาตตวเรพงปฏนกรน ย
น านาโน และ ไมโคร ของเหลลก
ออกไซดว/
ซปโอไลตวในกระบวนเผาไหม คเพลอ
ถ ควบครมสารมลพนษทาง
อากาศจากทพอไอเสปย

ผศ.ตรลวนทยว สถาปนจารร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.ภตทรา เพพงธรรมกปรตน
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

200,000
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209

การจกาลองการกระเจนงอนรภาคนนวตรอนในตตวทกาขนาน

รศ.รตชนป รรจวน โรดม
ภาควนชาฟน สก
น สว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.บรรน
น ทรว อตศวพนภพ
นายภตทร แสงเพลง

3 ปป
52-54

300,000

210

ความหลากหลายของพรรณพลชนกช าและความสตมพตนธวกบ
ต ระบบ
นนเวศในบศงบอระเพลด

รศ.สรตญญา วตชโรทตย
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรรย
ป า ตตนตนววน ตฒนว
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ณต ฎฐา เสนปวาส
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

150,000

211

การพตฒนาผลนตภตณฑวซอสสาหรพายปรรงรส

ผศ.จนราพร รรงพ เลนศเกรปยงไกร
ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.ปต ทมา ระตะนะอาพร
ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน

1 ปป

200,000

212

การศศกษาผลของการเผาอบตพอสปของเซอรวคอน

รศ.ศนวาพร สหวตฒนว
ภาควนชาฟน สก
น สว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.วนวตฒนว วงศวกอ
พ เกลอ
ช
ภาควนชาฟน สก
น สว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศนวพร มปจม

1 ปป

280,000

213

การระบรเครลอ
ถ งหมายโมเลกรลทปส
ถ ม
ต กลไกการตอบ
ต พตนธวกบ
สนองตพอความเคลมของหมพอน

อ.ราตรป วงศวปตญญา
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร. สนทธนรตกษว รอยตระกมล

1 ปป

200,000

214

การสกตดสปและตรวจสอบความเปล นพนษในระดตบยปนของสปท ปถ
สกตดจากพลชและไซยาโนแบคทปเรปยเพลอ
ถ พตฒนาไปใช คในระดตบ
อรตสาหกรรม

รศ.ศนรล
น ก
ต ษณว เอปย
ถ มธรรม
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
อ.นฤพร เพลชรวกลาง
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
อ.นวลจตนทรว มตจฉรนยกรล
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

230,000

215

การผลนตกระดาษแบบพลน
ช บ คานจากเยลอ
ถ เศษกระดาษทปใถ ช คแล คว
ผสมกตบเยลอ
ถ จากเศษเหลลอทางการเกษตรโดยใช คเฟรมทกา
กระดาษลตกษณะเฉพาะ

นายชตยพร สามพรม
พ พวง
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

1 ปป

200,000

216

การพตฒนาผลนตภตณฑวทางเภสตชโภชนาจากกระเจปท ยบแดง

นางชนดชม ฮนรางะ
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว
อาหาร

1 ปป

250,000

217

การทดสอบประสนทธนภาพสารตกแตพงสกาเรลจทปม
ถ ต
ป อ
พ การทนยตบ
ในผ คาไหม

นางสรชาดา อรชชนน
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
อ.จตนทรวทพ
น ยว ซลอ
ถ สตตยว
ภาควนชาวนทยาการสนงถ ทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ปป
52-53

250,000

218

การตรวจหาเชลอ
ช Staphylococcus aureus จากอาหารทปถ
จกาหนพายภายในมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว

รศ.องอาจ เลาหวนนจ
น
ภาควนชาจรลชปววนทยาและวนทยาภมมค
น ร คมกตน คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
นายณรงคว อาบกนงถ
ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

1 ปป

280,000

219

อนทธนพลของสภาวะการผลนตแบบเอกซวทรมชน
ต ตพอ ปรนมา
ณสตารวชเพลอ
ถ สรขภาพและครณลตกษณะของผลนตภตณฑวอาหาร
ขบเคปย
ช วชนนดกรอบพองทปม
ถ ข
ป คาวหตกและถตถวลตนเตาสปทองเปล น
องควประกอบหลตก

นางจรฬาลตกษณว จารรนรช
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป
อาหาร
นายนนพตฒนว ลนม
ช สงวน
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป
อาหาร
นายพนสท
ร ธนด บรตรสรวรรณ
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป
อาหาร
นางสาววราภรณว ประเสรนฐ
ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป
อาหาร

1 ปป

330,000

สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

220

การอบแห คงแบบรพวมเพลอ
ถ ผลนตอาหารกศงถ สกาเรลจรมปแทนการทกา
แห คงแบบแชพเยลอกแขลง

รศ.ปรนศนา สรวรรณาภรณว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
นางสาวภตทรา แซพเล คา

1 ปป

280,000

221

การพตฒนากระทงอบสกาเรลจรมปจากแปค งข คาวกล คองสกาหรตบ
อาหารวพาง

รศ.กมลวรรณ แจ คงชตด
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

300,000
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โครงการวพจ จยสาขาส จงคมและพฤตพกรรมศาสตรร จจานวน 31 โครงการ

19,000,000

โครงการตนอเนชอ
ช ง จจานวน 4 โครงการ

10,140,000

1

โครงการตนดตามประเมนนผลและขยายผลโครงการวนจตย

ศ.อรทตยรตตนว ณ นคร
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
นางพจนตนทว รพมสนธนด
สกานตกงานเลขานรการ สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพง มก. สถาบตนวนจตยและ
พตฒนาแหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาววตนเพลญ นภาทนวาอกานวย
ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นายวนวตฒนว น คาวานนช
ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาวสรพรรณนนจ พลเสน
ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาวรตชดา คะดาษ
ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางสรไร สรวรรณรตตนว
ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นางภตทรา ชมวาธนวตฒนว
ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นายชตยณรงคว สหตสสานนทว
ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นางชตชชารปย ว มากรรน
พ
ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นายสรศตกดนด เพนม
ถ ศนลปว
ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาวมาเรปยม กอสนาน
สกานตกงานเลขานรการ สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพง มก. สถาบตนวนจตยและ
พตฒนาแหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาววราภรณว ทตบชม
ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาวสมพร มณปประสพสรข
ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาว วาสนา บตวจตนทรว
นางอตจฉราวรรณ คล คองช คาง

15 ปป
41-55

8,970,000

2

การพตฒนาครมวท
น ยาศาสตรวชวพ งชตน
ถ จตดการเรปยนการ
ช ทปถ 1-2 เพลอ
สอนกระบวนการเปลปย
ถ นแปลงของโลก ดาราศาสตรวและ
อวกาศ และธรรมชาตนของวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยป ตาม
แนวปฏนรป
ม การเรปยนรม คทปเถ น คนผม คเรปยนเปล นสกาคตญ

อ.ชาตรป ฝพ ายคกาตา
ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
อ.ขจรศตกดนด บตวระพตนธว
ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

300,000

3

การใช คเทคโนโลยปทเปถ หมาะสมในการจตดการของเสปยจาก
ฟารวมสรกรภายใต คการมปสวพ นรพวมของชรมชนในพลน
ช ทปถ ต.สาม
กระบลอเผลอก อ.เมลอง จ.นครปฐม

อ.กตมปนาท วนจต
น รศรปกมล
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
รศ.เอมอร อตงสรรตตนว
ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.อรรถศนษฐว วงศวมณปโรจนว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.วนนดา สลบสายพรหม (จมลเมตตว)
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายหนมจตนทรว มาตา
ศมนยววจน ตยและฝศ กอบรมการเลปย
ช งสรกรแหพงชาตน สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน
เพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
ผศ.จรฬารตตนว วตฒนะ
ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ
พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.พตฒนา อนรรตกษว พงศธร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.รพป ดอกไม คเทศ
ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร กกาแพงแสน
สรเมธ เมธศาสตรว

4 ปป
49-52

500,000
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ลจาด จบ

4

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

ภาษาญปป
ถ นขต
รพ น
ช กลาง ชรดเรปยนผพานโปรแกรมมตลตนมเป ดปย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

รศ.ปราณป จงสรจรนตธรรม
ภาควนชาภาษาตพางประเทศ คณะมนรษยศาสตรว บางเขน

ระยะเวลา
การวพจ จย
2 ปป
51-52

งบประมาณ

370,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

8,860,000

โครงการใหมน จจานวน 27 โครงการ
5

การศศกษาดตชนปชวปช ตดความสรขตามปรตชญาเศรษฐกนจพอเพปยง
ของนตกศศกษาระดตบอรดมศศกษา

ผศ.กรกฎา นตกคนม
ช
ภาควนชาจนตวนทยาการศศกษาและการแนะแนว คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

1 ปป

400,000

6

อนาคตของโครงการครตวไทยไปสมค
พ รตวโลก

ดร.วรรณดป สรทธนนรากร
ฝพ ายการตลาด สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางผพองศรป จนตตนมนทว
ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
อ.สมภพ สรวรรณรตฐ
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
ผศ.สรรชตย จนวเจรนญกรล
ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
นางสาวอภนญญา จรฑางกมร
ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางวรางคณา พตนธรมโพธน
ฝพ ายบรนหารและธรรการทตถวไป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร
นางสายใจ บรญสรข
นางอรษา เจปยรสอาด
นางเรวดป ลนขต
น วนศษพงษว
ผศ.ดร.นนทลป พรธาดาอนทยว

1 ปป

400,000

7

มรมมองลมกค คาทปม
ถ ต
ป อ
พ ผลนตภตณฑววส
น าหกนจชรมชน

รศ.ปรปยานรช อภนบณ
ร โยภาส
ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน
รศ.ดรษณปย ว สพองเมลอง
ภาควนชาการบตญชป คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน
ผศ.ยรรพร ศรทธรตตนว
ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน
ผศ.ตาบทนพยว ไกรพรศตกดนด
ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน
อ.กรกฎ วนจต
น รพงศว
ภาควนชาการจตดการการผลนต คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

1 ปป

590,000

8

ภมมท
น ตศนวของเมลองกตบพลน
ช ทปส
ถ เป ขปยว : มมลคพาของพลน
ช ทปส
ถ เป ขปยวใน
มรมมองทางเศรษฐศาสตรว

รศ.โสมสกาว เพชรานนทว
ภาควนชาเศรษฐศาสตรว คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
อ.วลตยภรณว อตตตะนตนทนว
ภาควนชาเศรษฐศาสตรว คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

1 ปป

340,000

9

ลปลาภาษาในวรรณกรรมของจนตร ภมมศ
น ก
ต ดน:ด การศศกษาเชนง
วนเคราะหว

รศ.ประเทลอง ทนนรตตนว
ภาควนชาภาษาไทย คณะมนรษยศาสตรว บางเขน
นางสาวจรนยา สรพรรณ
ฝพ ายวนจตยและฝศ กอบรม สถาบตนภาษาศาสตรวและวตฒนธรรมศศกษาราช
นครนนทรว
นางสาวเบญจพร มปจต
น ร

1 ปป

300,000

10

การศศกษาและพตฒนาภมมป
น ต ญญาท คองถนน
ถ ตามแนวปรตชญา
เศรษฐกนจพอเพปยงในพลน
ช ทปป
ถ ระสบธรณปพบ
น ต
ต ภ
น ย
ต คลลน
ถ สศนามน

นายสรรน
น ทรวภรณว ศรปอน
น ทรว
สถานปวจน ตยเพลอ
ถ การพตฒนาชายฝตถ งอตนดามตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
นายมานะ ขรนวปชวพ ย
นางสรชาดา กนจการ

1 ปป

320,000

11

การจตดการเรปยนรม คเกษตรและสนงถ แวดล คอมแบบมปสวพ นรพวม "
โครงการบ คานสมโพ รงเรปยน"

รศ.ประสงคว ตตนพนชย
ต
ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ
พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน
ผศ.สตนตน ศรปสวนแตง
ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ
พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน
อ.กาญจนา ทรตพยวนร คย
ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ
พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

