
152,970,000

71,800,000

29,590,000

1 450,000

2 การปรับปรุงพันธุถั่วเหลือง
และถั่วเขียว

140,000

3 การปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง 320,000

4 220,000

การโคลนและศึกษาการ
แสดงออกของฮอรโมนเล
ปตินและตัวรับในเปดพื้นเมือง
ของไทย และการผลิต
ฮอรโมนเลปตินของเปดในเช้ือ
 Escherichia coli

รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.ปยะ กิตติภาดากุล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.เจริญศักด์ิ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.จําลอง เจียมจํานรรจา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นาย โอภาส  บุญเส็ง
นาย สุภชัย สารกาญจน

2 ป
50-51

รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพชืไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพชรดา ฉายศรี
ภาควิชาพฤกษศาสตร สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นางสาว รัชนี โสภา
นางสาว ณัฐภัทร  คําหลา

40 ป
14-53

ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร 
บางเขน
ผศ.ทวีศักด์ิ สงเสริม
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

การกระจายตัวและความ
หลากหลายทางชนิดของ
แมลงวันคอกสัตวในประเทศ
ไทย

3 ป
50-52

ศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร กําแพงแสน

งบประมาณ 
(บาท)

29 ป
26-54

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจําป 2551

โครงการวิจัย 3 สาขา จํานวน 429 โครงการ

โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร 177 โครงการ

โครงการตอเน่ือง 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ (213,000)

6 230,000

7 250,000

8 การปรับปรุงพันธุไมผลสกุล
นอยหนา

170,000

5
(ยอย)

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.ธนา ชีพสมทรง
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร 
บางเขน
อ.กิติพงษ เจาจารึก
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นาย วิชญ  ศรีวงษา

3 ป
49-51

การสกัดสารจากวัชพืชเพื่อใช
ปองกันควบคุม และกําจัด
แมลงศัตรูพืช

อ.ฐิติยา แซปง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน
อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน
รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร กําแพงแสน
อ.พัชนี วิชิตพันธุ
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน

3 ป
49-51

240,000
(27,000)

5
(ชุด)

แผนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการชลประทาน
ของประเทศไทย

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.เจษฎา แกวกัลยา
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.บัญชา ขวัญยืน
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
รศ.สันติ ทองพํานัก
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.พงศธร โสภาพันธุ
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

3 ป
49-51

การศึกษาพันธุกรรม การ
ประเมินและคัดเลือกลักษณะ
คุณคาอาหารในฝรั่งลูกผสม

2 ป
50-51

นายเรืองศักด์ิ กมขุนทด
สถานีวิจัยปากชอง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร

5 ป
50-54

อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

9 300,000

10 160,000

11 360,000

12 950,000นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นางสาวนิภา เขื่อนควบ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรี
สถานวิีจัยเพชรบูรณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
ศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายนคร เหลืองประเสริฐ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร.อุทัย   จารณศรี

การปรับปรุงพนัธุปาลมน้ํามัน
ลูกผสมเทเนอรา (D x P)  
และการถายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตปาลมน้ํามันท่ี
เหมาะสมแกเกษตรกร

5 ป
50-54

การใชปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอ
เรสเพื่อตรวจหายีน cry ใน 
Bacillus thuringiensis แยก
ไดในประเทศไทยท่ีมีฤทธิ์ฆา
แมลงศัตรูในกลุมดวง และ
แมลงวัน

2 ป
50-51

การศึกษาหา Candidate 
genes ท่ีเก่ียวของกับการ
สรางมุกและการกําหนดเพศ
ของหอยมุกน้ําจืด และการ
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล
จําเพาะกับเพศและพันธุท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ

2 ป
50-51

การอนุรักษกลวยไมรองเทา
นารีบางชนิดโดยการ
เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืชและการ
ผลิตเมล็ดเทียม

3 ป
50-52

รศ.จริยา จันทรไพแสง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สมพิศ สามิภักด์ิ
ภาควิชาพนัธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สาธิต โกวิทวที
ดร. ศิราวุธ กล่ินบุหงา

รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพชืสวน คณะเกษตร บางเขน
Dr. Eric Bunn



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

13 การวิจัยและพัฒนาการผลิต
องุนและการทําไวนในเชิง
การคา

1,200,000

(162,000)

14
(ชุด)

การอนุรักษพืชสมุนไพรและ
การใชประโยชน เพื่อ
การเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อ
สนองพระราชดําริ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
 สยามบรมราชกุมารี

นางภาณี ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางภาณี  ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายพรชัย  จุฑามาศ
ดร.ปยรัตน ปริญญาพงษ
ดร.ฐิตาภรณ  ภูมิไชย

3 ป
50-52

14
(ยอย)

อนุกรมวิธาน การอนุรักษ 
ทรพัยากรพันธุพืชวงศขิงใน
เขต พื้นท่ีโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อพ. สธ. จ. 
กาญจนบุรีและพื้นท่ีใกลเคียง

รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

นายจรัล เห็นพิทักษ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ศ.ปวิณ ปุณศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
รศ.สุรศักด์ิ นิลนนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.สุเทพ ทองแพ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายบุญรวม จันทรช่ืน
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสรอยทอง สายหยุดทอง
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
น.ส.จารุณี นครกัณฑ
นายเสรี นาราศรี
น.ส.นวะรัตน พิลาภ

5 ป
50-54

900,000
(198,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(162,000)

(162,000)

(216,000)

เทคโนโลยีวนวัฒนเพื่อการ
ผลิตไมแปรรูป

การประเมินผลผลิตไม
เศรษฐกิจในระดับทองถิ่น

(125,000)

(200,000)

(150,000)15
(ยอย)

ความสมดุลของธาตุอาหารใน
ระบบการปลูกไมเศรษฐกิจ
เพื่ออุตสาหกรรม

ผศ.รุงเรือง พูลศิริ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

15
(ยอย)

อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

15
(ยอย)

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ
ไมยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไมแปร
รูป

ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.มณฑาทิพย โสมมีชัย
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
วิฑูรย  เหลืองวิริรยะแสง
โกวิท  ฉายสุรียศรี

3 ป
50-52

15
(ชุด)

ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

1,000,000
(400,000)

14
(ยอย)

การใชดีเอ็นเอกํากับพันธุกรรม
วานชักมดลูกท่ีมีศักยภาพดาน
การเกษตร

นางภาณี ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
50-52

14
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุวานชักมดลูก
 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
สารทุติยภูมิสําหรับใชในทาง
การเกษตรโดยการเพิ่มชุด
โครโมโซมและการกอกลาย
พันธุ

รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.เสริมศิริ จันทรเปรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พรศิริ หลีวานิช
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

14
(ยอย)

ศักยภาพพืชสมุนไพรวงศขิง
ในการตอตานราสาเหตุโรคพืช
 : วานชักมดลูก

นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อุดม ฟารุงสาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางภาณี  ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
50-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุง
ผลผลิตและคุณภาพไมสวนปา

(125,000)

16 การวิจัยคุณสมบัติไมสักจาก
สวนปาเพื่อการคัดเลือกพันธุ

500,000

17 การพัฒนาเทคโนโลยีการอบ
ไมยางพาราอยางย่ังยืน

ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

730,000

18
(ชุด)

34 ป
19-52

4,000,000
(995,000)

การผลิตขาวโพดและขาวฟาง
เพื่อคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอมท่ีดี

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสรรเสริญ จําปาทอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ

ั โ ั ั้ ิ ี โ ั ั้ ิ

15
(ยอย)

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
อ.นพรัตน มานวกุล
ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.ขวัญชัย ดวงสถาพร
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
พรเทพ  เหมือนพงษ
ระเบียบ  ศรีกงพาน

3 ป
50-52

ผศ.มยุรี ดวงเพชร
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

3 ป
49-51



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

สํานักงานโครงการจัดตังวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตังวิทยา
เขตลพบุรี
นายนพพงศ จุลจอหอ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ
นางสุรณี ทองเหลือง
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อก
นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ
นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อก
นายสมชาย ปยพันธวานนท
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อก
ถวิล นิลพยัคฆ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ
นายโกศล เกิดโภคทรัพย
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อก
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ
สมชาย โพธิสาร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
นางสาว ปยะรัตน  จังพล
นางสาว กัญญาวีร  สายพันธ
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อก
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นรุณ วรามิตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเก
จีรนันท แหยมสูงเนิน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ
กุลชนา เกศสุวรรณ
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษ
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพ
อ.สุรเชษฐ จามรมาน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศานิต เกาเอ้ียน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บา
รศ.ศรัณย  วรรธนัจฉริยา
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บา
รศ.นภาภรณ พรหมชนะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บา
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางชบา จําปาทอง
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นาย ปพน แกวปานกัน
นาย วรจักร วงศพิลา
นาย ภูมิ พิมพประพันธ
นาย ราวุฒิ  นวมปฐม
นาย นริศ  ทาวจันทร

การทดลองขาวโพดขาวฟาง
ระดับไรกสิกร

-260,000

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเพื่อ
การประยุกตใชในเชิงธุรกิจ

-350,000

(315,000)

การปรับปรุงพันธุขาวโพด
เทียนและขาวโพดขาวเหนียว

(110,000)18
(ยอย)

นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
่

20 ป
33-52

18
(ยอย)

นายสรรเสริญ จําปาทอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
สมบัติ  อํ่าสุด

19 ป
34-52

18
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุขาวโพด
หวานและขาวโพดฝกออน
สําหรับตลาดฝกสดและ
อุตสาหกรรมแปรรูป

นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยา
เขตลพบุรี
นายนพพงศ จุลจอหอ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพฒันาพืชศาสตร
นายฉัตรพงศ บาลลา
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

18 ป
35-52

18
(ยอย)

นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายโกศล เกิดโภคทรัพย
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
สมชาย โพธิสาร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

34 ป
19-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

การปรับปรุงพันธุขาวฟาง (100,000)

(100,000)

ศึกษาโรคขาวโพดและขาว
ฟางในประเทศไทย

(150,000)

(85,000)

การจัดการวัชพืชแบบ
ผสมผสานในไรขาวโพด

(85,000)18
(ยอย)

นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุขสันต พันธทอน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี

5 ป
48-52

18
(ยอย)

นายประชุม จุฑาวรรธนะ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
จีรนันท แหยมสูงเนิน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายดุสิต อธินุวัฒน
นางสาวณัฐธิญา เบือนสันเท๊ียะ
นางสาว นันทยา เตชะติ
นางสาว พรพิมล จันทรออน