360,000

12

การพตฒนาเครลอขพายการจตดการความรม คทางคหกรรมศาสตรวท ปถ
ประยรกตวเศรษฐกนจพอเพปยงบนเวลบ

รศ.กรลขณนษฐว ราเชนบรณยวตทนว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

1 ปป

360,000

13

พตฒนาการหมพอนไหมไทยในหนศงถ ทศวรรษทปผ
ถ าพ นมา:
วนเคราะหวบทบาทความชพวยเหลลอจากภาครตฐ เอกชนและ
ความชพวยเหลลอจากตพางประเทศ

รศ.สร คอยสรดา ณ ระนอง
ภาควนชาภาษาตพางประเทศ คณะมนรษยศาสตรว บางเขน
ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

200,000

14

ระบบวนเคราะหวและแนะนก าการใช คภาษาญปป
ถ นผพ
รพ านการสร คาง
แบบทดสอบออนไลนว: กรณปศก
ศ ษาการใช ค “คกาชพวย”

รศ.สร คอยสรดา ณ ระนอง
ภาควนชาภาษาตพางประเทศ คณะมนรษยศาสตรว บางเขน
ผศ.นวลวรรณ สรนทรภนษตช
ภาควนชาวนทยาการคอมพนวเตอรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

300,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

15

กลยรทธวการสพงเสรนมนวตตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยป
สารสนเทศในกระบวนการเรปยนรม คของโรงเรปยนขนาดเลลกใน
ประเทศไทย

อ.เมธนนป วงศววานนช รตมภกาภรณว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
นายปานเทพ ลาภเกษร

1 ปป

520,000

16

การวนจตยและพตฒนาอยพางมปสวพ นรพวมระหวพางมหาวนทยาลตยและ
องควกรท คองถนน
ถ เพลอ
ถ สร คางพลน
ช ทปป
ถ ฏนบต
ต ก
น ารทางสตงคมศาสตรว
และสพงเสรนมการเรปยนรม คของชรมชน

ผศ.สรมต
น ร สรวรรณ
ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ
พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน
อ.ชนกนารถ บรญวตฒนะกรล
ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ
พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน
อ.ทตศนปย ว อรนวนจต
น ร
ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ
พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

200,000

17

การพตฒนาองควความรม คในการบรนหารการจตดการความรม คเพลอ
ถ
ประยรกตวเศรษฐกนจพอเพปยงและภมมป
น ต ญญาของล คานนาสมก
พ าร
ใช คทรตพยากรธรรมชาตนอยพางยตถงยลน

รศ.พปรพงศว ทนพนาค
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.กรลขณนษฐว ราเชนบรณยวตทนว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.วนกร ตตณฑวรฑโฒ
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
อ.วรตทยา ธรรมกนตตนภพ
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
นางณต ฏฐวชยธร ศรรดาธนตพ
น ตทธว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

1 ปป

450,000

18

กระบวนการเสรนมสร คางอาชปพจตกสานปลาตะเพปยนใบลาน
บนพลน
ช ฐานการจตดการความรม คภมมป
น ต ญญาชาวบ คานในการพตฒนา
ผลนตภตณฑวเศรษฐกนจชรมชนสมพ
เศรษฐกนจเมลอง

รศ.กรลขณนษฐว ราเชนบรณยวตทนว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.วนกร ตตณฑวรฑโฒ
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
อ.วรตทยา ธรรมกนตตนภพ
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.พปรพงศว ทนพนาค
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
นางณต ฏฐวชยธร ศรรดาธนตพ
น ตทธว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

1 ปป

530,000

19

การรตบรม ค ความพศงพอใจและความจงรตกภตกดปทม
ปถ ต
ป อ
พ แหลพงทพอง
เทปย
ถ ว : กรณปศก
ถ วชาวจปนทปเถ ดนนทางมาทพอง
ศ ษานตกทพองเทปย
เทปย
ถ วในประเทศไทย

ผศ.นนรตนดร ทตพไชย
ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

1 ปป

400,000

20

เหตรแหพงหนปส
ช น
น ต ญญา
น และแนวทางแก คไข : กรณปศก
ศ ษาภมมป
เกษตรกรไทยในภาคกลาง

รศ.สาวนตรป รตงสนภท
ต รว
ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศรภพร ไทยภตกดป
ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.ชตชชตย แก ควสนธน
ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร กกาแพงแสน
นาย กฤษณะ ภานรวาส
นส. นตนทกา แสงจตนทรว

1 ปป

150,000

21

ความเข คมแขลงของชรมชนเครลอ
ถ งปต น
ช ดนนเผา เพลอ
ถ เสรนมสร คางการ
พตฒนาอาชปพอยพางยตถงยลนในท คองถนน
ถ กรณปศก
ศ ษาตกาบลดพาน
เกวปยน อกาเภอโชคชตย จตงหวตดนครราชสปมา

อ.วรตทยา ธรรมกนตตนภพ
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.กรลขณนษฐว ราเชนบรณยวตทนว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.พปรพงศว ทนพนาค
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
นางณต ฏฐวชยธร ศรรดาธนตพ
น ตทธว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

1 ปป

250,000

22

การพตฒนากลยรทธวการศศกษาตามอตธยาศตยเพลอ
ถ บพมเพาะนตก
วนจตยรรน
พ จนวจ
ด คานสนงถ แวดล คอมศศกษา

ผศ.วปรฉต ตร สรปตญโญ
ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ
พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.ผพองพรรณ ตรตยมงคลกมล
ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ
พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

240,000

23

กระบวนการเรปยนรม คเพลอ
ถ การจตดการเครลอขพายธรรกนจชรมชนกลรม
พ
ทอผ คาไหม อกาเภอชนบท จตงหวตดขอนแกพน เพลอ
ถ การสร คาง
ความเข คมแขลงอยพางยตถงยลนของเศรษฐกนจชรมชน

อ.วรตทยา ธรรมกนตตนภพ
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.กรลขณนษฐว ราเชนบรณยวตทนว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.วนกร ตตณฑวรฑโฒ
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
นางณต ฏฐวชยธร ศรรดาธนตพ
น ตทธว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

1 ปป

350,000
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พ จย/หนนวยงาน

24

ความหลากหลายทางชปวภาพในพลน
ช ทปน
ถ าอนนทรปยแ
ว ละผล
กระทบตพอวนถช
ป วป ต
น ของชาวนา

รศ.พรรณนภา ศตกดนส
ด งม
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ลนลลปถ กาวปตะต
ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

25

การตปพม
น พวผลงานวนจตยในวารสารวนชาการของอาจารยว
มหาวนทยาลตย

26

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

3 ปป
52-54

200,000

อ.ฐณต ฐ วงศวสายเชลอ
ช
ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ
พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

150,000

การศศกษาปต จจตยทปม
ถ ผ
ป ลกระทบตพอการขยายตตวของการทพอง
เทปย
ถ วและศศกษาโครงสร คางรายได คและการกระจายรายได คของ
ชรมชนทพองเทปย
ถ วในภาคตะวตนออก

อ.ประไพพนศ สวตสดนรด ตมยว
การบตญชปบรนหาร คณะวนทยาการจตดการ ศรปราชา
อ.มรขสรดา พมลสวตสดนด
สาขาวนชาการโรงแรม คณะวนทยาการจตดการ ศรปราชา

1 ปป

170,000

27

พจนานรกรมภาษาคกาเมลอง – ไทย – อตงกฤษ

ผศ.บรญเหลลอ ใจมโน
ภาควนชาภาษาไทย คณะมนรษยศาสตรว บางเขน
นางสาวจรนยา สรพรรณ
ฝพ ายวนจตยและฝศ กอบรม สถาบตนภาษาศาสตรวและวตฒนธรรมศศกษาราช
นครนนทรว

1 ปป

650,000

28

การสร คางเครลอขพายทางธรรกนจขององควกรธรรกนจขนาดเลลกและ
ขนาดกลางของไทย

อ.หฤทตย นก าประเสรนฐชตย
ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน
รศ.สมชาย นก าประเสรนฐชตย
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.พตฒนวนรป ศรปศภ
ร โอฬาร
ภาควนชาการตลาด คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

1 ปป

220,000

29

ความคนดเหลนและการยอมรตบอาหารทปไถ ด คจากการตตดตพอสาร
พตนธรกรรมของผม คบรนโภคไทย

นางฤดป ธประวนนช
ฝพ ายพตฒนาเชนงธรรกนจ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตผลทางการเกษตร
และอรตสาหกรรมเกษตร
ผศ.อกานาจ ธประวนนช
ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

1 ปป

420,000

30

การศศกษาปต จจตยทปม
ถ ผ
ป ลตพอการมปจรนยธรรมในการทกางาน และ
บทบาทของการจตดการทรตพยากรมนรษยวทม
ปถ งรพ สพงเสรนม
จรนยธรรมของพนตกงาน

ผศ.จรฑามาศ ทวปไพบมลยววงษว
สาขาวนชาการจตดการ คณะวนทยาการจตดการ ศรปราชา

1 ปป

270,000

31

การพตฒนาสลอ
น าแคลคมลส
ต เรลอ
ถ ง
ถ การสอนอนเลลกทรอนนกสววช
ปรนภม
ม ส
น ามมนต น

นายจรมญศตกดนด สวนสวรรคว
กองบรนการการศศกษา สกานตกงานอธนการบดป
อ.ชาญ เขตจตตรร ตส
ภาควนชาคณนตศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ฐนต น รตตนาวลปกล
ร

1 ปป

120,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

โครงการวพจ จยรนวมภาคร จฐและเอกชน จจานวน 10 โครงการ

4,750,000

โครงการวพจ จยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 3 โครงการ

1,500,000

โครงการใหมน จจานวน 3 โครงการ

1,500,000

1

การพตฒนาวตคซปนไข คหวตดนกสายพตนธรว H5N1 โดยเทคนนค
reverse genetics (rgH5N1)

รศ.พรทนพภา เลลกเจรนญสรข
ภาควนชาจรลชปววนทยาและวนทยาภมมค
น ร คมกตน คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
อ.เฉลนมพล เลลกเจรนญสรข
ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนก
น สตตววเลปย
ช ง คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
อ.วนทวตช วนรย
น ะรตตนว

2

การผลนตอาหารไกพเมลดเสรนมโปรไบโอตนกทปเถ อลนแคปซมลเลชตน
ด ควยแคลเซปยมอตลจนเนตผสมไคโตแซน

ผศ.ภคมน (สรธาวดป) จนตประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สรนย
ป ว นนธส
น น
น ประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3

โครงการวนจตยและพตฒนาตพอยอดเพลอ
ถ ใช คประโยชนวเชนงพาณนชยว

รศ.สามตคคป บรณยะวตฒนว
ภาควนชาอนรรตกษว วท
น ยา คณะวนศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

850,000

1 ปป

400,000

5 ปป
52-56

250,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยป จจานวน 7 โครงการ

3,250,000

โครงการใหมน จจานวน 7 โครงการ

3,250,000

1

การปรตบปรรงเครลอ
ถ งผสมสารนกช าสกาหรตบการปศรสต
ต ววสมารวทโด
สเซอรว

ผศ.ยอดเยปย
ถ ม ทนพยวสวร รรณว
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

350,000

2

การพตฒนาเครลอ
ถ งลงบตนทศกข คอมมลแบบไร คสายขนาด 32 ชพอง
ทาง

รศ.ณต ฐวรฒ น ขวตญแก คว
ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟค า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

800,000

3

ศตกยภาพการผลนตข คาวกกาถ โมนพาในระดตบขยาย

ศ.บรษบา ยงสมนทธว
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.จรตญ เจตนะจนตร
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นางสาวนรษรา สนนบตวทอง
ฝพ ายเครลอ
ถ งมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

1 ปป

400,000

4

การผลนตไฮดรอกซปอะปาไทตวทม
ปถ รป พ
ม รรนสมงโดยวนธโป ซล-เจล
บน PMMA monolite และการประยรกตวใช ค

อ.ศรภกนจ อาชปวะวานนช
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรธาทนพยว ศนรไน พศาลพนพตฒนว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

400,000

5

ระบบประเมนนผลและพตฒนาสมรรถนะบรคคล

ผศ.ปรปดา เลนศพงศววภ
น ษ
ม ณะ
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
น.ส.ภนญญดา เนตนขจร
น.ส.สรปราณป ลปเช จรนญ
พรปวปณว จกาปาขาว
ดาลตด ลนม
ถ สายหตวช
ชนาพร ครรรร ตตนวพตนธว
ทนพพา อกาถ เอปย
ถ ม

1 ปป

400,000

6

การสร คางต คนแบบแบบรวดเรลวด ควยกระบวนการผลนตแบบเตนม
เปล นชตน
ช ๆ โดยใช คหยดนกช า

อ.ครณยรต เอปย
ถ มสอาด
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

700,000

7

หรน
พ ยนตวสองล คอบรรทรกคนขนาดเลลก

อ.วนทต
น ฉต ตรรตตนกรลชตย
ภาควนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นายกนตตนนตนทว ประเสรนฐสม

1 ปป

200,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

11,400,000

โครงการวพจ จยและถนายทอดงานวพจ จยสผป
น ระชาชน จจานวน 14 โครงการ
โครงการวพจ จยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 12 โครงการ

5,240,000

โครงการตนอเนชอ
ช ง จจานวน 6 โครงการ

2,830,000

1

โครงการอรทยานแมลงเฉลนมพระเกปยรตนพระบาทสมเดลจหระ
เจ คาอยมห
พ วต มหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว.