8 ป
45-52

18
(ยอย)

การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ขาวโพดรับประทานฝกสดโดย
วิธีเขตกรรม (ขาวโพดหวาน)

นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

9 ป
44-52

18
(ยอย)

การเพิ่มผลผลิตขาวโพดและ
ขาวฟางโดยการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
เพาะปลูกและบํารุงดินให
ถูกตอง

รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

8 ป
45-52

เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ถวิล นิลพยัคฆ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

18
(ยอย)

นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสมชาย ปยพันธวานนท
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ถวิล นิลพยัคฆ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร

8 ป
45-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(90,000)

การปรับปรุงพันธุขาวโพดเพื่อ
เพิ่มคุณภาพโปรตีน

(220,000)

(70,000)

(85,000)18
(ยอย)

งานวิจัยและพัฒนาการจัดการ
ดิน  สําหรับการผลิตขาวโพด
แบบเกษตรอินทรีย

นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.ธงชัย มาลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ศ.อํานาจ สุวรรณฤทธิ์
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นายโกศล เกิดโภคทรัพย
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายจรงค รุงชวง
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อ.อัศจรรย สุขธํารง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

18
(ยอย)

ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วาสนา วงษใหญ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศักด์ิ อภสิิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

5 ป
48-52

18
(ยอย)

การเพิ่มมูลคาของขาวโพด
โดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

ศูนยวจยขาวโพดแล ขาวฟางแหงชาต สถาบนอนทร
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
สมชาย โพธิสาร
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

18
(ยอย)

การตรวจสอบความเปน
ลูกผสมและการตรวจสอบ
ปลอมปนของเมล็ดพันธุ
ขาวโพดลูกผสมเด่ียวโดยใช
เครื่องหมายดีเอนเอ

รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายโชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

4 ป
48-51



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(80,000)

(85,000)

(125,000)

การใชประโยชนจากขาวโพด
และขาวฟางเปนอาหารสัตว

(150,000)

(250,000)

(80,000)18
(ยอย)

การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุขาวโพดเพื่อ
ประเมินความงอกในสภาพไร 
และการศึกษาการใช
สารอินทรียคลุกเมล็ดพันธุใน
การเก็บรักษา

นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร

2 ป
51-52

18
(ยอย)

รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

18
(ยอย)

อิทธิพลของกรดแอบไซซิก
ตอการแสดงออกของยีนทน
แลงและการสังเคราะหสายดี
เอ็นเอและการถายฝากยีนเพื่อ
การปรับปรุงพันธุขาวโพด 
(Zea mays L.)

รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

18
(ยอย)

การวิเคราะหความคุมคาจาก
การลงทุนผลิตขาวโพดเล้ียง
สัตวและขาวโพดรับประทาน
ฝกสด จําแนกตามวิธีการผลิต

รศ.ศานิต เกาเอ้ียน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
รศ.นภาภรณ พรหมชนะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
ผศ.อรชร ศรีสวัสด์ิเล็ก
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
นาย อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ

3 ป
50-52

18
(ยอย)

การจัดการแมลงศัตรูขาวโพด
หวานเพื่อคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม

นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อ.สุรเชษฐ จามรมาน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

18
(ยอย)

การใชกากเมล็ดสบูดําเปนปุย
อินทรียเพื่อเพิ่มผลผลิต
ขาวโพดหวานฝกสด

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

3 ป
50-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(140,000)

(75,000)

โครงการวิจัยและพัฒนาออย
และน้ําตาล

การปรับปรุงพันธุออย (540,000)

(160,000)

19
(ยอย)

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

20 ป
35-54

19
(ยอย)

ระดับความทนทานตอโรคใบ
ขาวของพันธุออยและ
การศึกษาไวรัสใบดางแถบขาว

ผศ.สุภาพร กล่ินคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

19
(ชุด)

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
รศ.วิวัฒน เสือสะอาด
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรฑีากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สุภาพร กล่ินคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.รัตนา ต้ังวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

20 ป
35-54

3,200,000
(1,700,000)

18
(ยอย)

งานวิจัยในศักยภาพการบูรณา
การขาวโพดหวานโดยไมไถ
พรวนในดินบางชุดของ
ประเทศไทย

รศ.ธงชัย มาลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

18
(ยอย)

การเปรียบเทียบคุณภาพการ
แตกของขาวโพดค่ัวโดยใช
เตาอบไมโครเวฟและเครื่อง
ค่ัวไฟฟา

นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

ผลของสภาพแวดลอมตอการ
เกิดโรคของออยพันธุลูกผสม

(100,000)

(120,000)

(120,000)

(100,000)

(140,000)

โรคแสดําและวิธีการทดสอบ
พันธุออยตานทานโรค

(120,000)

(100,000)

20
(ชุด)

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
การผลิตฝายและผลิตภัณฑ
จากฝายในประเทศไทย

นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศักด์ิ เพรยีบพรอม
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

16 ป
37-52

19
(ยอย)

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
49-51

19
(ยอย)

การศึกษาความหลากหลาย
ของไวรัสใบดางออยเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุออย

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
49-51

19
(ยอย)

การพัฒนาวิธีการทดสอบออย
ทนแลงโดยวิธีเพาะเล้ียง
เนื้อเย่ือและการนําไปใช
ประโยชนในการคัดเลือกพันธุ
ลูกผสมทนแลง

นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
51-53

19
(ยอย)

การวิจัยประสิทธิภาพการใช
ทอนพันธุออยจากรถตัดออย
และประสิทธิภาพในการปลูก
ออยโดยใชเครื่องปลูกออย
ชนิดใชทอนพันธุจากรถตัดออย

รศ.รัตนา ต้ังวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.บพิตร ต้ังวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นนทวัชร ชัยณรงค
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
51-52

19
(ยอย)

กลไกทางชีวเคมีและชีว
โมเลกุลในพันธุออยตานทาน
สารอิมาซาเพอร

รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
51-53

19
(ยอย)

อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.สุภาพร กล่ินคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

3 ป
50-52

19
(ยอย)

การทดสอบเช้ือแบคทีเรียชนิด
 Endophyte ตอการเจริญ
ของออยและการพัฒนา
ลักษณะตานทานในออย

อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

750,000
(320,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

ผศ.ขนิษฐา วัชราภรณ
ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถติยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.ชัยยากร จันทรสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การปรับปรุงพันธุฝายเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพเสนใย

(200,000)

(80,000)

(150,000)20
(ยอย)

การศึกษาความตานทานของ
หนอนเจาะสมอฝายท่ีมีตอ
สารพิษของแบคทีเรียบีที

ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

5 ป
48-52

20
(ยอย)

ความสัมพันธระหวางลักษณะ
ใบขนของฝายกับการเขา
ทําลายโดยเพล้ียจักจ่ันฝาย

นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

8 ป
45-52

20
(ยอย)

นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางสาวแสงแข นาวานิช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
Dr. Dominique DESSAUW
Dr. Bruno MICHEL

12 ป
41-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

สรีรวิทยาการผลิตยางพารา

ระบบกรีดยางแนวใหมตอการ
เพิ่มคุณภาพของน้ํายางพารา

(126,000)

23
(ชุด)

บูรณาการเชิงระบบเพื่อสราง
ทางเลือกและแนวทางการใช
ท่ีดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ย่ังยืนในเขตปาภูหลวง-วังน้ํา
เขียว

6 ป
46-51

21
(ยอย)

รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.วิไล สันติโสภาศรี
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว ศิริลักษณ เล้ียงประยูร

4 ป
50-53

22
(ชุด)

การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิต
และการใชประโยชนมกกอก
โอลีฟและมะกอกของไทย

10 ป
45-54

รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ปราโมทย สฤษด์ินิรันดร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร.ดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) 
สํานักงานอธิการบดี
นายเชฏฐ สาทรกิจ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายเจษฎา  ภัทรเลอพงศ
น.ส. กาญจนา    ลุงก่ี

21
(ชุด)

รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.วิไล สันติโสภาศรี
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร.ดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) 
สํานักงานอธิการบดี
รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายกฤษดา   สังขสิงห
เจษฎา  ภัทรเลอพงศ
บุญธิดา  โฆษิตทรัพย
พงศพันธุ  ศิริพรภักดีกุล
ธีรพัฒน  วงษรักษา
กาญจนา  ลุงก่ี

11 ป
43-53

1,000,000
(874,000)

600,000
(600,000)

1,000,000
(232,000)

รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.โสภิณ  ทองปาน 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พงษสันต์ิ สีจันทร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

รศ.สากล สถิตวิทยานันท
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร บางเขน
ผศ.รัชนี โพธิแทน
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.อุทิศ กุฏอินทร
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

(128,000)

(128,000)

(128,000)

(128,000)23
(ยอย)

แบบจําลองเชิงพื้นท่ีเพื่อการ
ใชประโยชนท่ีดินอยางย่ังยืน
ในเขตพื้นท่ีก่ึงแหงแลง 
บริเวณลุมน้ําลําพระเพลิง 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา

รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

3 ป
49-51

3 ป
49-51

23
(ยอย)

การฟนฟู จัดการและใช
ประโยชนพันธุพืชทองถิ่น 
เพื่อการใชประโยชนท่ีดินและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืนในลุมน้ําลําพระ
เพลิง

ผศ.รัชนี โพธิแทน
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิพักตร จินตนา
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สุรินทร  อนพรม
นางสาว นิตยา  เมี้ยนมิตร

3 ป
49-51

รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พงษสันต์ิ สีจันทร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.นรุณ วรามิตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวกนกวรรณ เท่ียงธรรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว ปาริชาติ  พรมโชติ
นาย ฐิติ วิสารัตน
นาย จีรวัฒน  พุมเพชร

23
(ยอย)

การจําลองแบบเชิงพื้นท่ีของ
ขอมูลบูรณาการในการใช
ท่ีดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน

ผศ.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

23
(ยอย)

การศึกษารูปแบบของระบบ
การปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับ
ปจจัยทางเดินและสภาพการ
จัดการการผลิตของเกษตรกร
ในพื้นท่ีอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา

ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(128,000)

(128,000)

การใชสมุนไพรควบคุมโรคผัก
และผลไม

(369,528)