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกล
ร
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายถนตด ทตศจตนทรว
ศมนยววจน ตยและพตฒนากปฏวนทยาสนงถ แวดล คอม สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
นาย วนชย
ต สรพงษว ไพศาล

3 ปป
50-52

900,000

2

การถพายทอดเทคโนโลยปเพลอ
ถ เพนม
ถ ประสนทธนภาพการผลนตอ คอย

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายอภนวช
น ญว ทรงกระสนนธรว
ศมนยววจน ตยและพตฒนาอ คอยและนกช าตาล สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
น.ส. วตนดป หนมน คอย
นางชนนดา เขลมมา
นางพตชรวตลยว สวพางศนลปว
นายวนชา ฮวดหนองโพธนด

3 ปป
50-52

240,000

3

การผลนตอาหารปลาชนนดเมลดลอยนกช าระดตบฟารวมเกษตรกร

รศ.อรพนนทว จนนตสถาพร
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
นางอรทตย ไตรวรฒานนทว
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.ดร.ศรปน คอย ชรม
พ คกา

2 ปป
51-52

230,000

4

การถพายทอดเทคโนโลยปเพลอ
ถ พตฒนาเครลอขพายวนเกษตร

อ.ประทปป ด ควงแค
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
อ.จงรตก วตชรนนทรวรตตนว
ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
ผศ.นนคม แหลมสตก
ภาควนชาวนผลนตภตณฑว คณะวนศาสตรว บางเขน
นายณต ฐวตฒนว คลตงทรตพยว
สถานปวจน ตยและฝศ กอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

390,000
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ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายเวช เตปจตะ
สถานปวจน ตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสรรพล เช คาฉ คอง
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายสกล ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
รศ.เอลจ สโรบล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
นางสรปราณป งามประสนทธนด
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายวประยรทธ แสนยากรล
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสาวสดใส ชพางสลตก
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายบรญรพวม จตนทรวชน
ลถ
สถานปวจน ตยกาญจนบรร ป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางพชรดา ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
นางสรกญ
ต ญา จตตตรพรพงษว
ศมนยววจน ตยและพตฒนาวนชาการอาหารสตตวว สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน เพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสรเมศ ทตบเงนน
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
ดร.กนงถ กานทว พานนชนอก
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
นายประยมร เพปยตะเณร
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
นางสาววราภรณว ยานะ
นายวนศล
ต ยว เธปยรเสถปยรพงษว
นายวนชย
ต แสนยากรล

3 ปป
50-52

900,000
(900,000)

5
โครงการถพายทอดเทคโนโลยปการผลนตต คนไหลและพตฒนา
(ยพอย) อาชปพการปลมกสตรอเบอรปบ
ถ นพลน
ช ทปส
ถ งม ของจตงหวตดเพชรบมรณว

นายเวช เตปจตะ
สถานปวจน ตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
ดร.ณรงควชย
ต พนพตฒนวธนวงศว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายนนเวสนว ไทรหอมหวล
สถานปวจน ตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายวประยรทธ แสนยากรล
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นาย วนศล
ต ยว เธปยรเสถปยรพงศว
วนชย
ต แสนยากรล

3 ปป
50-52

(0)

5
โครงการถพายทอดเทคโนโลยปทเปถ หมาะสมในการผลนตข คาว
(ยพอย) โพดหวานฝต กสดให คได คผลผลนตและครณภาพสมง

นายสรรพล เช คาฉ คอง
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
รศ.เอลจ สโรบล
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
นางสรปราณป งามประสนทธนด
สถานปวจน ตยพลชไรพสวร รรณวาจกกสนกจน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสาวสดใส ชพางสลตก
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

3 ปป
50-52

(0)

ลจาด จบ
5
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย
การถพายทอดเทคโนโลยปการผลนตและพตฒนาอาชปพให คกตบ
เกษตรกรบนพลน
ช ทปส
ถ งม ของจตงหวตดเพชรบมรณว และในบางพลน
ช ทปถ
ของสถานปวจน ตย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

5
โครงการถพายทอดเทคโนโลยปการเลปย
ช งไกพพน
ลช เมลองเพลอ
ถ มมลคพา
(ยพอย) เพนม
ถ

นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
นายเวช เตปจตะ
สถานปวจน ตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางพชรดา ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
นายวปรยรทธ แสนยากรล
นายวนศล
ต ยว เธปยรเสถปยรพงษว
นายวนชย
ต แสนยากรล
นายบรญรพวม จตนทรวชน
ลถ

2 ปป
51-52

(0)

5
โครงการถพายทอดเทคโนโลยปการผลนตมตนเส คนสะอาดสกาหรตบ
(ยพอย) ผลนตอาหารสตตวว

นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสรกญ
ต ญา จตตตรพรพงษว
ศมนยววจน ตยและพตฒนาวนชาการอาหารสตตวว สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน เพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
นายสกล ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว
นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายเวช เตปจตะ
สถานปวจน ตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายสรเมศ ทตบเงนน
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
ดร.กนงถ กานทว พานนชนอก
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
นายวประยรทธ แสนยากรล
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายวนศล
ต ยว เธปยรเสถปยรพงษว
นายวนชย
ต แสนยากรล

2 ปป
51-52

(0)

5
การถพายทอดเทคโนโลยปการใช คสมรนไพรในการปค องกตนกกาจตด
(ยพอย) ศตตรมพช
ล ให คแกพเกษตรกรบนพลน
ช ทปส
ถ งม ของจตงหวตดเพชรบมรณว

นายเวช เตปจตะ
สถานปวจน ตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
ดร.ณรงควชย
ต พนพตฒนวธนวงศว
ศมนยววจน ตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายวประยรทธ
แสนยากรล
นางสาววนยดา จงรวมกลาง
นางสาวสาวนตรป ทนวงศว

1 ปป

(0)

5
การถพายทอดเทคโนโลยปทเปถ หมาะสมในการผลนตปรปยหมตก
(ยพอย) ครณภาพ

นายประยมร เพปยตะเณร
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร บางเขน
นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายวประยรทธ
แสนยากรล
นายวนศล
ต ยว เธปยรเสถปยรพงศว
นายวนชย
แสนยากรล
ต

1 ปป

(0)

2 ปป
51-52

170,000

6

การถพายทอดเทคโนโลยปการผลนตหตวพตนธรข
ว งน ปลอดโรคและ
การปค องกตนกกาจตดโรคเพลอ
ถ เพนม
ถ ผลผลนตและการสพงออก

รศ.นนพนธว ทวปชย
ต
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.วนชย
ต โฆสนตรตตน
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.ศรปเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

2,410,000

โครงการใหมน จจานวน 6 โครงการ
โครงการฝศ กอบรมการผลนตกล คายางพาราและการปลมก
ยางพาราแบบมลออาชปพ

นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสาวนนภา เขลอ
ถ นควบ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นางสาวระวนวรรณ โชตนพตนธว
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
นายเจษฎาบรตร ไชยบรร ป
น.ส. จนตตรา สนน
ช ภตย

1 ปป

170,000

โครงการวนจตยและถพายทอดเทคโนโลยประบบประกตนครณภาพ
การผลนตสพวนขยายพตนธรพ
ว ช
ล เพลอ
ถ รองรตบการผลนตมาตรฐาน
สากล

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกล
ร
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายรตฐกานตว (กาญจนว) จตนทรวแสงวสร (จตนทรวลอย)
ศมนยววจน ตยและพตฒนาไม คผลเขตร คอน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน

3 ปป
52-54

800,000
(310,000)

8
โครงการวนจตยและถพายทอดเทคโนโลยประบบประกตนครณภาพ
(ยพอย) การผลนตเมลลดพตนธรพ
ว ช
ล

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกล
ร
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ดร.รรงพ นภา กพอประดนษฐวสกรล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ผศ.อรรถศนษฐว วงศวมณปโรจนว
ภาควนชาปฐพปวท
น ยา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจนดเชนดชม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.อรไรวรรณ นนลเพลชรว
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
52-54

(200,000)

8
โครงการวนจตยและถพายทอดเทคโนโลยประบบประกตนครณภาพ
(ยพอย) การผลนตต คนกล คาพลชผตกเศรษฐกนจ

ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.รงรอง หอมหวล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกล
ร
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน

3 ปป
52-54

(180,000)

3 ปป
52-54

(110,000)

7

8
(ชรด)

8
โครงการวนจตยและถพายทอดเทคโนโลยประบบประกตนครณภาพ
(ยพอย) การผลนตกนงถ พตนธรไว ม คผลเขตร คอน

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

นายรตฐกานตว (กาญจนว) จตนทรวแสงวสร (จตนทรวลอย)
ศมนยววจน ตยและพตฒนาไม คผลเขตร คอน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
นางมณฑา วงศวมณปโรจนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายไพร มตทธวรตตนว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายรตตนะ สรวรรณเลนศ
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายอรดม แก ควสรวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายสามารถ เศรษฐวนทยา
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ลจาด จบ
9
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย
การถพายทอดผลงานวนจตยของฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอน
ปลมกพลชทดลองสมช
ร ชน
พ ม

9
การขยายพตนธรแ
ว ละการดมแลไม คดอกหอมเพลอ
ถ การใช คประโยชนว
(ยพอย) ในเชนงการค คา

9
การถพายทอดเทคโนโลยปการผลนตพลชผตกอนนทรปยโว ดยชปววนธใป น
(ยพอย) ระดตบท คองถนน
ถ

9
การถพายทอดเทคโนโลยปการจตดการหลตงการเกลบเกปย
ถ วผลนตผล
(ยพอย) พลชสวน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

ดร.รงรอง หอมหวล
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายอรดม แก ควสรวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายวรฒช
น ย
ต ทองดอนแอ
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายเจรนญ ขรนพรม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน

3 ปป
52-54

850,000
(423,000)

นายอรดม แก ควสรวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.อตนนรช แซพจวน
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางเฟลถ องฟค า จตนทนนยม
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน

2 ปป
52-53

(140,000)

3 ปป
52-54

(140,000)

1 ปป

(147,000)

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

นายวรฒช
น ย
ต ทองดอนแอ
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางกณนษฐา สตงคะหะ
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นางเฟลถ องฟค า จตนทนนยม
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นายอรดม แก ควสรวรรณว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
ดร.อตนนรช แซพจวน
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง
กกาแพงแสน
นายเจรนญ ขรนพรม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
ดร.อภนตา บรญศนร น
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
ดร.พปรพงษว แสงวนางควกล
ม
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
ดร.ธปรนรต รพมโพธนภ
ด ก
ต ดนด
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
นายสมนศก ทองบพอ
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว
นางสาวยรพน
น อพอนศนร น
ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปย
ถ ว

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา

สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพงแสน
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

10

การวนจตยเชนงถพายทอดเทคโนโลยปการปรตบปรรงพตนธรไว ม คดอกไม ค
ประดตบโดยการฉายรตงสปแกมมาสมเพ กษตรกร

ผศ.พปรนรช จอมพรก
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ.สนรนรช ลามศรปจตนทรว
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.พปรนรช จอมพรก
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ.เบญจมาศ ศนลาย คอย
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ธตญญะ เตชะศปลพนทตกษว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.วาสนา วงษว ใหญพ
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชมศก
ต ดนด จอมพรก
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
อ.คทารตตนว ชมศรปเอปย
ถ ม
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.สมจนตตว ปาละกาศ
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
กาญจนรป
พงษว ฉวป

11

การถพายทอดงานวนจตยด คานโรคพลชและบรนการตรวจสรขภาพพลช

12

การถพายทอดเทคโนโลยปการใช คสารอนนทรปยน
ว กช ารพวมกตบการให ค
นกช าเพลอ
ถ เพนม
ถ ผลผลนตมตนสกาปะหลตง

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

5 ปป
52-56

270,000

อ.รณภพ บรรเจนดเชนดชม
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
รศ.จนระเดช แจพมสวพาง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ผศ.สรภาพร กลนน
ถ คง
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

1 ปป

160,000

นายนพศมล สมรทรทอง
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว
นายธประ สมหวตง
สถานปวจน ตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและ
พตฒนาพลชศาสตรว

1 ปป

160,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยป จจานวน 1 โครงการ

160,000

โครงการใหมน จจานวน 1 โครงการ

160,000

1

ขบวนการพนทตกษว สงนถ แวดล คอม

นางสาวกนกวรรณ ขาวดพอน
สถานปวจน ตยประมงศรปราชา คณะประมง
นายอลงกต อนนทรชาตน
สถานปวจน ตยประมงศรปราชา คณะประมง
นายอรรถวรฒ น กตนทะวงศว
สถานปวจน ตยประมงศรปราชา คณะประมง
นายสาโรจนว เรนม
ถ ดการนห ว
สถานปวจน ตยประมงศรปราชา คณะประมง
นายวปรกนจ จรเกตร
สถานปวจน ตยประมงศรปราชา คณะประมง

1 ปป

160,000

บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาส จงคมและพฤตพกรรมศาสตรร จจานวน 1 โครงการ

6,000,000

โครงการตนอเนชอ
ช ง จจานวน 1 โครงการ

6,000,000

1

โครงการเผยแพรพและถพายทอดผลงานวนจตย มหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว โดยสลอ
ถ ตพาง ๆ

รศ.ประเดนม ฉกถ าใจ
ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร บางเขน
นางสรไร สรวรรณรตตนว
ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นายชตยณรงคว สหตสสานนทว
ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นางชตชชารปย ว มากรรน
พ
ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นายสรศตกดนด เพนม
ถ ศนลปว
ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว บางเขน
นางสาว มณฑา ปานทนม
นาย วนนตย วนรย
น ะฐานะกรล
นางสาวสมพร มณปประสพสรข
นางสาววนนดา รตตตมณป
นายอาทร ภตทราวาท
นายพนม เกลปย
ช งกลม
นายสตญชตย ทองขาว
นางสาวรตนกาล สรขใจ

10 ปป
46-55

6,000,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

33,250,000

โครงการวพจ จยและพ จฒนาเพชอ
ช เพพม
ช ศ จกยภาพเชพงบผรณาการเพชอ
ช การแขนงข จน จจานวน 32 โครงการ
โครงการททนสมทบเพชอ
ช เพพม
ช ขปดความสามารถในการวพจ จยของมหาวพทยาล จยฯ (เมธปวจ
พ จย สกว.) จจานวน 2 โครงการ

2,000,000

โครงการใหมน จจานวน 2 โครงการ

2,000,000

1

สรปรวนทยาและชปวเคมปหลตงการเกลบเกปย
ถ วของผลนตผลพลชสวน

ศ.สายชล เกตรษา
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

3 ปป
52-54

1,000,000

2

การศศกษาแบบองควรวมของการปรตบตตวในบรนบทใหญพทแ
ปถ ตก
ตพางของกลรม
พ ชาตนพตนธรไว ท-ลาว บนพลน
ช ทปล
ถ ม
รพ นกช าภาคกลางของ
ประเทศไทย

ศ.อรศนร น ปาณนนทว
สาขาวนชาสถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน

3 ปป
52-54

1,000,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

โครงการวพจ จยเพชอ
ช พ จฒนาหนนวยปฏพบ จตพการเชปย
ช วชาญเฉพาะ (SRU) จจานวน 19 โครงการ

10,800,000

โครงการตนอเนชอ
ช ง จจานวน 19 โครงการ

10,800,000

1

หนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
ถ วชาญเฉพาะด คาน Catalytic and
Bimolecular Design

ศ.จการตส ลนม
ช ตระกมล
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.พนบล
ม ยว พตนธร
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.สมเกปยรตน นกบนน
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.พนพตฒนว คงประชา
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ธานนน นานอก
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.จตกรพตนธว ศนรเน จรนญศรป
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ชมพมนรท วรากรลวนทยว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.พนมพา หอมนนรตนดรว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นรวนชญว ไกรนรา
พรรณวนกา พรรณโณภาศ
พตฒนชตย จตนทร
ธปรนตนทว นงนวล
เสาวภาคยว ชรม
พ วตฒนะ

10 ปป
45-54

500,000

2
(ชรด)

หนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
ถ วชาญเฉพาะด คานการประมวลผล
ภาษาธรรมชาตน

รศ.อตศนปย ว กพอตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ยลน ภมวพ รวรรณ
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ทตศนาลตย บมรพาชปพ
ภาควนชาภาษาศาสตรว คณะมนรษยศาสตรว บางเขน
อ.สมโชค เรลองอนทธนนตนทว
ภาควนชาวนทยาการคอมพนวเตอรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
พตชรป วราศรตย

10 ปป
45-54

500,000
(500,000)

2
การบรนหารจตดการความรม ค โดยใช ค STREDEO Engine
(ยพอย)

รศ.อตศนปย ว กพอตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นางสาวพตชรป วราศรตย
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นางมรกขวดา สรขธาราจาร
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
วปร ว (นนสต
น ป.เอก) สตตยมาตยว
ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ดรษฎป ธรรมวนจต
น ร
วสรเทพ ขรนทอง
อตจฉรา นภาโชตน
อารปรตตนว ทองใบ
ธนพตฒนว สรขแสงศรป

5 ปป
50-54

(0)

3
(ชรด)

รศ.สรนตนทว ลนม
ช ตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ธการงรตตนว มรงพ เจรนญ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.กานดนส สรดสาคร
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ประทปป ชตยเสรนมเทวตญ
สาขาวนชาวนศวกรรมเครลอ
ถ งกล คณะวนศวกรรมศาสตรว ศรปราชา
ผศ.นตนทนยา หาญศรภลตกษณว
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.สตญญา สนรวน ท
น ยาปกรณว
ภาควนชาวนศวกรรมสนงถ แวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

10 ปป
45-54

800,000
(800,000)

รศ.สรนตนทว ลนม
ช ตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

5 ปป
50-54

(0)

หนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
น าเคมป
ถ วชาญเฉพาะวนศวกรรมปฏนกรน ย

3
ปฏนกรณวการกกาจตดกตาซไฮโดรเจนซตลไฟลวจากกตาซชปวภาพ
(ยพอย)
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

3
การสร คางแบบและการจกาลองปฏนกรณวสกาหรตบการทกาปฏนกรน ย
น า
(ยพอย) ออกซนเดชตนไซโคลเฮกเซนสกาหรตบอรตสาหกรรมปน โตรเคมป

รศ.สรนตนทว ลนม
ช ตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

4 ปป
50-53

(0)

3
การพตฒนาถตงปฏนกรณวไร คอากาศแบบไหลขศน
ช เพลอ
ถ บกาบตด
(ยพอย) ไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชปวภาพ (เรนม
ถ ปป 2550)

ผศ.สตญญา สนรวน ท
น ยาปกรณว
ภาควนชาวนศวกรรมสนงถ แวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

2 ปป
52-53

(0)

3
ปฏนกรณวการผลนตยางธรรมชาตนมอดนฟายดว
(ยพอย)

ผศ.นตนทนยา หาญศรภลตกษณว
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.สรนตนทว ลนม
ช ตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

(0)

3
การสตงเคราะหวไดเมธนลอปเทอรว (DME) โดยตรงบนตตวเรพง
(ยพอย) ปฏนกรน ย
น าทวนภาค

ผศ.กานดนส สรดสาคร
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

(0)

3
พารามนเตอรวการออกแบบปฏนกรณวผลนตเชลอ
ช เพลนงไดเม
(ยพอย) ธนลอปเทอรวเปล นพลตงงานทดแทน

รศ.สรนตนทว ลนม
ช ตระกมล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

5 ปป
50-54

(0)

4

หนพวยวนจตยด คานระบบเครลอขพายแลกเปลปย
ถ นมวล และความร คอน

รศ.ธงไชย ศรปนพครณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ชนนนทรว ปต ญจพรผล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.เมลดา เฟลถ องฟม
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

7 ปป
48-54

400,000

5

โครงการหนพวยวนจตยการจตดการด คานนกช าทพวมและครณภาพนกช า
อยพางยตถงยลนของประเทศไทย

รศ.นรชนารถ ศรปวงศนตานนทว
ภาควนชาวนศวกรรมทรตพยากรนกช า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.สรรชตย ลนปนวตฒนาการ
ภาควนชาวนศวกรรมทรตพยากรนกช า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ดปบญ
ร เมธากรลชาตน
ภาควนชาวนศวกรรมโยธา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ศ.นนพนธว ตตงช ธรรม
ภาควนชาอนรรตกษว วท
น ยา คณะวนศาสตรว บางเขน
ดร. อาชปส ชารวมา
ดร. เอปยน ฟน ชเชอรว
นาย เทอรวร ปถ มาโลน
ดร. วอง ยม-คอง
น.ส. พรรณพนมพว พรทธรตกษา
นาย วนษรวตฒกว แต คสมบตต น
นาย คมสตนตว ไชโย
นาย กฤษณต ส สรรกนตยว
น.ส. สรพรรษา บการรงพงศว
น.ส. ยรวเรศ เวชกามา
นาย กนตตนพงศว ทองเชลอ
ช
นาย สราวรธ จการตสศรป
น.ส. เจนจนดา จาดจร คย
นาย ธวตช ตตนตนธรป วนทยว
นาย วนรตตนว ขาวอรปถตมภว
นาย จรมญ พจนวสน
ร ทร
นายบรญธรรม ศนรช
น ย
ต
ดร. วนจารยว สนมาฉายา

5 ปป
48-52

400,000

6

โครงการหนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเฉพาะด คานนวตตกรรมอาหารขบ
เคปย
ช ว

รศ.อนรวตตร แจ คงชตด
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร
รศ.กมลวรรณ แจ คงชตด
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร
ผศ.นตนทวตน เทอดไทย
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร
อ.พนสฏ
น ฐว ธรรมวนถ ป
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร

5 ปป
48-52

400,000

บางเขน
บางเขน
บางเขน
บางเขน
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ลจาด จบ
7
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย
โครงการสร คางหนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
ถ วชาญเฉพาะด คาน
เทคโนโลยปรตกษาความสดใหมพของอาหาร