การใชพืชสมุนไพรควบคุม
โรคแอนแทรกโนสพริก

(90,000)

(90,000)

24
(ยอย)

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
48-51

24
(ยอย)

การควบคุมโรคแคงเกอรของ
พืชสกุลสมโดยใชสารสกัด
หยาบจากผลสมอไทย  สมอ
พิเภก  และเปลือกผลทับทิม

รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
48-51

24
(ยอย)

การพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัด
จากพืชเพื่อใชควบคุมโรค
แอนแทรกโนสมะมวง

รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

4 ป
48-51

24
(ชุด)

รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมนึก วงศทอง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุภาพร อิสริโยดม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.ดวงพร สุวรรณกุล
ศูนยธุรกิจการเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ฆรณี ตุยเต็มวงศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ดร. ขนิษฐา จงพีริเพียร
ดร.เอนก   กิจเจา

4 ป
48-51

600,000
(50,472)

23
(ยอย)

การวิเคราะหเศรษฐกิจการบูร
ณาการเชิงระบบเพื่อสราง
ทางเลือกการใชท่ีดินและการ
จัดการทรพัยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืนในเขตปาเขาภู
หลวง-วังน้ําเขียว

3 ป
49-51

23
(ยอย)

การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ี
ลุมน้ําลําพระเพลิง

รศ.สากล สถิตวิทยานันท
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร บางเขน
รศ.สากล สถิตวิทยานันท
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
ผศ.ปติ กันตังกุล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
ผศ.นุชนาถ มั่งค่ัง
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
ศ.โสภิณ  ทองปาน 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(210,000)

(160,000)

การเพิ่มคุณภาพของเมล็ด
พันธุฟาทะลายโจร

(160,000)

26 750,000

27 250,000

28 200,000

29 300,000การวิจัยพันธุฝรั่งตานทาน
ไสเดือนฝอยเพื่อการจัดการ
โรครากปมและโรครวมทาง
ระบบราก

3 ป
49-51

รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ศ.ธรรมศักด์ิ สมมาตย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นิพนธ วิสารทานนท
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

การพัฒนาสารสกัดชีวภาพจาก
เช้ือราไตรโคเดอรมาเพื่อใช
ควบคุมโรคแอนแทรคโนสท่ีมี
สาเหตุจากเชื้อราคอลเลโตท
ริคัม

รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.วรรณวิไล อินทนู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย วาริน  อินทนา
นิสิตปริญญาโท

3 ป
49-51

การพัฒนาการผลิตและ
รูปแบบของแบคทีเรียปฏิปกษ
เพื่อใชควบคุมโรคแอนแทรค
โนสโดยชีววิธี

3 ป
49-51

ผศ.วรรณวิไล อินทนู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นิสิตระดับปริญญาโท

25
(ยอย)

ผศ.สุรพงษ ดํารงกิตติกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
48-51

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบท่ี
แมนยําและรวดเร็วสําหรับ
โรคทริสเตซาและโรคกรีนนิ่ง
ของพืชตระกูลสมในประเทศ
ไทย

รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ดร. ศรีเมฆ  ชาวโพงพาง
รศ.ดร. นิพนธ ทวีชัย
ผศ.ดร. วิชัย โฆสิตรัตน

4 ป
49-52

25
(ยอย)

การศึกษาอิทธิพลของการ
จัดการดินและการจัดการธาตุ
อาหารพืชท่ีมีตอปริมาณ
สารสําคัญในฟาทะลายโจร

อ.เกวลิน ศรีจันทร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
48-51

25
(ชุด)

การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ
สมุนไพรฟาทะลายโจรเพื่อใช
ในอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารสัตว และอุตสาหกรรม
ยาสมุนไพรในคน

รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

4 ป
48-51

25
(ยอย)

ผลของสภาพความช้ืนในดิน 
แสง และอุณหภูมิตอการ
เจริญเติบโตและปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ของสมุนไพรฟา
ทะลายโจร

ผศ.ธรรมศักด์ิ ทองเกตุ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ลพ ภวภูตานนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
48-51

750,000
(220,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายสมนึก เช้ือวงศสกุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางทัศนวรรณ ทรัพยเล็ก
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นาย วสันต  รัตนะ
นาง ทุเรียน  มวงคง

30 200,000

31 170,000

32 การศึกษาศักยภาพการผลิต 
Tea Tree (Melaleuca  
alternifolia) ในประเทศไทย

570,000

การแยกสกัดยีน 
sesquiterpene synthase 
จากตนสะระแหนท่ีสรางฟโร
โมนเตือนภัย beta-farnesene
 ในเพี้ยออน และการ
แสดงออกของยีนนี้ในมะละกอ
เพื่อการควบคุมโรคท่ีเกิดจาก
ไวรัส

อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

4 ป
50-53

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายวรวิทย ย่ีสวัสด์ิ
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางวีระศรี เมฆตรง 
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

การคัดเลือกสายพันธุถั่ว
เหลืองท่ีมีศักยภาพในการตรึง
ไนโตรเจนสูง

นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายนพศูล สมุทรทอง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร

3 ป
50-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

33 240,000

34 150,000

35 การขยายพันธุตน Tea Tree 
โดยวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ

120,000

36 300,000

37 270,000

800,000
(800,000)

38
(ชุด)

การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตจากระบบ
 GAP สูระบบเกษตรอินทรีย

3 ป
50-52

การเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองและ
ถั่วเหลืองฝกสดคุณภาพ ดวย
การจัดการโรคพืชอยาง
เหมาะสมปลอดภัย

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
นายประชุม จุฑาวรรธนะ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อ.สุพจน กาเซ็ม
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
นายชัยสิทธิ์ ปรีชา
นางสาว รัชฎาวรรณ เดชมณี
นาย จารุวัฒน  เถาธรรมพิทักษ
นางสาว ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
นายดุสิต อธินุวัฒน

3 ป
50-52

นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําแพงแสน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
50-51

ความหลากหลายของเช้ือรา
จากดิน ซากพืชและการ
นําไปใชประโยชน

รศ.เลขา มาโนช
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
1.  น.ส.อรอุมา  เจียมจิตต

3 ป
50-52

นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวจันทรวิภา บุญอินทร
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางวีระศรี เมฆตรง 
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

การเปรียบเทียบลักษณะทาง
พันธุกรรมของลางสาดและ
ลองกองท่ีพบในประเทศไทย
โดยใชเทคนิคทางชีวโมเลกุล

อ.กุลศิริ ช.กรับส ศิริปุณย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน
อ.ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นาย สุจริต  สวนไพโรจน

3 ป
50-52

การปรับปรุงพันธุขาวตานทาน
ตอสภาพแลงโดยใชแหลง
พันธุกรรมจากขาวปา รวมกับ
การเพาะเล้ียงคัพภะออน

รศ.ประภา ศรีพิจิตต
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นาย อภิชาติ  สามยศ

3 ป
50-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(0)

(0)

(0)

การผลิตตนกลาพืชสกุลเรว
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ

(200,000)

800,000
(120,000)

39
(ชุด)

การพัฒนาศักยภาพพืช
สมุนไพรสกุลเรวจากการผลิต
ในระดับชุมชนสูเชิงพาณิชย

นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

38
(ยอย)

ระบบควบคุมศัตรูพืชและการ
ระบาดของศัตรูพืชในระหวาง
การปรับเปล่ียนระบบการผลิต
สูระบบเกษตรอินทรีย

3 ป
50-52

39
(ยอย)

นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

38
(ยอย)

การจัดการปจจัยการผลิตท่ี
เหมาะสม ระหวางการ
ปรับเปล่ียนระบบการผลิตผัก
จาก GAP สูเกษตรอินทรีย

นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
50-52

38
(ยอย)

การพัฒนาระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยใน
พื้นท่ีปรับเปล่ียนเพื่อการผลิต
พืชเกษตรอินทรีย

นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรงัสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
50-52

อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

39
(ยอย)

การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูก
เรวเพื่อการผลิตอยางย่ังยืน

(280,000)

การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืช
สกุลเรว

(200,000)

(0)

(0)

การจัดการลุมน้ําแบบย่ังยืน
โดยใชระบบวนเกษตรเปนฐาน

1,500,000
(470,000)

40
(ยอย)

การศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของประชากร
ปลาเนื้อออนในบริเวณหนอง
หาร, ลุมน้ํากํ่า และแมน้ําโขง

อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

41
(ชุด)

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.นิพนธ ต้ังธรรม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

300,000
(300,000)

40
(ยอย)

ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของประชากรปลา
เนื้อออนในพื้นท่ีชุมน้ําหนอง
หารและลุมน้ํากํ่า จังหวัด
สกลนคร

อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน
อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นายวีรธรรม ทองพันธุ

2 ป
50-51

40
(ชุด)

ลักษณะทางกายภาพบาง
ประการและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประชากรปลา
เนื้อออนและปลาหนังบาง
ชนิดของพื้นท่ีชุมน้ําหนองหาร

2 ป
50-51

อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
รศ.นิตยศร ีแสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน
อ.ปยมาศ ผองแกว
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นายวีรธรรม ทองพันธุ

นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

39
(ยอย)

นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

5 ป
50-54

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(525,000)

(95,000)

การพัฒนาระบบวนเกษตรใน
พื้นท่ีชุมชนแบบมีสวนรวม

(315,000)

(95,000)

42 การผลิตเย่ือเคมีจากวัสดุเศษ
เหลือจากปาลมน้ํามัน

400,0003 ป
49-51

41
(ยอย)

รูปแบบการสงเสริมวนเกษตร
เพื่อการจัดการลุมน้ําแบบมี
สวนรวม

ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
อ.สุรินทร อนพรม
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรตัน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

5 ป
50-54

41
(ยอย)

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
เพิ่มมูลคาผลผลิตวนเกษตร
ในพื้นท่ีลุมน้ํา

5 ป
50-54

41
(ยอย)

5 ป
50-54

ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสุชาดา อุชชิน
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

41
(ยอย)

การวิจัยและพัฒนาระบบวน
เกษตรในระดับสถานีเพื่อการ
สาธิตแบบครบวงจร

5 ป
50-54

อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

นางสินีพรรณ ไสยลักษณ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
อ.ประเทือง พุฒซอน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

43 850,000

44 การศึกษาการฟนฟูทรัพยากร
น้ําในลําธารดวยฝายตนน้ํา

250,000

45 100 000

46 การศึกษาการปนเปอนของ
โลหะหนักในแปลงขาวอินทรีย

300,000

47 600,000

48 150,000การพัฒนาระบบวนเกษตรบน
พื้นท่ีสูงเพื่ออนุรักษดินและน้ํา
 ในพื้นท่ีโครงการภูฟาพัฒนาฯ
 อ.บอเกลือ จ.นาน : กรณี
ปลูกปอสาควบกับชาอูหลง 
และถั่วแดงญ่ีปุน

3 ป
50-52

2 ป
50-51

ความหลากหลายของพืชให
กล่ินหอมและเครื่องเทศใน
ประเทศไทย

5 ป
49-53

อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

3 ป
49-51

การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ
ของดิน และการหมุนเวียน
ธาตุอาหารพืชในสวนปาไม
พื้นเมืองท่ีปลูกแบบชนิดเดียว
และปลูกแบบผสม ณ สวนปา
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผศ.รุงเรือง พูลศิริ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

แผนงานวิจัยศักยการผลิตและ
การอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา
เพื่อพัฒนาเขตการใช
ประโยชนในบริเวณลุมน้ําทาจีน

รศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
รศ.ยนต มุสิก
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน
รศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
รศ.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.จันทรา ศรีสมวงศ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
นางสาว กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์
นาย ภัทราวุธ  ไทยพิชิตบูรพา

3 ป
50-52

นางนันทนา ช่ืนอ่ิม
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวนุษรา สินบัวทอง
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายวิวัฒน อิงคะประดิษฐ

ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
น.ส. สุธิดา  ศิลปสุวรรณ
นายนาย ธรรมรัตน  พุทธไทย
น.ส. กมลทิพย  สุวรรณเดช
น.ส. ฝนทอง  ศรีภูมิ

ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายเกษม หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

42,210,000

49 330,000

50 190,000

51 240,000

52 500,000

53 400,000

54 250,000

1 ป

วิวัฒนาการและการพัฒนาวิธี
ปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอรเลส
เพื่อการตรวจหาเชื้อ Brucella
 canis ในสุนัข

ผศ.จตุพร หนูสุด
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร 
บางเขน
รศ.ธีระพล ศิรินฤมิตร
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.เกษกนก ศิรินฤมิตร
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน

รศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
น.สพ. ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน

การถอดรหัสพันธุกรรมของ
จีโนมไมโทคอนเดรีย ของ
จระเขไทย (Crocodylus 
siamensis) และการ
เปรียบเทียบจีโนมใน
นิวเคลียสของจระเขไทยกับ
จระเขน้ําเค็ม (Crocodylus 
porosus)

รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เสาวนีย สุพทุธิธาดา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาความชุกและปจจัย
เส่ียงของโรค 
Trypanosomiasis ท่ีทําให
เกิดอาการแทงในโคนมใน
เขตภาคกลาง ของประเทศไทย

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

2 ป
51-52

โครงการใหม 

การศึกษาความชุกและปจจัย
เส่ียงของปญหาขาเจ็บในโค
นมในเขตภาคตะวันตก

ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
รศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
นายศุภชาติ ปานเนียม
โรงพยาบาลสัตว หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

การศึกษาความชุกของการติด
เช้ือไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ในโคนมและโคสาวทดแทน
ในภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย

รศ.ธีระ รักความสุข
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.อดิศร ยะวงศา
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
อ.วันดี เท่ียงธรรม
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
สิริลักษณ จาละ

องคประกอบทางไขมันของ
น้ําเช้ือและการเก็บรักษา
น้ําเช้ือแบบแชแข็งในเลียงผา 
(Capricornis sumatraensis)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

55 240,000

56 250,000

57 220,000

58 200,000

59 250,000

60 300,000

61 210,000

62 220,000

การพัฒนาพันธุทานตะวันเพื่อ
ทนทานตอสภาพแหงแลง
และดินเค็ม

3 ป
51-53

อ.บุบผา คงสมัย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วิทิตร ใจอารีย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

รศ.จินดารัฐ วีระวุฒิ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
น.ส.อัญชุลี  คขชา
รศ.ดร.วาสนา  วงษใหญ

การทดสอบผลผลิตสายพันธุ
งาฝกไมแตกท่ีปริมาณลิกแนน
สูงในสภาพแปลงเกษตรกร

2 ป
51-52

3 ป
51-53

การเล้ียงกุงกามกรามขนาด
ใหญเชิงพาณิชย ในบอดิน 
ดวยอัตราและความถี่ในการ
ใหอาหารตางๆกัน

นายกําจัด รื่นเริงดี
สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน คณะประมง บางเขน

1 ป

การพัฒนาสีผิวของผลมังคุด
ระหวางการเจริญเติบโตและ
หลังการเก็บเก่ียว

ศ.สายชล เกตุษา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

1 ป

การวิเคราะหเครื่องหมาย
โมเลกุลท่ีเช่ือมโยงกับ
ลักษณะเปอรเซ็นตน้ํามันสูง
ในทานตะวันโดยใชประชากร
ท่ีเปน double haploid

3 ป
51-53

การตรวจสอบสารตกคางใน
การผลิตถั่วเหลืองฝกสดโดย
การใช Gas 
Chromatography-Mass 
Spectrometry

รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

การลดความเสียหายจาก
เพล้ียจักจ่ันฝายในแปลงฝาย :
 การปลูกพืชสลับและศึกษา
พฤติกรรมการทําลายของ
เพล้ียจักจ่ันฝาย

ศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.งามช่ืน รัตนดิลก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

ผลของระบบรูปทรงตน 4 แบบ
 ในการปลูกระยะชิดท่ีมีตอการ
เติบโต ผลผลิตและลักษณะ
ทางสรีรบางประการของชมพู
พันธุทับทิมจันทในปแรกของ
การใหผลผลิต

รศ.กวิศร วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
51-53

1 ป

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



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

63 190,000

64 1,300,000

65 การพัฒนาการวิเคราะห
องคประกอบของน้ําสมควันไม

160,000

66 1,350,000

2 ป
51-52

ศักยภาพในการใหบริการเชิง
นิเวศของระบบนิเวศทางทะเล
ปากแมน้ําประแสร

ผศ.ธีระพงศ ดวงดี
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.สุนันท ภัทรจินดา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.ชัชรี แกวสุรลิขิต
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.จิตราภรณ ฟกโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
อ.ไพลิน จิตรชุม
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.กาญจนเขจร ชูชีพ
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
สุเมตต ปุจฉาการ
สุชา มั่นคงสมบูรณ
กิติธร สรรพานิช
ธิดารัตน นอยรักษา
พจนา บุณยเนตร
ศุภวัตร กาญจนอติเรกลาภ
อัญชลี จันทรคง
รณวัน  บุญประกอบ
ปยะโชค สินอนันต
เยาวลักษณ มั่นธรรม
ทิวารัตน สินอนันต

2 ป
51-52

การใชโพแทสเซียมคลอไรด
เพื่อลดปริมาณไนเตรทในผล
สับปะรด

รศ.จินดารัฐ วีระวุฒิ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

2 ป
51-52

การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ
บีทีชนิดน้ําเขมขนระดับก่ึง
อุตสาหกรรม

รศ.จริยา จันทรไพแสง
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.จักรกฤษณ พจนศิลป
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

2 ป
51-52

รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิตยา เลาหะจินดา
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

67 350,000

68 130,000

69 500,000

70 800,000

การคัดเลือกพอแมพันธุท่ี
เหมาะสม เพื่อยกระดับ
ผลผลิตปลาดุก โดยอาศัย
ขอมูลจากเครื่องหมาย
พันธุกรรม

2 ป
51-52

การประเมินเช้ือพันธุกรรมมัน
สําปะหลังเพื่อจัดทํา
ฐานขอมูลสําหรับงานดานการ
ปรับปรุงพันธุ

นายสกล ฉายศรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
ผศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.เจริญศักด์ิ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
โอภาส บุญเส็ง
อนุรักษ โพธิ์เอ่ียม

2 ป
51-52

ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน
นางอุไร กุลบุญ
นายบุญถม   ทับสมบัติ
นางศิวาพร   สีดาบุตร

การศึกษาฤทธิ์ตานเช้ือ
แบคทีเรียของสารสกัดจาก
บัวบกตอเช้ือ Staphylococcus
 spp. ท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิด
เตานมอักเสบในโคนม

1 ป

ผลของอุณหภูมิตํ่าตอการ
เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา
และชีวเคมี และการชะลอ
อาการสะทานหนาวของผล
ชมพู

อ.วชิรญา อ่ิมสบาย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
51-52

รศ.ธีระ รักความสุข
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการวินิจฉัย 
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
นายสมพงษ บันลือพงศพันธุ
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
ดวงกมล แตมชวย



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

71 400,000

72 130,000

73 500,000

74 320,000

75 400,000

การใชวัสดุเหลือใชจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและพืช
อาหารท่ีมีศักยภาพสูงเปน
แหลงเย่ือใยในรูปผนังเซลล 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ดวยตนทุนตํ่าสําหรับการเล้ียง
โคนมในภูมิอากาศรอนช้ืน

รศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายนาม บัวทอง
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

1 ป

การวิเคราะหความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการและการพัฒนา
โมเลกุลเครื่องหมายของปูวงศ
 Portunidae

อ.ประดิษฐ แสงทอง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
สนธยา กูลกัลยา

2 ป
51-52

การสืบคนและการแสดงออก
ของยีนท่ีเก่ียวของกับระบบ
ภูมิคุมกันในไตสวนหนาและ
มามของปลานิล 
(Oreochromis niloticus) ท่ี
ไดรับเช้ือ Streptococcus 
agalactiae

อ.ประพันธศักด์ิ ศรีษะภูมิ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

การศึกษายาซัลฟาไดเมท็อก
ซินและไตรเมทโธพริมและ
การตกคางของยาในปลา
ทับทิม

อ.สุพจนา เจริญสิน
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ศ.มาลินี ล้ิมโภคา
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.พิบูล ไชยอนันต
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
ผศ.วรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.บัณฑิต มังกิจ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นางสาวดลฤดี ครุฑเกิด
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นายณรงค อาบก่ิง
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย
อ.วิมลรัตน อินศวร
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
อ.รักษจินดา วัฒนาลัย
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นายคมสัน สัจจะสถาพร
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิคคณะ
เทคนิคการสัตวแพทย   
อ.ชัยณรงค สกุลแถว
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย