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน
รศ.สงวนศรป เจรนญเหรปยญ
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
รศ.ทนง ภตครตชพตนธรว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
ผศ.วราภรณว บรญทรตพยวทพ
น ยว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
ผศ.ธนะบมลยว สตจจาอนตนตกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
รศ.อนรวตตร แจ คงชตด
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.สรขเกษม สนทธนพจนว
ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.ศศนธร ตรงจนตภตกดป (จตนทนวรางกมร)
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

5 ปป
48-52

800,000
(800,000)

7
อนทธนพลของสารเคลลอบผนวตพอครณภาพของลองกองระหวพาง
(ยพอย) การเกลบรตกษา

รศ.อนรวตตร แจ คงชตด
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.กมลวรรณ แจ คงชตด
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

7
ปต จจตยทปม
ถ ผ
ป ลตพอครณภาพด คานเนลอ
ช สตมผตสของผลไม คแชพเยลอก
(ยพอย) แขลงของไทย

รศ.สงวนศรป เจรนญเหรปยญ
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

7
การใช คสารฆพาเชลอ
ถ รตกษาครณภาพและการ
ช ทางเลลอกใหมพเพลอ
(ยพอย) ยลดอายรการเกลบรตกษาผลไม คตตดแตพงพร คอมบรนโภค

อ.ศศนธร ตรงจนตภตกดป (จตนทนวรางกมร)
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
ผศ.วราภา มหากาญจนกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
ผศ.ธนะบมลยว สตจจาอนตนตกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

3 ปป
50-52

(0)

8
(ชรด)

โครงการวนจตยจตดตตงช หนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
ถ วชาญเฉพาะด คาน
ความปลอดภตยของอาหาร

อ.จนตศนร น ราชตนะพตนธรว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
รศ.ปรปยา วนบล
ม ยวเศรษฐว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
อ.สายพนณ ทานตชฌาสตย
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
รศ.เพลญแข วตนไชยธนวงศว
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.จนตศนร น ราชตนะพตนธรว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
ผศ.วรรณป จนรภาคยวกล
ร (ชอบพตฒนา)
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
ผศ.วราภา มหากาญจนกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
ผศ.สรดสาย ตรปวานนช
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

5 ปป
48-52

500,000
(500,000)

8
ผลของสารยตบยตงช โควรตถมเซลนซนงถ ตพอการเจรนญของแบคทปเรปยทปถ
(ยพอย) มปอาหารเปล นพาหะ

ผศ.สรดสาย ตรปวานนช
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

8
ประสนทธนภาพการต คานเชลอ
น ทรปยแ
ว ละต คานการเกนดอนรมล
ม
ช จรลน
(ยพอย) อนสระของนกช ามตนหอมระเหยทปก
ถ ก
ต เกลบด ควยไลโพโซม

อ.จนตศนร น ราชตนะพตนธรว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

8
การศศกษาการยตบยตงช การเกนดสารกพอกลายพตนธรข
ว องกระชาย
(ยพอย) เหลลองในผลนตภตณฑวเนลอ
ช สตตววผาพ นความร คอน

ผศ.วรรณป จนรภาคยวกล
ร (ชอบพตฒนา)
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

1 ปป

(0)
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ลจาด จบ

9
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

โครงการจตดตตงช หนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
ถ วชาญเฉพาะด คานการ
ประเมนนครณภาพทางประสาทสตมผตสและการวนจตยการยอมรตบ
ของผม คบรนโภค

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร
รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร
รศ.หทตยรตตนว รนมคปร ป
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร
รศ.จนนตนา อรปดนสสกรล
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร

บางเขน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

5 ปป
48-52

500,000
(500,000)

บางเขน
บางเขน
บางเขน

9
การศศกษาลตกษณะทางประสาทสตมผตสและการยอมรตบของผม ค
(ยพอย) บรนโภคของผลนตภตณฑวจากข คาว

รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วนชย
ต หฤทตยธนาสตนตนด
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.หทตยรตตนว รนมคปร ป
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

9
การพตฒนาวนธก
ป ารทดสอบและการจตดแผนผตงการยอมรตบของ
(ยพอย) ผลนตภตณฑวเครลอ
ถ งสกาอางประเภท
โฟมล คางหน คา

รศ.หทตยรตตนว รนมคปร ป
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

9
ลตกษณะทางประสาทสตมผตส และการจตดกลรม
พ ผลนตภตณฑวซอส
(ยพอย) เยลนตาโฟ

ผศ.วนษฐนดา จตนทราพรชตย
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วนชย
ต หฤทตยธนาสตนตนด
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

9
การเปรปยบเทปยบเทคนนคการประเมนนทางประสาทสตมผตสโดย
(ยพอย) วนธพ
ป รรณนาและเทคนนค Flash Profile ในการพตฒนาแนว
ความคนดผลนตภตณฑวนกชาส คม U.H.T.

อ.พนสฏ
น ฐว ธรรมวนถ ป
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

9
การศศกษาความสตมพตนธวของครณลตกษณะทางประสาทสตมผตส
(ยพอย) และครณภาพทางกายภาพทปเถ ปล นเอกลตกษณวของขนมไทยเพลอ
ถ
กกาหนดมาตรฐาน

รศ.กมลวรรณ แจ คงชตด
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.กมลวรรณ แจ คงชตด
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

10

โครงการจตดตตงช หนพวยปฏนบต
ต ก
น ารเชปย
ถ วชาญเฉพาะด คานเคมป
ศาสตรวสนเทศ

ผศ.จตกร แสงมา
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรภา หารหนองบตว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
น.ส. ดวงมณป เชลอ
ช เขปยว
น.ส. สรดารตตนว ภตทรถาวร
นายทวปศก
พ ย
ต ดนด ภมช
ต

4 ปป
49-52

500,000

11

การบรนหารจตดการนกช าเพลอ
ถ การเกษตร

รศ.บตญชา ขวตญยลน
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
อ.ยรทธนา ตาละลตกษมณว
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ผศ.นนมต
น ร เฉนดฉต นทวพพ
น ตฒนว
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

4 ปป
49-52

300,000

Page 85 of 99

การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนวพจ จย มก.ประจจาปป 2552

ลจาด จบ
12
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย
หนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
ถ วชาญเฉพาะเทคโนโลยปรไป ซเคนล
และการใช คประโยชนวจากของเสปย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน
รศ.ธการงรตตนว มรงพ เจรนญ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เมตตา เจรนญพานนช
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.สนรพ
น ล อนตนตวรสกรล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ไพศาล คงคาฉรยฉาย
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.อภนญญา ดวงจตนทรว
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ธงไชย ศรปนพครณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เพลญจนตร ศรปนพครณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ชาตน เจปยมไชยศรป
ภาควนชาวนศวกรรมสนงถ แวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.รตตนาวรรณ มตถงคตงถ
ภาควนชาวนทยาศาสตรวสงนถ แวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.อรรถศตกดนด จารปย ว
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.อนรสษ
น ฐว ธนะพนมพวเมธา
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ชนนนทรว ปต ญจพรผล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ครณฉต นธนา ยมวะนนยม
ครณวนเชปยร วนรย
น ยรตตพตนธรว
ดร. พงษว วภ
น า หลพอสมบมรณว
ดร. จนรพตฒนว โพธนพ
ด วพ ง
ครณ พปรพร พละพลปวตลยว
Prof.Dr. Seizo Kato
Dr. Atsushi Terazono

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

4 ปป
49-52

800,000
(800,000)

12
ถพานกตมมตนตวคณ
ร ภาพสมงจากเยลอ
ถ เปลลอกไขพ
(ยพอย)

ผศ.อรรถศตกดนด จารปย ว
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

12
การผลนตนกช าตาลรปดวน สวจากเปลลอกกล ควยโดยวนธก
ป ารไฮโดรไลซน
(ยพอย) สเพลอ
ถ ผลนตเอทานอล

ผศ.อนรสษ
น ฐว ธนะพนมพวเมธา
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.เพลญจนตร ศรปนพครณ
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
นางสาว ดรรณวรรณ

1 ปป

(0)

12
การศศกษาการออกแบบกระบวนการผลนตกรดอนาคาดนกจาก
(ยพอย) เปลลอกเมลลดมะมพวงหนมพานตว

อ.ชนนนทรว ปต ญจพรผล
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

3 ปป
50-52

(0)

13
(ชรด)

รศ.พาสนนป สรนากร
สาขาวนชาสถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ภตทรนตนทว ทตกขนตนทว
สาขาวนชาเทคโนโลยปทางอาคาร คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ชนนกานตว ยนม
ช ประยมร
สาขาวนชาเทคโนโลยปทางอาคาร คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
ศ.เบญจมาศ ศนลาย คอย
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ประเสรนฐ สรวรรณวนทยา
ภาควนชาวนศวกรรมโยธา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ปารเมศ กกาแหงฤทธนรงคว
สาขาวนชาเทคโนโลยปทางอาคาร คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ทรงกลด จารรสมบตต น
ภาควนชาวนผลนตภตณฑว คณะวนศาสตรว บางเขน
นางสาวสรกญ
ต ญา กล คาขยตน
สกานตกงานเลขานรการ คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
อ. Luke Yeung

5 ปป
49-53

400,000
(400,000)

13
บลลอกผนตงซนเมนตวผสมเถ คาลอยสกาหรตบปลมกต คนไม ค
(ยพอย)

อ.ปารเมศ กกาแหงฤทธนรงคว
สาขาวนชาเทคโนโลยปทางอาคาร คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.พาสนนป สรนากร
สาขาวนชาสถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
นายพยมร เสนทองแก คว
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

13
แผพนปลมกพลชบนหลตงคา
(ยพอย)

รศ.พาสนนป สรนากร
สาขาวนชาสถาปต ตยกรรม คณะสถาปต ตยกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ทรงกลด จารรสมบตต น
ภาควนชาวนผลนตภตณฑว คณะวนศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

หนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
ถ วชาญเฉพาะ การสร คางนวตตกรรม
อาคารเพลอ
ถ รตกษาสภาพแวดล คอม
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ลจาด จบ

14
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

หนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
ถ วชาญเฉพาะทางวนศวกรรมหลตงการ
เกลบเกปย
ถ วแปรสภาพและบรรจรภณ
ต ฑวไม คผล

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.รตงสนนป โสธรวนทยว
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
อ.สรกญ
ต ญา วนชชรกจน
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
อ.โสฬส จนวานรวงศว
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
อ.อมรเดช พรทธนพพ
น ตฒนวขจร
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
อ.อมรฤทธนด พรทธนพพ
น ตฒนวขจร
สาขาวนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ผศ.รณฤทธนด ฤทธนรณ
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นายสรทธนพร เนปยมหอม
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน
นายเสกสรร สปหวงษว
ฝพ ายเครลอ
ถ งจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา กกาแพง
แสน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

4 ปป
49-52

800,000
(800,000)

14
การศศกษาเทคนนคการวตดความหนากะลามะพร คาวอพอนเจปยเพลอ
ถ
(ยพอย) ใช คพตฒนาเครลอ
ถ งเปน ดผลมะพร คาวอพอน

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นาย ปราโมทยว กรศล

1 ปป

(0)

14
การศศกษาการใช คเทคนนคสเปกโทรสโกปป อน
น ฟราเรดยพานใกล ค
(ยพอย) เพลอ
ถ ทกานายปรนมาณเนลอ
ช แก ควในมตงครด

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นางสาวนารถระพป นาคะวตจนะ

1 ปป

(0)

14
การศศกษาการประเมนนความแกพขงน สดด ควยเทคนนคสเปกโทรส
(ยพอย) โกปป อน
น ฟราเรดยพานใกล ค

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นายปน ยชาตน วตงมมล

1 ปป

(0)

14
เทคนนคการวตดแบบตตวแปรเชนงพหรเพลอ
ถ ตรวจสอบความแกพของ
(ยพอย) ทรเรปยน (พตนธรห
ว มอนทอง)