ผลของการใชกากถั่วเหลือง
ในสูตรอาหารปลาชอนตอการ
เจริญเติบโตของและตนทุน
การผลิต

นายวิชิต เสมาชัย
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

1 ป

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

76 200,000

77 การจัดการพอแมพันธุกุง
กามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิต

รศ.สุภาวดี พุมพวง
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

400,000

78 120,000

79 270,000

80 200,000

ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพ
การขุน คุณภาพซาก และ
นิเวศนวิทยาในกระเพาะรูเมน
โคกําแพงแสนท่ีไดรับอาหาร
ผสมเสร็จและหญาสดรวมกับ
อาหารขน

ผศ.สุริยะ สะวานนท
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน

ผลของอุณหภูมิอัดเม็ดตอ
คุณสมบัติทางกายภาพและ
โภชนะของเม็ดอาหาร 
สมรรถภาพการผลิต การยอย
ไดของสารอาหาร และ
พลังงานการใชประโยชนได
ของไกเนื้อ

ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

เช้ือแบคทีเรียท่ีด้ือตอสารตาน
จุลชีพท่ีแยกไดจากแมลงสาป
ท่ีพบในโรงพยาบาลสัตว

อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
ผศ.วรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ณัฐกานต ลักษณกิจเจริญ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นายณรงค อาบก่ิง
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย
นายคมสัน สัจจะสถาพร
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย
รศ.พิบูล ไชยอนันต
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร
กําแพงแสน                                         
นางสาวอัญญา บุญธรรม   
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย

ธุรกิจปลาสลิด ในเขตพื้นท่ี 
อําเภอบานแพรว จังหวัด
สมุทรสาคร

ผศ.กาญจนา พัฒธนานุรักษ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

81 400,000

82 280,000

83 300,000

84 300,000

85 300,000

86 การตรวจสอบ Geminivirus 
Subgroup III ในวัชพืช

อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

280,000

87 350,000การทดลองเลี้ยงพอแมพันธุ
กุงกามกรามในกระชัง
แขวนลอยในบอดิน  เพื่อการ
ผลิตลูกกุงกามกรามเชิง
พาณิชย

อ.เรืองวิชญ ยุนพันธ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

1 ป

ความสัมพันธระหวาง
ความสามารถในการ
เจริญเติบโต ปริมาณ Growth
 Hormone และ Lipoprotein 
ในกระแสเลือดของสุกรท่ีถูก
คัดเลือกเพื่อปรับปรุง
พันธุกรรมภายใตสภาพ
ภูมิอากาศแบบรอนช้ืน

2 ป
51-52

1 ปผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.กัญจนะ มากวิจิตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ธนาทิพย สุวรรณโสภี

การใชเทคนิคทางเซลลวิทยา
 และ RAPD รวมกับลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาเพื่อ
ตรวจสอบความแตกตาง
ระหวางชนิดของสาหรายวุน 
Gracilaria changii, G. firma,
 G. salicornia และอะเดลโฟ
พาราไซด

รศ.อนงค จีรภัทร
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

2 ป
51-52

การศึกษาประสิทธิภาพของ
อาหารเสริมสมุนไพรตอ
คุณภาพน้ําเช้ือชางไทย

อ.สิทธวีร (นิกร) ทองทิพยศิริเดช (ทองทิพย)
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
รศ.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
นายกรไชย (มังกร) กรแกวรัตน (ดํายัง)
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
สิทธิเดช  มหาสาวังกุล
ทวีโภค  อังควาณิช

1 ป

การเก็บน้ําเช้ือและ
ประสิทธิภาพในการผสมพันธุ
ของน้ําเช้ือแชแข็งของปลา
กะรังหงส Cromileptes 
altivalis

ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายนิพนธ  เสนอินทร
นางเรณู ยาชิโร
นางสมร พรช่ืนชูวงศ

ปจจัยท่ีมีผลกระทบของ 
Pasture Based ตอ 
metabolic Homeostasisใน
ระยะกอนและหลังคลอดในโค
นมของประเทศไทย

รศ.กัญจนะ มากวิจิตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.กัญจนะ มากวิจิตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
พิพัฒน  ชนาเทพาพร

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

88 280,000

89 140,000

90 320,000

91 300,000

(200,000)

92
(ชุด)

การประเมินศักยภาพของถั่ว
เหลืองสายพันธุดีเดนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อพื้นท่ีภาคกลาง

รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วันชัย จันทรประเสริฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อิสรา สุขสถาน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
51-53

92
(ยอย)

การประเมินศักยภาพสายพันธุ
ถั่วเหลืองดีเดนของโครงการ
ปรับปรุงพันธุถั่วเหลืองดีเดน
ของโครงการปรับปรุงพันธุถั่ว
เหลืองของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน
ไรนาเกษตรกรพื้นท่ีภาคกลาง

อ.ธานี ศรีวงศชัย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ศ.พีระศักด์ิ ศรีนเิวศน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางพชรดา ฉายศรี
ภาควิชาพฤกษศาสตร สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

3 ป
51-53

การใชไคโตซานเปนสารกอ
การจับกอนท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมในระบบบําบัดน้ํา
เสียจากอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑนม

รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

1 ป

1,000,000
(240,000)

การศึกษาสัณฐานวิทยาและ
กายวิภาควิทยาของพืชสกุล
บัวสาย เพื่อใชในการกําหนด
ลักษณะประจําสายพันธุ

รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ความหลากหลายของราเอน
โดไฟทในพืชสมุนไพรและ 
การนําไปใชประโยชน

รศ.เลขา มาโนช
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.นิพนธ วิสารทานนท
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
อรอุมา เจียมจิตต

การศึกษาความสัมพันธของ
ยีนไทโรโกลบูลินตอลักษณะ
คุณภาพเนื้อของโคเนื้อ
กําแพงแสน

รศ.วาณี ชัยวัฒนสิน
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน

1 ป

1 ป

3 ป
51-53



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(120,000)

(120,000)

(200,000)

(120,000)

93 90,000

94 ความหลากหลายของ
ทรัพยากรพรรณพืชในบึง
บอระเพ็ด

รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

180,000

95 การใชหลังคาพลาสติกในการ
ผลิตองุนพันธุรับประทานสด

550,000

ชีววิทยาการออกดอก การ
ปฏิสนธิ และการพัฒนาของ
ผลและเมล็ดของมะคาเดเมีย
ท่ีปลูกบนดอยขุนวาง จังหวัด
เชียงใหม

รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

รศ.สุรศักด์ิ นิลนนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ลพ ภวภูตานนท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายจรัล เห็นพิทักษ
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.รัฐพล ฉัตรบรรยงค
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

92
(ยอย)

ลักษณะทางสรีรวิทยาและ
พัฒนาการของถั่วเหลืองสาย
พันธุดีเดนตอการใหผลผลิต

รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มินตา ชัยประสงคสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วันชัย จันทรประเสริฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

3 ป
51-53

92
(ยอย)

การประเมินศักยภาพของถั่ว
เหลืองสายพันธุดีเดนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อพื้นท่ีภาคกลาง

รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

3 ป
51-53

92
(ยอย)

การประเมินคุณภาพเมล็ด
พันธุถั่วเหลืองสายพันธุดีเดน
ของโครงการปรับปรุงพันธุถั่ว
เหลืองของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.วันชัย จันทรประเสริฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาวกนกวรรณ เท่ียงธรรม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

3 ป
51-53

92
(ยอย)

การปรับตัวของถั่วเหลืองสาย
พันธุดีเดนตอการเขตกรรมใน
พื้นท่ีภาคกลาง

รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.วันชัย จันทรประเสริฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางพชรดา ฉายศรี
ภาควิชาพืชไรนา สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร

3 ป
51-53

1 ป

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

96 300,000

97 100,000

98 1,000,000

99 690,000

100 350,000การศึกษาบทบาทของ
ขางขึ้น-ขางแรม ท่ีมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของผลจับตอ
หนวยการลงแรงประมง 
(CPUE) ของปูมา (Portunus 
pelagicus Lin.) ท่ีจับดวย
ลอบปู

ผศ.จิราภรณ ไตรศักด์ิ
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน

2 ป
51-52

การจัดการตะกอนและรบบ
ชวยตัดสินใจเพื่อการบริหาร
จัดการน้ําในบึงบอระเพ็ด

รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายกฤษณัส สุรกิตย
นายสุธี แซเจีย
นางพรรณพิมพ พุทธรักษา มะเปยม
นายกิติพงศ ทองเช้ือ
สราวุธ จํารัสศรี
Dr. Peter Hawkins
Dr. Nimal Chandrasena
ดร. อดิชัย พรพรหมินทร

3 ป
51-53

การพัฒนาระบบการจัดการ
สารสนเทศเพื่อวางแผนแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเลอาวไทย

ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

2 ป
51-52

อิทธิพลของปุยเคมีและวัสดุ
ปลูกท่ีมีผลตอการผลิตกลา
ยางพาราคุณภาพดี

อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาวนิภา เขื่อนควบ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

คุณสมบัติทางเภสัช
จลนศาสตรและอัตราการดูด
ซึมของยาเอนโรฟลอกซาซิน
ในหมูปา

รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.วิราช นิมิตสันติวงศ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายสมหมาย หอมสวาท
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
รศ.พีระพล อยูสวัสด์ิ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
น.ส. อารินี  ชัชวาลชลธีระ

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

101 460,000

102 300,000

103 300,000

104 200,000การจัดการโรคท่ีสําคัญทาง
เศรษฐกิจของมันสําปะหลัง
เพื่อการผลิตท่ีย่ังยืน

รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

3 ป
51-53

โลหิตวิทยา ปฏิกิริยาเคมีใน
เซลล และอัลตราสตรักเจอร
ของเซลลเม็ดเลือดของสัตว
ตระกูลเสือในประเทศไทย

รศ.เฉลียว ศาลากิจ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
รศ.เจริญศักด์ิ ศาลากิจ
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
นางสาวนิรชรา โรจนแพทย
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ผศ.เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางสาวปยวรรณ สุธรรมาภินันท
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว คณะสัตว
แพทยศาสตร กําแพงแสน
น.ส.นวลอนงค นาคคง
นายสุเมธ  กมลนรนาถ
นายวันชัย  ตันวัฒนะ
นางสาวดารกา  ทองไทยนันท