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
นายประกนต ทนมขกา

1 ปป

(0)

14
การออกแบบและพตฒนาเครลอ
ถ งปอกเปลลอกกล ควยดนบ
(ยพอย)

ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

(0)

14
การศศกษาการประเมนนครณภาพภายในพรทราด ควยเทคนนคสเปก
(ยพอย) โทรสโกปป อน
น ฟราเรดยพานใกล ค

ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

1 ปป

(0)

14
เครลอ
ถ งวนเคราะหวความหวานผลไม คแบบไมพทกาลายด ควยเทคนนค
(ยพอย) NIR

ผศ.รณฤทธนด ฤทธนรณ
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
ผศ.กนกพจนว อารปกล
ร
ภาควนชาฟน สก
น สว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.วนวตฒนว วงศวกอ
พ เกลอ
ช
ภาควนชาฟน สก
น สว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
นนสต
น ปรนญญาโท

4 ปป
49-52

(0)
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ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.อตจจนา วงศวชย
ต สรวตฒนว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรธาทนพยว ศนรไน พศาลพนพตฒนว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.มารนสา อรตญชตยยะ
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.นรจารป ประสนทธนพ
ด ตนธว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.ทนพยวมนตว ภตทราคร
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.จงกลณป แก ควศรปประกาย
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.กนตตนมา ฉต ตรวงศววาน
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.สายใจ ชาญเศรษฐนกล
ร
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.พงษว ศก
ต ดนด โล ควมตถนคง
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
รศ.อภนสฏ
น ฐว ศงสะเสน
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

4 ปป
49-52

800,000
(800,000)

15
การพตฒนาวนธก
ป ารวนเคราะหวสารต คองห คามตกค คางในกร คง
(ยพอย)

รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

4 ปป
49-52

(0)

15
พอลนเมอรวทม
ปถ ค
ป วามจกาเพาะกตบโมเลกรลคลอแรมฟน นค
น ล
ต
(ยพอย)

รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

15
การพตฒนาวนธวป เน คราะหวอะลมมเน นปยมด ควยวนธส
ล เปกโทรโฟโตเมท
(ยพอย) รปเชนงอนรพตนธว

อ.พรพรรณ พรศนลปทนพยว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

15
การสลายตตวของสารมลพนษในนกช า โดยใช คตตวเรพงปฏนกรน ย
น าด ควย
(ยพอย) แสง

รศ.อภนสฏ
น ฐว ศงสะเสน
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.สายใจ ชาญเศรษฐนกล
ร
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

16
(ชรด)

รศ.ทวปศก
ต ดนด สพงเสรนม
ภาควนชาพยาธนวท
น ยา คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.ทวปศก
ต ดนด สพงเสรนม
ภาควนชาพยาธนวท
น ยา คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน
อ.ชตยเทพ พมลเขตตว
ภาควนชาสตตวแพทยสาธารณสรขศาสตรว และการบรนการวนนจ
น ฉต ย
แพทยศาสตรว กกาแพงแสน
อ.อาสมตร สงวนเกปยรตน
ภาควนชาสตตวแพทยสาธารณสรขศาสตรว และการบรนการวนนจ
น ฉต ย
แพทยศาสตรว กกาแพงแสน
อ.พนษณร ตรลยกรล
ภาควนชาสตตวแพทยสาธารณสรขศาสตรว และการบรนการวนนจ
น ฉต ย
แพทยศาสตรว กกาแพงแสน
นางสาวปต จฉนมา สนทธนสาร
ภาควนชาสตตวแพทยสาธารณสรขศาสตรว และการบรนการวนนจ
น ฉต ย
แพทยศาสตรว กกาแพงแสน
อ.ปรปดา เลนศวตชระสารกรล
ภาควนชาพยาธนวท
น ยา คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.ธประพล ศนรน
น ฤมนตร
ภาควนชาพยาธนวท
น ยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

6 ปป
49-54

500,000
(500,000)

1 ปป

(0)

ลจาด จบ
15
(ชรด)

ชชอ
ช โครงการวพจ จย
โครงการหนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยการพตฒนาวนธวป เน คราะหวสาร
ปรนมาณน คอย

โครงการหนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยพนเศษโรคไข คหวตดนก

16
การพตฒนาเทคนนค RT loop-mediated isothermal
(ยพอย) amplification (RT-PCR LAMP) เพลอ
ถ การตรวจสอบเชลอ
ช ไข ค
หวตดนก H5N1

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

คณะสตตว

คณะสตตว

คณะสตตว

คณะสตตว

อ.ปรปดา เลนศวตชระสารกรล
ภาควนชาพยาธนวท
น ยา คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน
อ.ประภา ทรงจนนดา
ภาควนชาเวชศาสตรวและทรตพยากรการผลนตสตตวว คณะสตตวแพทยศาสตรว
กกาแพงแสน
รศ.ธประพล ศนรน
น ฤมนตร
ภาควนชาพยาธนวท
น ยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

16
การพตฒนาวตคซปนเชลอ
ถ ปค องกตนโรคไวรตสไข คหวตดนก
ช ตายเพลอ
(ยพอย) H5N1

รศ.ธประพล ศนรน
น ฤมนตร
ภาควนชาพยาธนวท
น ยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
อ.เกรปยงไกร วนฑรม ยวเสถปยร
ภาควนชาเวชศาสตรวและทรตพยากรการผลนตสตตวว คณะสตตวแพทยศาสตรว
กกาแพงแสน
อ.อลงกต บรญสมงเนนน
ภาควนชาเวชศาสตรวและทรตพยากรการผลนตสตตวว คณะสตตวแพทยศาสตรว
กกาแพงแสน
อ.ปรปดา เลนศวตชระสารกรล
ภาควนชาพยาธนวท
น ยา คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

17
(ชรด)

รศ.สรนย
ป ว นนธส
น น
น ประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ปรปยา วนบล
ม ยวเศรษฐว
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
ผศ.ภคมน (สรธาวดป) จนตประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.รตงรอง ยกส คาน
ภาควนชาเทคโนโลยปอต
ร สาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร
บางเขน
ผศ.สรทธนพตนธรว แก ควสมพงษว
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.พงษว เทพ วนไลพตนธว
ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.พงศวเชฏฐว พนชต
น กรล
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
ผศ.ณต ฐชนก อมรเทวภตทร
ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

โครงการจตดตตงช หนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
ถ วชาญเฉพาะด คาน "
โปรไบโอตนก และพรปไบโอตนก เพลอ
ถ การสพงเสรนมสรขภาพ"

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

1 ปป

(0)

4 ปป
49-52

400,000
(400,000)

17
การศศกษาแนวโน คมการเปลปย
ถ นแปลงของแบคทปเรปยกรดแลลก
(ยพอย) ตนกทปพ
ถ บในระบบทางเดนนอาหารของปลาสวยงามภายใต คระยะ
เวลาการเลปย
ช งตพางๆ ด ควยเทคนนค DGGE

ผศ.พงษว เทพ วนไลพตนธว
ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน
รศ.สรนย
ป ว นนธส
น น
น ประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.สรทธนพตนธรว แก ควสมพงษว
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.พงศวเชฏฐว พนชต
น กรล
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

1 ปป

(0)

17
การเพนม
ถ การรอดชปวต
น ของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5
(ยพอย) จากกระบวนการอตดเมลดอาหารไกพโดยการเอลนแคปซมเลชตน
ด ควยคารวบอกซปเมทนลเซลลมโลสผสมรกาข คาว

ผศ.ภคมน (สรธาวดป) จนตประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

17
การโคลนยปนทปแ
ถ สดงออกเอนไซมวแมนนาเนส จากเชลอ
ช
(ยพอย) Klebsiella oxytoca CW2-3 และสมบตตข
น องเอนไซมวในการ
ผลนตสารพรปไบโอตนก Mannooligosaccharide

รศ.สรนย
ป ว นนธส
น น
น ประเสรนฐ
ภาควนชาเทคโนโลยปชวป ภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

18
(ชรด)

อ.รตงรอง ยกส คาน
ภาควนชาเทคโนโลยปอต
ร สาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร
บางเขน
รศ.ปารนฉตตร หงสประภาส
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
รศ.สนร ป ชตยเสรป
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
อ.อกาพร เสนพห ว
ภาควนชาเทคโนโลยปอต
ร สาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร
บางเขน
ผศ.นกช าฝน ลกาดตบวงศว
ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ขนนษฐา วตชราภรณว
ภาควนชาวนทยาการสนงถ ทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

4 ปป
49-52

500,000
(500,000)

อ.รตงรอง ยกส คาน
ภาควนชาเทคโนโลยปอต
ร สาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร
บางเขน
ผศ.นกช าฝน ลกาดตบวงศว
ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.อกาพร เสนพห ว
ภาควนชาเทคโนโลยปอต
ร สาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร
บางเขน

4 ปป
49-52

(0)

โครงการหนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
ถ วชาญเฉพาะด คานนวตตกรรม
วตสดรชวป ฐานเพลอ
ถ อรตสาหกรรมเกษตร

18
การผลนตพลาสตนกชปวฐานจากพลชเศรษฐกนจไทยโดยใช ค
(ยพอย) เทคโนโลยปเอกซวทรมชน
ตถ
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

ผศ.ขนนษฐา วตชราภรณว
ภาควนชาวนทยาการสนงถ ทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.รตงรอง ยกส คาน
ภาควนชาเทคโนโลยปอต
ร สาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร
บางเขน

3 ปป
50-52

(0)

รศ.ปารนฉตตร หงสประภาส
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
อ.ศศนธร ตรงจนตภตกดป (จตนทนวรางกมร)
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
ผศ.มาศอรบล ทองงาม
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
อ.อรทตย กลนน
ถ เกษร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
อ.อกาพร เสนพห ว
ภาควนชาเทคโนโลยปอต
ร สาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร
บางเขน
รศ.ปารนฉตตร หงสประภาส
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน
วาณป ชนเหลนชอบ

4 ปป
49-52

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

19
การควบครมอตนตรกนรย
น าการเกนดสารประกอบเชนงซ คอนของไบ
(ยพอย) โอพอลนเมอรวเพลอ
ถ หพอหร คมและนก าสพงสารประกอบไตรเทอรวปปนสว
จาก Centella asiatica (Linn.) Urban

ผศ.มาศอรบล ทองงาม
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

4 ปป
49-52

(0)

19
การศศกษาโครงสร คางและความเสถปยรของระบบมตลตนเพนล
(ยพอย) อนมตลชตนของเอธานอลในนกช ามตนในนกช าทปใถ ช คหพอหร คมสารประกอบ
ไตรเทอรวปปนสวจาก Centella asiatica (Linn.) Urban

อ.อรทตย กลนน
ถ เกษร
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

4 ปป
49-52

(0)

19
การศศกษาประสนทธนผลของระบบการนก าสพงทปค
ถ วบครมการปลด
(ยพอย) ปลพอยสารประกอบไตรเทอรวปปนสวจาก Centella asiatica
(Linn.) Urban ใน skin, และ ในเซลลวมะเรลง

รศ.ปารนฉตตร หงสประภาส
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

3 ปป
50-52

(0)

19
การควบครมสภาพเปล นผลศกของการเคลลอบในการปลดปลพอย
(ยพอย) ไทมอลเพลอ
ถ ใช คเปล นตตวต คานจรลน
น ทรปยแ
ว ละตตวต คานออกซนเดชตน
ถ

รศ.วาณป ชนเหลนชอบ
ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปป

(0)

18
คอมพอสนทชปวฐานของพอลนแลกไทดวและเส คนใยธรรมชาตน
(ยพอย)

19
(ชรด)

โครงการจตดตตงช หนพวยปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยเชปย
ถ วชาญเฉพาะนวตต
กรรมระบบนก าสพงสารโภชนเภสตชและสารออกฤทธนท
ด าง
ชปวภาพ (การพตฒนาระบบนก าสพงสารออกฤทธนท
ด างชปวภาพ :
สารประกอบในกลรม
พ เทอรวปปนสว)
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

10,450,000

โครงการวพจ จยเสรพมสรผางขปดความสามารถในการแขนงข จน จจานวน 10 โครงการ

6,350,000

โครงการตนอเนชอ
ช ง จจานวน 3 โครงการ
นายสมโภชนว ทตบเจรนญ
ศมนยววจน ตยและฝศ กอบรมการเลปย
ช งสรกรแหพงชาตน สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน
เพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
นายเกรปยงศตกดนด สอาดรตกษว
ศมนยววจน ตยและพตฒนาการผลนตนม สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน เพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
นายเกรปยงศตกดนด สอาดรตกษว
ศมนยววจน ตยและพตฒนาการผลนตนม สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน เพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
รศ.งามชลน
ถ รตตนดนลก
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร.เนตรชนก เกปยรตนน
ด นทพตทธว
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
ปฏนมา ลนขต
น ธรรมนนตยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพนนดา วงษว แหวน
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.ภาณป ทองพกานตก
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายสมโภชนว ทตบเจรนญ
ศมนยววจน ตยและฝศ กอบรมการเลปย
ช งสรกรแหพงชาตน สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน
เพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
นายสมโภชนว ทตบเจรนญ
ศมนยววจน ตยและฝศ กอบรมการเลปย
ช งสรกรแหพงชาตน สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน
เพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
นายสมชตย ลนม
ถ อรรณ
ศมนยววจน ตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ
การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
ผศ.สรนทรานป ทองใหญพ
ภาควนชาสรปรวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
นายสรชาตน สงวนพตนธรว
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน
นางอรทตย ไตรวรฒานนทว
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายยงยรทธ พลตบจะโปะ
ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
สาวพรวนสาขว บรญยงคว
สมคนด (ธรรมรตตนว) รลน
ถ ภาควรฒ น
SIRIPORN STONSAOVAPAK
รรงพ อรรณ สรม
พ แก คว
ลนขต
น สมจฆ
น ระ

5 ปป
48-52

700,000
(50,000)

1
การพตฒนาการผลนตต คนพตนธรก
ว วาวเครลอขาว (Pueraria
(ยพอย) candollei Grah. Ex Benth. Var. Mirifica (Airy Shaw et.
Shaw Suvat) Niyomdh) ด ควยวนธเป พาะเลปย
ช งเนลอ
ช เยลอ
ถ

นางยรพา ปานแก คว(มงคลสรข)
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายรรงพ อรรณ สรม
พ แก คว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพนนดา วงษว แหวน
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
น.ส. สนรท
น รตพยว เลนศปรตชญานตนทว

5 ปป
48-52

(150,000)

1
การใช คประโยชนวสารเรพงการเจรนญเตนบโตในกวาวเครลอขาวตพอ
(ยพอย) การผลนตพลช

นางสาวสมนศก พรมแดง
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นายนพพล เกตรประสาท
ฝพ ายปฏนบต
ต ก
น ารวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา
กกาแพงแสน
นางสายนกช าอ คอย สวพางเมฆ

5 ปป
48-52

(250,000)

1
(ชรด)

การผลนตและการใช คประโยชนวกวาวเครลอขาวทางด คานการ
เกษตร
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

1
การศศกษาสมรรถภาพการผลนตของกวาวเครลอขาว
(ยพอย) SARDI190 ทปป
ถ ลมกในพลน
ช ทปต
ถ าพ ง ๆ ของประเทศไทย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

นายสมโภชนว ทตบเจรนญ
ศมนยววจน ตยและฝศ กอบรมการเลปย
ช งสรกรแหพงชาตน สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน
เพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
นายเกรปยงศตกดนด สอาดรตกษว
ศมนยววจน ตยและพตฒนาการผลนตนม สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน เพลอ
ถ การค คน
คว คาและพตฒนาปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน
นายพตลลภ ตตงช ตระกมลทรตพยว
สถานปวจน ตยทตบกวาง สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกจน เพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนา
ปศรสต
ต ววและผลนตภตณฑวสต
ต วว กกาแพงแสน

3 ปป
50-52

(250,000)

2

การออกแบบโมเลกรลและการผลนตวตสดรทม
ปถ โป ครงสร คางระดตบนา
โนเมตร

ศ.จการตส ลนม
ช ตระกมล
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.เมตตา เจรนญพานนช
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
รศ.ผศงถ ผาย พรรณวดป
ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
ผศ.พนบล
ม ยว พตนธร
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ณต ฐพร ฉต ตรแถม
ภาควนชาฟน สก
น สว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.อกาพร เสนพห ว
ภาควนชาเทคโนโลยปอต
ร สาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร
บางเขน
อ.พนมพา หอมนนรตนดรว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.ธานนน นานอก
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.สรภา หารหนองบตว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.จตกร แสงมา
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ. ยรทธนา ตตนตนรงรพ โรจนวชย
ต
ผศ. ตะวตน สรกน คอย
ผศ. อภนนภตส รรจวน ตตร
ดร. รร คงนภา ทองพมล

5 ปป
49-53

5,000,000

3

การผสมผสานวนธก
ป ารควบครมแมลงศตตรมในการพตฒนาผลผลนต
และผลนตภตณฑวฝคายสปในระดตบท คองถนน
ถ เพลอ
ถ เศรษฐกนจพอเพปยง

ศ.ประภารตจ หอมจตนทนว
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.งามชลน
ถ รตตนดนลก
ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว
ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.กรรณปย ว ถาวรสรข
ภาควนชาคหกรรมศาสตรว คณะเกษตร บางเขน

3 ปป
50-52

650,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

4,100,000

โครงการใหมน จจานวน 7 โครงการ
4

การพตฒนาเครลอ
ถ งเกลบเกปย
ถ วมตนสกาปะหลตง มก. 1

รศ.วนชา หมตถนทกาการ
ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

2 ปป
52-53

800,000

5

การพตฒนาเครลอ
ถ งปตท มนกช ามตนพลตงงานอากาศ

อ.จนระกานตว ศนรวน ช
น ญวไมตรป
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.วราวรธ วรฒวน ณนชยว
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.สตนตน ทองพกานตก
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

2 ปป
52-53

500,000

6

การผลนตถรงกระดาษหพอผลไม คเพลอ
ถ ทดแทนการนก าเข คา

ดร.สรธรป า วนทยากาญจนว
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายวรฒน
น ตนทว คงทตด
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายชตยพร สามพรม
พ พวง
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

1 ปป

200,000

7

กระดาษดมดซตบกตาซเอทปลน
ป เพลอ
ถ ชะลอการสรกและการเสลอ
ถ ม
สภาพของผลนตผลสดสกาหรตบครตวเรลอน

นายชตยพร สามพรม
พ พวง
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นางวารรณป ธนะแพสยว
ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชวป ภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
นายวรฒน
น ตนทว คงทตด
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
ดร.สรธรป า วนทยากาญจนว
ฝพ ายเทคโนโลยปชวป มวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา
ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

1 ปป

200,000

การสพงเสรนมการเรปยนรม คเพลอ
ถ พตฒนาชรมชนเข คมแขลงต คนแบบ
เศรษฐกนจพอเพปยงในเขตสถานปวจน ตยมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว

ดร.วรรณดป สรทธนนรากร
ฝพ ายการตลาด สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

3 ปป
52-54

1,700,000
(1,700,000)

8
การเสรนมพลตงการปรตบเปลปย
ถ นวนถก
ป ารผลนตและปรตบปรรง
(ยพอย) ครณภาพชปวต
น เพลอ
ถ สร คางชรมชนเข คมแขลงต คนแบบเศรษฐกนจพอ
เพปยงในเขตสถานปวจน ตยเพชรบมรณว

นายประภาส ชพางเหลลก
สถานปวจน ตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

3 ปป
52-54

(0)

8
การเสรนมพลตงการปรตบเปลปย
ถ นวนถก
ป ารผลนตและปรตบปรรง
(ยพอย) ครณภาพชปวต
น เพลอ
ถ สร คางชรมชนเข คมแขลงต คนแบบเศรษฐกนจพอ
เพปยงในเขตสถานปวจน ตยลพบรร ป

นายสกล ฉายศรป
สถานปวจน ตยลพบรร ป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลอ
ถ การค คนคว คาและพตฒนาพลช
ศาสตรว

3 ปป
52-54

(0)

8
การเสรนมพลตงการปรตบเปลปย
ถ นวนถก
ป ารผลนตและปรตบปรรง
(ยพอย) ครณภาพชปวต
น เพลอ
ถ สร คางชรมชนเข คมแขลงต คนแบบเศรษฐกนจพอ
เพปยงในเขตสถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร

นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ
สถานปวจน ตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

3 ปป
52-54

(0)

8
การเสรนมพลตงการปรตบเปลปย
ถ นวนถก
ป ารผลนตและปรตบปรรง
(ยพอย) ครณภาพชปวต
น เพลอ
ถ สร คางชรมชนเข คมแขลงต คนแบบเศรษฐกนจพอ
เพปยงในเขตสถานปวจน ตยเพลอ
ถ การพตฒนาชายฝตถ งอตนดามตน

นายกกาจตด รลน
ถ เรนงดป
สถานปวจน ตยประมงกกาแพงแสน คณะประมง บางเขน

3 ปป
52-54

(0)

8
การเสรนมพลตงการปรตบเปลปย
ถ นวนถก
ป ารผลนตและปรตบปรรง
(ยพอย) ครณภาพชปวต
น เพลอ
ถ สร คางชรมชนเข คมแขลงต คนแบบเศรษฐกนจพอ
เพปยงในเขตสถานปวจน ตยวนเกษตรตราด

นายณต ฐวตฒนว คลตงทรตพยว
สถานปวจน ตยและฝศ กอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา
แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

3 ปป
52-54

(0)

8
การประสานความรพวมมลอในการสนตบสนรนเทคโนโลยปการ
(ยพอย) เกษตร การแปรรมปผลนตภตณฑวและการตลาด เพลอ
ถ ขตบเคลลอ
ถ น
ชรมชนต คนแบบเศรษฐกนจพอเพปยง

ดร.วรรณดป สรทธนนรากร
ฝพ ายการตลาด สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

3 ปป
52-54

(0)

9
(ชรด)

รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.พรพรรณ พรศนลปทนพยว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.อภนสฏ
น ฐว ศงสะเสน
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.สายใจ ชาญเศรษฐนกล
ร
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

350,000
(350,000)

8
(ชรด)

โครงการวนจตยความปลอดภตยทางอาหารและสนงถ แวดล คอม
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

9
การพตฒนาวนธก
ป ารหาสารอนนทรปยต
ว กค คางต คองห คามในตตวอยพาง
(ยพอย) ชปวภาพ

รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

9
การศศกษาและพตฒนาวนธวป เน คราะหวโลหะปรนมาณน คอยด ควยวนธ ป
(ยพอย) สเปกโทรโฟโมเมทรปแบบกราดพร คอมสตมพตนธว และวนธอ
ป นรพตนธว

อ.พรพรรณ พรศนลปทนพยว
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

การวนเคราะหวปรนมาณและการศศกษาการสลายตตวโดยวนธท
ป าง
9
(ยพอย) เคมปและชปวภาพของสารประกอบอนนทรปยข
ว องดปบก
ร ในตตวอยพาง
สนงถ แวดล คอม

รศ.อภนสฏ
น ฐว ศงสะเสน
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

1 ปป

(0)

10
(ชรด)

ศ.อรทตยรตตนว ณ นคร
ภาควนชาเพาะเลปย
ช งสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
ผศ.จนราพร รรงพ เลนศเกรปยงไกร
ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน
นายสหภพ ดอกแก คว
ศมนยววจน ตยและถพายทอดเทคโนโลยปปลาสวยงามและพรรณไม คนกช าประดตบ
คณะประมง บางเขน