1 ป

แนวทางในการผลิตผัก
ปลอดภัยจากการสะสมโลหะ

ผศ.ศวพร ศุภผล
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.เฉลิมชาติ วงศล้ีเจริญ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ศ.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

3 ป
51-53

อิทธิพลของหญาแฝกตอการ
อนุรักษดินและน้ําในระบบการ
ผลิตมันสําปะหลังภาค
ตะวันออก

อ.จําลอง เจียมจํานรรจา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสกล ฉายศรี
ภาควิชาพืชไรนา สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพชืศาสตร
รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

3 ป
51-53



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

105 210,000

106 360,000

107 300,000

108 200,000

109 130,000

110 200,000

111 350,000การประเมินความคงทนและ
ประสิทธิภาพของไข
แอนติบอดีในการควบคุมโรค
เรืองแสงของกุงกุลาดํา

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ประพันธศักด์ิ ศรีษะภูมิ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน
นายสุชาติ สงวนพันธุ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน

ผลของระดับประชากรและ
การขาดน้ําตอการเจริญเติบโต
 ผลผลิต และคุณคาทาง
อาหารของเมล็ดทานตะวัน

รศ.นวรัตน อุดมประเสริฐ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

1 ป

การประเมินความเส่ียงท่ีเกิด
จากการปองกันกําจัดแมลง
ศัตรูผักตระกูลกะหลํ่า

นายวิชัย สรพงษไพศาล
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กําแพงแสน
นายถนัด ทัศจันทร
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กําแพงแสน
นายวิชัย สรพงษไพศาล
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กําแพงแสน

3 ป
51-53

ผลของอุณหภูมิและระดับไน
เตรทตอการปรับตัวของเห็ด
ทะเล

นายสหภพ ดอกเเกว
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา
ประดับ คณะประมง บางเขน
ผศ.พงศเชฎฐ พิชิตกุล
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

การพัฒนาเทคนิคไบโอพีซี
อารสําหรับการตรวจสอบเช้ือ 
Acidovorax avenea subsp. 
citrulli ในเมล็ดพันธุพืช
ตระกูลแตงเพื่อการรับรอง
เมล็ดพันธุพืช

อ.สุจินต ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การคัดเลือกเชื้อราปฏิปกษ
ควบคุมไสเดือนฝอยรากปม
ของพืชผักบางชนิด

อ.อนงคนุช สาสนรักกิจ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.รัติยา พงศพิสุทธา
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อรอุมา เพียซาย (เจียมจิตต)
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

2 ป
51-52

การศึกษาไวรอยดในมะเขอื
เทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ
มะเขือเทศ

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
51-53

1 ป

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

112 การศึกษาสารยับย้ังการลง
เกาะจากพืชทะเล

180,000

113 200,000

114 150,000

115 190,000

116 300,000การลดความเสียหายท่ีเกิด
จากโรคแอนแทรคโนสภาย
หลังการเก็บเก่ียวของมะมวง
โดยการลดการเขาทําลายใน
สภาพแปลงโดยราที่เปน
สาเหตุของโรค 
(Colletotrichum 
gloeosporioides) โดยจุลินท
รียทรงพุม

2 ป
51-52

นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
อ.อุดม ฟารุงสาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

การขยายพันธุไมปาหายาก
และใกลสูญพันธุบางชนิด 
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
เพื่อการอนุรักษพันธุกรรมและ
การใชประโยชนอยางย่ังยืน

3 ป
51-53

การใชสาร allelopathy จาก
พืชและการคลุมดินในการ
ควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผัก
ระบบเกษตรอินทรีย

นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
51-53

รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มินตา ชัยประสงคสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายดนัย สรรพศรี

ผศ.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
ผศ.ชัชรี แกวสุรลิขิต
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

การศึกษาปฏิกิริยาการ
ตอบสนองของขาวท่ีมียีน
ตานทาน Pi2/Pi9 ตอเช้ือราใบ
ไหมสายพันธุตาง ๆ ใน
ประเทศไทย

อ.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

117 300,000

118 90,000

119 270,000

120 350,000

121 400,000

122 การวิจัยและพัฒนาการผลิต
เห็ดกระดุมเขตรอน

190,000

123 300,000

รศ.ประภาพร ต้ังกิจโชติ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
51-52

การศึกษาสายพันธุเห็ดแครง
และสารออกฤทธิ์เพื่อ
พัฒนาการผลิตและการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

อ.มาลี ศรีสดสุข
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน
รศ.ประภาพร ต้ังกิจโชติ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาววันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน
อ.อานนท ธรรมสิทธิรงค
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน
อ.ศลยา สุขสอาด
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน

3 ป
51-53

การศึกษาการติดเช้ือ 
Necrotizing 
Hepatopancreatitis  (NHP) 
ในกุงขาวแวนนาไม กุงกุลาดํา
 และกุงกามกราม

1 ป

การคนควาสภาวะแชแฃ็ง
สําหรับเก็บรักษา islet จาก

ผศ.มนชนก วิจารสรณ
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร 
กําแพงแสน
ผศ.ชนินทร ติรวัฒนวานิช
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

1 ป

ผศ.นิติ ชูเชิด
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน
รศ.ชลอ ล้ิมสุวรรณ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

ผลของสารสกัดจากพืช 
Aglaia oligophylla และสาร 
rocaglaol ตอการเจริญของ
เช้ือรา Colletotrichum 
gloeosporioides แอนแทรก
โนส และคุณภาพของผล
มะละกอ

อ.เนตรนภิส เขียวขํา
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ลักษณะความชื้น และการดูด
ยึดน้ําของดิน ท่ีมีผลตอ
ศักยภาพการผลิตพืช และการ
จัดการทรัพยากรน้ําในเขต
ภาคกลาง

อ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

การพัฒนาระบบน้ําหมุนเวียน
สําหรับการเล้ียงปลาดุกลูกผสม
(Clarias macrocephalus X 
C. gariepinus)

อ.ชุมพล ศรีทอง
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน
รศ.ยนต มุสิก
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

1 ป

1 ป

2 ป
51-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

124 120,000

125 การใชสารยูจีนอลสังเคราะห
เปนยาสลบสัตวน้ํา

รศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

350,000

126 130,000

127 180,000

128 220,000

129 270,000

130 400,000

ลักษณะและการจัดการชั้นดาน
เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 ป
51-53

การศึกษาปจจัยทางกายภาพ
และชีวภาพท่ีเก่ียวของกับ
อาการทองแดงในปูทะเล  
(Scylla serrata)

ผศ.จินตนา สและนอย
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน

1 ป

อ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.เฉลิมชาติ วงศล้ีเจริญ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ศุภิฌา ธนะจิตต
ชัยภัทร คงแกว

การศึกษาสรีรวิทยาการหล่ัง 
และการทดสอบกลไกการ
กระตุนการหล่ังฮอรโมนคอรติ
โซลจากตอมหมวกไต ในแม
โครีดนมท่ีเล้ียงแบบปลอยใน
คอกพื้นคอนกรีต และพื้นปู
แผนยาง

1 ป

การพัฒนาเทคนิคการปลูกจําป
 และกระดังงาเพ่ือใช
ประโยชนการสกัดน้ํามันหอม
ระเหย

นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
51-53

ผศ.จําเริญ เท่ียงธรรม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ผศ.จําเริญ เท่ียงธรรม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การทดแทนกากถั่วเหลืองดวย
เศษโปรตีนเกษตรในสูตร
อาหารปลานิล (Oreochromis
 niloticus)

นายสุทิน สมบูรณ
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

1 ป

ผลของไคโตซานตอการ
เจริญเติบโต การฟนตัวจาก
การขาดน้ําและการเพิ่ม
ผลผลิตของขาวนาน้ําฝน 5 
พันธุ

2 ป
51-52

1 ป

อ.ธานี ศรีวงศชัย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ดร.สุขาดา  บุญเลิศนิรันดร
ดร.กฤษณพงศ  ศรีพงษพันธุกุล



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

131 300,000

132 580,000

133 250,000

134 250,000

โรครากปมจากไสเดือนฝอย
ในพื้นท่ีปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง

135
(ชุด)

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ประภาพร ต้ังกิจโชติ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อนงคนุช สาสนรักกิจ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง

3 ป
51-53

1,000,000
(100,000)

การปรับปรุงพันธุงาดําและงา
ขาวสายพันธุแทท่ีใหผลผลิต
สูงและฝกไมแตก

3 ป
51-53

การปลูกทดสอบ Chinese 
tallow tree (Sapium 
sebiferum L.) Roxb.) เปน
พืชน้ํามันทดแทนเพ่ือผลิต 
Biodiesel

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางวีระศรี เมฆตรง 
ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายวิศัลย เธียรเสถียรพงษ

1 ป

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางรูปแบบการปลูกพืช
กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นท่ี
สูงของจังหวัดเพชรบูรณ

นางวีระศรี เมฆตรง
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

4 ป
51-54

การรวบรวมขอมูลโรคพืชและ
เช้ือราสาเหตุชนิดตางๆดวย
ระบบดิจิตอล

1 ปรศ.นิพนธ วิสารทานนท
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.เลขา มาโนช
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
อ.เนตรนภิส เขียวขํา
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(180,000)

(135,000)

(180,000)

(135,000)

(135,000)

(135,000)

อิทธิพลของสมบัติของดินท่ีมี
ผลตอการแพรระบาดของ
ไสเดือนฝอย

การเจริญเติบโตและคุณภาพ
ผลของฝรั่งพันธุการคาบนตน
ตอทนทานไสเดือนฝอยรากปม

การศึกษาวัชพืชบางชนิดท่ีมี
ผลตอการอยูรอดของไสเดือน
ฝอยในแปลงฝรั่ง

135
(ยอย)

อ.จําเนียร ชมภู
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พรศิริ หลีวานิช
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
51-53

135
(ยอย)

อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.กฤษณา กฤษณพุกต
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
51-53

135
(ยอย)

อ.สุชาดา กรุณา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอาณัฐ เฮงเจริญ

2 ป
51-52

135
(ยอย)

การแพรระบาดของไสเดือน
ฝอยรากปม (Meloidogyne 
icognita) โดยก่ิงพันธุฝรั่ง
และการควบคุม โดยชีววิธีดวย
เช้ือเห็นนางรม (Pleurotus 
ostreatus)

รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
51-52

135
(ยอย)