1 ปป

350,000
(350,000)

10
การพตฒนาผลนตภตณฑวกร คงเหยปยดและการบรรจร
(ยพอย)

ผศ.จนราพร รรงพ เลนศเกรปยงไกร
ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน

1 ปป

(0)

10
การพตฒนาและถพายทอดเทคโนโลยปการเลปย
ช งปลาสวยงามใน
(ยพอย) พลน
ช ทปด
ถ น
น เคลม: ศศกษาการเลปย
ช งปลาหมอสปและอาหารมปชวป ต
น

นายสหภพ ดอกแก คว
ศมนยววจน ตยและถพายทอดเทคโนโลยปปลาสวยงามและพรรณไม คนกช าประดตบ
คณะประมง บางเขน

1 ปป

(0)

การใช ควนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปเพลอ
ถ เสรนมความเข คมแขลง
ของการเกษตรแบบพอเพปยง เน คนพลน
ช ทปด
ถ น
น เคลม (กรณปศก
ศ ษา
เพลอ
ถ โครงการลมกพระดาบสเกษตร จ.สมรทรปราการ)
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

โครงการสน จบสนทนงานวพจ จยระด จบบ จณฑพตศศกษา จจานวน 1 โครงการ

10,000,000

โครงการตนอเนชอ
ช ง จจานวน 1 โครงการ

10,000,000

1

การสนตบสนรนครณภาพงานวนจตยระดตบบตณฑนตศศกษาเพลอ
ถ การตป
พนมพวในวารสารวนชาการระดตบชาตนและนานาชาตน

รศ.กตญจนา ธประกรล
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.กตญจนา ธประกรล
ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.นรชนาถ มตถงคตงถ
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

10 ปป
47-56

10,000,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

โครงการวพจ จยสถาบ จนเพชอ
ช พ จฒนาคทณภาพ จจานวน 6 โครงการ

3,841,400

โครงการวพจ จยสาขาส จงคมและพฤตพกรรมศาสตรร จจานวน 6 โครงการ

3,841,400

โครงการตนอเนชอ
ช ง จจานวน 1 โครงการ

1,001,400

1

โครงการวนจตยสถาบตนเพลอ
ถ พตฒนาครณภาพ

รศ.สามตคคป บรณยะวตฒนว
ภาควนชาอนรรตกษว วท
น ยา คณะวนศาสตรว บางเขน
รศ.สามตคคป บรณยะวตฒนว
ภาควนชาอนรรตกษว วท
น ยา คณะวนศาสตรว บางเขน
ผศ.สรภาพ ฉต ตราภรณว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
ผศ.วราภา มหากาญจนกรล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

10 ปป
46-55

1,001,400
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

2,840,000

โครงการใหมน จจานวน 5 โครงการ
2

ปต จจตยทปม
ถ ผ
ป ลตพอผลสตมฤทธนท
ด างการเรปยนในรายวนชาวนทยา
ศาสตรวพน
ลช ฐานของนนสต
น ปรนญญาตรป มหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว วนทยาเขตกกาแพงแสน ปป การศศกษา 2552

อ.วตนเพลญ เหลพาศรปไพบมลยว
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
อ.วนไลลตกษณว ขวตญยลน
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.อตจฉรนยา ปราบอรนพาพ ย
สายวนชาคณนตศาสตรว สถนต น และคอมพนวเตอรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยา
ศาสตรว กกาแพงแสน
อ.เบญจมาศ แก ควนรช
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
อ.สรภณนดา พวงผกา
สายวนชาศนลปศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
น.ส. นวลจตนทรว มตจฉรนยกรล

1 ปป

90,000

3

พฤตนกรรมจรนยธรรมและผลกระทบของการใช คเครลอขพายอนน
เทอรวเนล ตของนนสต
น มหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว วนทยาเขต
บางเขน

นางสาวจรนยา สรพรรณ
ฝพ ายวนจตยและฝศ กอบรม สถาบตนภาษาศาสตรวและวตฒนธรรมศศกษาราช
นครนนทรว
นางชนดชนก สายชรม
พ อนนทรว
ฝพ ายบรนหารและธรรการ สกานตกบรนการคอมพนวเตอรว
นางสาวธราธร โสตธนนตย
นางสาววรรณป พนเชษฐสรภกนจ

1 ปป

150,000

4

มหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บนระบบภมมส
น ารสนเทศ (3 มนต น
เสมลอนจรนงอตตโนมตต)น

รศ.หรรษา วตฒนานรกจน
ภาควนชาวนศวกรรมทรตพยากรนกช า คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
อ.ศรภวรฒ น มาลตยกฤษณะชลป
ภาควนชาวนศวกรรมโยธา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

1 ปป

1,000,000

5

การบรนหารจตดการโครงการเรปยนลพวงหน คาและทนศทางการ
จตดการสกาหรตบประเทศไทย

รศ.ปต ทมาวดป เลพหม
ว งคล
ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.พนนต เขลมทอง
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.สมถวนล ธนะโสภณ
ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.นาตยา ปน ลน
ต ธนานนทว
ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.มธรรส จงชตยกนจ
ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

1 ปป

400,000

6

การประเมนนผลกระทบจากงานวนจตยของมหาวนทยาลตย
เกษตรศาสตรว

ผศ.สรวรรณา ประณปตวตกรล
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
รศ.สมพร อนศวนลานนทว
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
ผศ.สรภาพ ฉต ตราภรณว
ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
รศ.เรลองไร โตกฤษณะ
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
รศ.เสาวคนธว สรดสวาสดนด
ภาควนชาสตงคมวนทยาและมานรษยวนทยา คณะสตงคมศาสตรว บางเขน
รศ.ผพองพรรณ ตรตยมงคลกมล
ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ
พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน
รศ.อภนญญา หนรตญวงษว
ภาควนชาสถนต น คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
อ.วลปรตตนว สรพรรณชาตน
ภาควนชาเศรษฐศาสตรว คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
อ.อรชส นภสนนธรวงศว
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
ผศ.นรชนาถ มตถงคตงถ
ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
น.ส. พนไลวรรณ บรญสนน
น.ส. ชนาพร คกาวงษว
น.ส.ภาวตน ปต ญญากกาพล

1 ปป

1,200,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

โครงการศผนยรความเปปนเลพศทางวพชาการ จจานวน 13 โครงการ

1,800,000

โครงการสน จบสนทนททนวพจ จยเพชอ
ช พ จฒนาน จกวพจ จยรทน
น ใหมน จจานวน 13 โครงการ

1,800,000

โครงการตนอเนชอ
ช ง จจานวน 13 โครงการ

1,800,000

1

การเพนม
ถ เสถปยรภาพของสารกรองรตงสปยวม โป ดยใช คไซโคลเดกตรน
น

อ.ธนตน
น ตนทว กาพยวเกนด
ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
รศ.ดร.ศรภศร วนนชเวชารรงพ เรลอง

2 ปป
51-52

150,000

2

ความชรกชรมตามฤดมกาลและการจตดการแมลงศตตรมในฟารวมโค
นม จตงหวตดสระบรร ป

อ.จกานงจนต ผาสรข
ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
รศ.สถาพร จนตตปาลพงศว
ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
อ.สรนศ
น า สงวนทรตพยว
ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

3 ปป
51-53

127,500

3

การศศกษาเพลอ
ถ พตฒนารมปแบบการปลมกหญ คาแฝกในการควบ
ครมการเกนดรพองนกช าลศก

อ.วนษรวตฒกว แต คสมบตต น
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน
อ.สมชาย ดอนเจดปย ว
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน
ผศ.นนมต
น ร เฉนดฉต นทวพพ
น ตฒนว
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน
นายระวป อยมส
พ การาญ
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน
อ.ธตญดร ออกวะลา
ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน
ศ.ดร. ธวตชชตย ตนงสตญชลป

2 ปป
51-52

150,000

คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน
คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

4

การประยรกตวใช คคอมพนวเตอรวชวพ ยในงานออกแบบและงาน
วนเคราะหว เพลอ
ถ การวนเคราะหวหาสภาวะการผลนตทปเถ หมาะสมใน
กระบวนการฉปดเปพ าขศน
ช รมป

อ.สมเจตนว พตชรพตนธว
ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

150,000

5

การวนเคราะหวหาโปรตปนทปม
ถ ค
ป วามสกาคตญตพอการแสดงออกของ
ยปนในสาหรพายเซลลวเดปยว Chlamydomonas reinhardtii

อ.โชตนกา หยกทองวตฒนา
ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ศ.ประดนษฐว พงศวทองคกา
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

150,000

6

การถพายฝากยปนต คานทานยาปราบศตตรมพช
ล ไกลโฟเซส เข คาสมพ
ยมคาลนปตตสคามาลดมเลนซนส

อ.พฤทธนด ราชรตกษว
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
รศ.สมคนด สนรพ
น ตฒนดนลก
ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
รศ.สมศตกดนด อภนสท
น ธนวาณนช
ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

2 ปป
51-52

105,000

7

การจกาแนกไส คเดลอนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ใน
แหลพงปลมก
มตนฝรตถงของจตงหวตดตากโดยใช คเทคนนคอณมชวป โมเลกรล

อ.บตญชา ชนณศรป
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
Dr. Brent Sipes

2 ปป
51-52

150,000

8

ไอโซโทปของธาตรรอ
พ งรองของกลรม
พ แรพในหนนแปรทตบศนลา
ไนสว จตงหวตดกาญจนบรร ป ภาคตะวตนตกของประเทศไทย

อ.ประหยตด นตนทศปล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวพน
ลช พนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
ผศ.พรสวาท วตฒนกมล
ภาควนชาวนทยาศาสตรวพน
ลช พนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
Associate Professor Dr. Christoph A. Hauzenberger
รองศาสตราจารยว ดร. ปต ญญา จารรศรน น
นายปรปชาญ สามารถ

2 ปป
51-52

90,000

9

การจตดการโรคเหปย
ถ วจากแบคทปเรปยของมะเขลอเทศและพลช
เศรษฐกนจโดยการอบดนนด ควยวนธช
ป วป ภาพ

อ.อรดมศตกดนด เลนศสรชาตวนนช
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นนพนธว ทวปชย
ต
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

2 ปป
51-52

142,500

10

การศศกษาความสตมพตนธวของพลชสกรล Phyllanthus โดยใช ค
ข คอมมลทางสตณฐานวนทยา และ เทคนนคทางชปวโมเลกรล

อ.ชนนวตฒนว ยตพวตฒนพตนธว
ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

2 ปป
51-52

142,500

11

การจกาแนกไส คเดลอนดนนทปม
ถ ค
ป วามสกาคตญทางเศรษฐกนจใน
ประเทศไทย 4 ชนนดโดยใช คเครลอ
ถ งหมายดปเอลนเอ

อ.วนรย
น า ลร คงใหญพ
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมชตย จตนทรวสวพาง
ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน
นายภมวดล บางรตกษว

2 ปป
51-52

150,000
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ลจาด จบ

ชชอ
ช โครงการวพจ จย

คณะผผวผ จ
พ จย/หนนวยงาน

ระยะเวลา
การวพจ จย

งบประมาณ

12

การศศกษาเชลอ
น งม และราทนความร คอน
ช ราทปเถ จรนญในอรณหภมมส
จากดนน เศษซากพลชทปเถ หลลอจากการเกษตรและประสนทธนภาพ
ในการสร คางเอนไซมวเพลอ
ถ การนก าไปใช คประโยชนว

อ.ธนดา เดชฮวบ
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
รศ.เลขา มาโนช
ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

2 ปป
51-52

150,000

13

การโคลนและการหาลกาดตบเบสของโทรโปไมโอซนนจากกร คง
ก คามกรามและกร คงแชบตวย

อ.พรนมา พนรย
น างกมร
สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
รองศาสตราจารยว พตนเอก นายแพทยว ไพบมลยว ปรญญฤทธนด

2 ปป
51-52

142,500
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