การถายทอดทางพันธุกรรม
ของลักษณะทนทานตอ
ไสเดือนฝอยรากปมในฝรั่ง

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
51-53

135
(ยอย)

การสํารวจความเสียหายของ
โรครากปมท่ีเกิดจากไสเดือน
ฝอยและการเปล่ียนแปลง
ประชากรในรอบปของ
ไสเดือนฝอยรากปมในแปลง
ปลูกฝรั่ง

2 ป
51-52

อ.อนงคนุช สาสนรักกิจ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมชาย สุขะกูล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พรศิริ หลีวานิช
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.จําเนียร ชมภู
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.สุชาดา กรุณา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายสมนึก เช้ือวงศสกุล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สืบศักด์ิ สนธิรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(0)

(0)

การปรับปรุงพันธุองุนใน
ประเทศไทย

ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอศิรวัฒน ปรีชา
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เริ่มดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.จิตราภรณ ฟกโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.พนามาศ ตรีวรรณกุล
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ศ.ปวิณ ปุณศรี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ศ.ปยะ ดวงพัตรา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นายวัลลภ โพธิ์สังข
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นางรัตนา สุวรรณเลิศ
ศูนยวิจัยระบบนเิวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
จินดา  กองสัมฤทธิ์

5 ป
51-55

การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ํา
เศรษฐกิจโดยเครื่องมืออวน
ลากแบบแผนตะเฆบริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออกของ
อาวไทย

136
(ยอย)

การศึกษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมทางทะเลบริเวณ
ชายฝงทะเลตะวันออกของ
อาวไทย

137
(ชุด)

600,000
(600,000)

136
(ชุด)

การสํารวจสภาวะแวดลอม
ทางทะเลในบริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออกของอาวไทย

ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอศิรวัฒน ปรีชา
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เริ่มดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.จิตราภรณ ฟกโสภา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน

1 ป

1,100,000
(1,100,000)

1 ป

1 ป136
(ยอย)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

การปรับปรุงพันธุองุน เพื่อการ
ผลิตเชิงพาณิชย

(0)

(0)

137
(ยอย)

รูปแบบการจัดการทรงพุมตน 
พื้นท่ีรับแสง และวิธีการปลิด
ผลท่ีมีตอผลผลิตและคุณภาพ
ขององุน

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

(0)

อิทธิพลของสภาพแวดลอม
ตอการเกิดโรคขององุน

(0)

137
(ยอย)

การใชจุลินทรียปฏิปกษเพื่อ
ควบคุมโรคขององุน

รศ.จิระเดช แจมสวาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

(0)

(0)

750,000
(75,000)

138
(ชุด)

การศึกษาคาทางโลหิตวิทยา
ระดับโมเลกุลเพื่อการปรับปรุง
สุขภาพของโคพื้นเมืองและ
กระบือปลักในประเทศไทย

ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ชูศรี ศรีเพ็ญ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.อุไร พงศชัยฤกษ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.ปารียา อุดมกุศลศรี
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.สุรพงษ อาทิตยวงศ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.นฤดี เกษมสันต
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางกฤษณา แสงประไพทิพย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายสมหมาย หอมสวาท
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.สันติ แกวโมกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายแพทยโฆสิต  ศรเีพ็ญ
สุวิช  บุญโปรง

1 ป

137
(ยอย)

นิเวศวิทยาแมลงศัตรูและความ
เสียหายในองุนพันธุดีและการ
ปองกันกําจัด

รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
51-53

137
(ยอย)

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

5 ป
51-55

5 ป
51-55

5 ป
51-55

137
(ยอย)

อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.รวี เสรฐภักดี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

5 ป
51-55

137
(ยอย)

ผลของระยะเวลาและระดับ
ความเขมขนของสารควบคุม
ชีวภาพของพืชท่ีมีตอผลผลิต
และคุณภาพของผลองุน

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

5 ป
51-55



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(375,000)

(300,000)

139 150,000

140 70,000

141 200,000

142 230,000การรวบรวมเช้ือพันธและ
คัดเลือกพันธนอยหนาอะติมัว
ยาและนอยหนาลูกผสม

นายเรืองศักด์ิ กมขุนทด
สถานีวิจัยปากชอง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร

1 ป

การใชอารทีเมียตัวเต็มวัยเพื่อ
ผลิตตัวออนใหเปนอาหารลูก
ปลากะพงขาววัยออนในบอดิน

อ.สรณัฏฐ ศิริสวย
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

1 ป

อิทธิพลของความเขมแสง
และชวงแสงท่ีมีตอการออก
ดอกของแกวมังกรสายพันธุ
เบอร 100 ในสภาพวันส้ัน

นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

2 ป
51-52

138
(ยอย)

การศึกษาลักษณะระดับ
โมเลกุลของ cDNA ท่ี
กําหนดการสราง NRAMP1 
ของโคพื้นเมืองและกระบือ
ปลักของไทย

ผลของชวงเวลาเก็บเก่ียวตอ
สารออกฤทธิ์ในสมุนไพรบาง
ชนิดท่ีมีสรรพคุณในการรักษา
โรคมะเร็ง

อ.พรศิริ หลีวานิช
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

ผศ.อุคเดช บุญประกอบ
ภาควิชาสรรีวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.สันติ แกวโมกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.นฤดี เกษมสันต
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายสมหมาย หอมสวาท
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

138
(ยอย)

การศึกษาความชุกและการ
ถายทอด Robertsonian 
translocation ในฝูงโค
พื้นเมือง

อ.ศิริรักษ จันทครุ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

1 ป

1 ป

2 ป
51-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

143 270,000

144 ปจจัยท่ีมีผลตอการใหผลผลิต
และคุณภาพเสนใยของกัญชง

140,000

145 400,000

146 500,000การติดตามประเมินผล
ทรัพยากรหลังการฟนฟู
ทรัพยากรปาไมชายฝงบริเวณ
สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝง
จังหวัดระนอง

อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายเดชา ดวงนามล
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายวิสัย คงแกว
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นางสาวปรีดามน คําวชิรพิทักษ
ฝายวิจัยและวิชาการ ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน
(ยกเลิกไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา บางเขน)
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายนคร เหลืองประเสริฐ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

3 ป
51-53

4 ป
51-54

การประเมินศักยภาพของชีว
มวลเพื่อเปน Alternative Fuel
 ในภาคเหนือ

1 ป

รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวยุพดี เผาพันธ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายวีระชัย ณ นคร
นายดนัย สรรพศรี

ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายเกษม หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

การจัดการน้ําภายหลังการติด
ผล เพื่อหลีกเล่ียงปญหา
อาการเนื้อแกวของผลมังคุด

1 ปรศ.คณพล จุฑามณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วัลลภ อารีรบ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

147 340,000

148 150,000

149 210,000

150 170,000

151 220,000

400,000
(82,000)

152
(ชุด)

การใชประโยชนวัสดุอินทรีย
เหลือท้ิงจากภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรในเขต
ภาคตะวันตกของประเทศไทย

นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
คุณไพชยนต  เอ้ือทวีกุล

2 ป
51-52

การศึกษาธาตุอาหาร และ
โลหะหนักในตะกอนดินปาชาย
เลน จังหวัดชลบุรี

อ.สุนันท กิจจารุวรรณกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและพลศึกษา คณะทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ศรีราชา
ผศ.สุนทรี ขุนทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ศรีราชา

1 ป

ผลของการใชปุยคอกตอการ
เปล่ียนแปลงกลุมประชากรจุลิ
นทรียดิน และความ
หลากหลายของสาร
พันธุกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
ตานทานสารปฏิชีวนะเตตรา
ไซคลินในพื้นท่ีการเกษตร

ผศ.กรรณิการ สัจจาพันธ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

2 ป
51-52

การใชประโยชนจากเมล็ดถั่ว
ลิสงท่ีปนเปอนสารพิษอะฟลา
ทอกซินไปใช ปลูกทําพันธุ

2 ป
51-52

สถานะภาพของจุลธาตุอาหาร
และการแกไขการขาดจุลธาตุ
อาหารในพืชเศรษฐกิจท่ีปลูก
ในดินเนื้อปูน

รศ.จงรักษ จันทรเจริญสุข
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.เฉลิมชาติ วงศล้ีเจริญ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชาย กรีฑาภิรมย
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.สุรเชษฎ อรามรักษ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นายชัยภัทร คงแกว

2 ป
51-52

รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
อมรา ขินภูติ
วาสิฎฐี เปาเลง

ประสิทธิภาพของแมลงผสม
เกสรท่ีสําคัญในพื้นท่ีการใช
ประโยชนท่ีดินท่ีแตกตางกัน

รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางสาวยุวรินทร บุญทบ

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(106,000)

(106,000)

(106,000)

153 200,000

154 ศึกษาการปลูกระยอมนอยใน
ปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ

110,000

การศึกษาการติดเช้ือ 
Campylobacter ในวัว สุกร 
แกะ แพะในฟารม

รศ.สุมาลี บุญมา
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร 
บางเขน

1 ป

นายธีระพงศ โทนุสิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พรศิริ หลีวานิช
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายประชา ตรีอินทอง
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
51-52

152
(ยอย)

การเพิ่มผลิตภาพของดินปลูก
ผักชีฝรั่งดัวยปุยหมักจากวัสดุ
อินทรียเหลือท้ิงเพื่อเขาสู
ระบบเกษตรอินทรีย

นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายเจริญ ชาญวิศณุรักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
51-52

152
(ยอย)

การผลิตหัวเช้ือจุลินทรียเพื่อ
ทําปุยหมักจากวัสดุเหลือท้ิง
ทางการเกษตร

นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายจตุพร จิตรบุญถนอม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

2 ป
51-52

152
(ยอย)

เทคโนโลยีการทําปุยหมัก
อยางรวดเร็วจากวัสดุอินทรีย
เหลือท้ิง

นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

2 ป
51-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

155 250,000

156 200,000

157 300,000

158 วิทยาตอมไรทอเชิงอนุรักษ
นกกระเรียนในนิเวศกรงเล้ียง

200,000

159 160,000

160 250,000

161 150,000

162 180,000

ศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเชื้อไฟโต
พลาสมา สาเหตุโรคแตกพุม
ฝอยของงา

ผศ.สุภาพร กล่ินคง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

3 ป
51-53

การแพรกระจายของปรสิตท่ี
พบในปลาน้ําจืดจากอางเก็บ
น้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี

ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นนทวิทย อารียชน
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

1 ป

การเล้ียงปูมาวัยรุนในตะกรา
แขวนลอยในกระชังและบอ
คอนกรีต โดยใชอาหาร 3 ชนิด

นายนิติพัฒน พลอยประดับ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นางชไมพร อักกาญจนวาณิชย
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

1 ป

ศึกษาการเปล่ียนแปลง
เนื้อเย่ือรังไขและอัณฑะปลา
หางนกยูงแปลงเพศดวยสาร
สกัดใบมังคุด

รศ.องอาจ เลาหวินจิ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร 
บางเขน
นายคมสัน สัจจะสถาพร
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย
นายณรงค อาบก่ิง
กลุมสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค คณะ
เทคนิคการสัตวแพทย

รศ.พนัส ธรรมกีรติวงศ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายทรงกลด ภูทอง
นางสาวหทัยทิพย ศึกขะชาติ

การเพิ่มอัตราการใชปุยเคมี
รวมกับการใหนําเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตมนัสําปะหลัง

นายนพศูล สมุทรทอง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร

1 ป

1 ป

ระดับโปรตีน C โปรตีน S และ
แอนต้ีธรอมบิน III ในสุนัขท่ี
เปนโรคไตวาย

ผศ.เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร 
บางเขน
รศ. รัชนี สุวรรณรุักษ
นาย อาจิตร ตรีกาญจนา

การศึกษาชนิดอาหารเพื่อ
ทดแทนโรติเฟอรในการ
อนุบาลลูกปลาการตูนท่ีเล้ียง
ในเชิงพาณิชย

นายพรรษา ถมยา
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา
ประดับ คณะประมง บางเขน
นายสหภพ ดอกเเกว
ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา
ประดับ คณะประมง บางเขน

1 ป

2 ป
51-52

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

163 200,000

164 การพัฒนาพันธุเฟนใบแฉก รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

130,000

165 100,000

166 150,000

167 300,000

168 120,000

169 500,000การจัดการดินและปุยเคมีเพื่อ
ยกระดับการผลิตมันสําปะหลัง
ในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สุรเดช จินตกานนท
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ผกาทิพย จินตกานนท
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.กุมุท สังขศิลา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.วิภาวรรณ ทายเมือง
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ปุญญิศา ตระกูลย่ิงเจริญ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายจิรวัฒน พุมเพชร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายประยูร เพียตะเณร
ภาควิชาปฐพวิีทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ยงยุทธ โอสถสภา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
51-52

การเกษตรแบบแมนยําสําหรับ
การผลิตออยในชุดดิน
กําแพงแสนในระดับแปลง
เกษตรกร

3 ป
51-53

การควบคุมกําจัดหอยทาก
กลวยไมดวยการฉายรังสีเพื่อ
การสงออก

อ.ภาสันต ศารทูลทัต
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

1 ป

ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายจิรวัฒน พุมเพชร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายประยูร เพียตะเณร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สุรเดช จินตกานนท
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

ลิงแสม (Macaca 
fascicularis) บนเขาเกษตร
และชุมชนรอบเขาเกษตร

อ.จรรยา เจตนเจริญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ศรีราชา

1 ป

การทดสอบพันธนอยหนาและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อ
การผลิตเปนการคาในเขต
แหงแลงจังหวัดกาญจนบุรี

นายโรจนรวี ภิรมย
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

4 ป
51-54

การกระตุนความตานทานของ
ผลกลวยใหตอตานโรคแอน
แทรคโนสโดยใชเช้ือยีสต 
และสารสกัดจากเช้ือยีสต

รศ.สมศิริ แสงโชติ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

1 ป

2 ป
51-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

170 200,000

171 600,000

172 400,000

173 230,000

174 150,000

การผสมผสานชวงวิกฤตและ
การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีใน
หนอไมฝรั่ง

รศ.ดวงพร สุวรรณกุล
ศูนยธุรกิจการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

3 ป
51-53

ภูมิปญญาและองคความรูของ
ชุมชนในการจัดการความ
หลากหลายของพืชน้ําพื้นบาน
ในพื้นท่ีหนองหาร จังหวัด
สกลนคร

นายอนุรักษ เครือคํา
ฝายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุวพงษ สวัสด์ิพานิชย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.วรสิทธิ์ วงศอดิศัย
สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
สกลนคร
นางสาวภัทราภรณ โพนเงิน
ฝายสนับสนุนวิชาการ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ผศ. พึงใจ  พึ่งพานิช
น.ส. สรนิทิพย พงษคุลีการ

1 ป

โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ
เสาวรสรับประทานสดและ
อุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีสูง
ของจังหวัดเพชรบูรณ

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรี
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
วิศัลย  เธียรเสถียรพงศ
วิชัย  แสนยากุล

3 ป
51-53

การศึกษาวัสดุคลุมดินท่ีมี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโต
แบบอาศัยเพศ
 และไมอาศัยเพศของสตรอ
เบอรี 2 สายพันธุ

1 ปนายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ศึกษาการเสริมกรดอินทรียใน
น้ําด่ืมตอระบบภูมิคุมกัน และ
สภาวะ กระดูกพรุนในสัตวปก

1 ปรศ.ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.กัญจนะ มากวิจิตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

175 520,000

การเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของกลวยไมประดับ
ของไทย

(150,000)

176
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุกลวยไม
พื้นเมืองบางชนิดเพื่อการ
สงออก

อ.เฌอมาลย วงศชาวจันท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.เฌอมาลย วงศชาวจันท
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

(150,000)

(150,000)

4 ป
51-54

176
(ยอย)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขยายพันธุกลวยไมในสภาพ
ปลอดเชื้อ

ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

4 ป
51-54

176
(ยอย)

การศึกษาความหลากหลาย
และการประเมินศักยภาพของ
กลวยไมพื้นเมืองเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน

รศ.ย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
อ.หทัยรัตน โชคทวีพาณิชย
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
ดร.ปราโมทย ไตรบุญ

3 ป
51-53

การประเมนิศักยภาพการ
รองรับมลพิษของ
แหลงกําเนิดน้ําเสียประเภท
อุตสาหกรรมบริเวณอาวศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.เมธี จันทโรปกรณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ศรีราชา
ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เริ่มดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
อ.จรรยา เจตนเจริญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ศรีราชา
ไตรเทพ วิชยโกวิทเทน
กนกวรรณ ขาวดอน

176
(ชุด)

ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.กนกวรรณ ถนอมจิตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูนทรัพย สืบมา
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
ดร.ดวงรัตน ศตคุณ
ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) 
สํานักงานอธิการบดี
รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ปราโมทย

800,000
(200,000)

1 ป

4 ป
51-54



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(150,000)

(185,000)

(100,000)

(175,000)

(175,000)

(100,000)177
(ยอย)

ศักยภาพการใชปุยอินทรีย
ทดแทนปุยเคมีในการผลิตบัว
หลวง

อ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

3 ป
51-53

177
(ยอย)

การสะสมมวลสารและโลหะ
หนักบางชนิดของบัวหลวงท่ี
ปลูกในน้ําท้ิง

รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุนทรี ขุนทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ศรีราชา
ผศ.พรรณ ีพักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อุไร  เพงพิศ

3 ป
51-53

177
(ยอย)

การพัฒนาเครื่องหมาย
โมเลกุลประเภท Codominant
 markers สําหรับยีนจําเพาะ
ในบัวหลวงเพื่อการระบุ
ความจําเพาะของพันธุ 
ตรวจสอบลูกผสม และ
วิเคราะหคุณลักษณะยีน

3 ป
51-53

อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
กนกวรรณ แดงสวัสด์ิ

177
(ยอย)

การศึกษาเปรียบเทียบการ
เจริญและการเติบโตของบัว
หลวงในนาบัวเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

3 ป
51-53

อ.ประมง เบกไธสง
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ธนพร ขจรผล
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

177
(ชุด)

โครงการรักษาและปรับปรุง
ฐานทรัพยากรและความ
สมดุลของระบบนิเวศของบัว
หลวงในประเทศไทย

รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
51-53

177
(ยอย)

การชักนาํการออกของบัว
หลวงจีน (Nelumbo nucifera
 Gaertn.)  ดวยชวงแสงและ
การตอบสนองของการ
เจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ด
ตอชวงแสงธรรมชาติของ
ลูกผสมพันธุไทยและพันธุ
ไทยผสมจีน

อ.สิทธิชัย ฮะทะโชติ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

3 ป
51-53

176
(ยอย)

การพัฒนารูปแบบการใชงาน
ของกลวยไมเพื่อการประดับ
ตกแตง

ผศ.ณัฏฐ พิชกรรม
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พัชรียา บุญกอแกว
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

4 ป
51-54

900,000
(165,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

64,200,000

10,870,000

1 การปรับปรุงคุณภาพการ
ผลิตผลมะพราวออนเพื่อการ
สงออก

ศ.บัณฑิต จริโมภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

200,000

2 320,000

3 600,000

4 250,000

(0)

้

5
(ยอย)

การตรวจสอบน้ํามะนาวแม
และน้ํามะนาวเทียมสําหรับ
ประกอบอาหาร ดวยเทคนิค
แสงยานใกลอินฟราเรด

2 ป
50-51

ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ

การเพิ่มขีดความสามารถของ
ซอฟตแวรทางพลศาสตรของ
ไหลเชิงคํานวณเพื่อชวยใน
การออกแบบทางวิศวกรรม

รศ.วรางครัตน จันทสาโร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

5
(ชุด)

การตรวจสอบคุณภาพสินคา
เกษตรโดยไมทําลายเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแขงขันใน
เวทีการคาโลก

2 ป
50-51

นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
อ.วรศักด์ิ สมตน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายอาทิตย  พวงสมบัติ
นส.สุพรรณิกา  เวียนทอง

โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 216 โครงการ

โครงการตอเน่ือง 

3 ป
50-52

การพัฒนาเครื่องจักรสําหรับ
การประกอบชิ้นสวนระดับ
จุลภาคแบบอัตโนมัติ

อ.นัยสันต อภิวัฒนลังการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
Professor Ning Xi

2 ป
50-51

การสรางแบคทีเรียบาซิลัส
ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิต
เอนไซมเคราติเนสและการ
ประยุกตใชเอนไซมเคราติเนส
ในการเพิ่มมูลคาเศษขนไก
จากอุตสาหกรรมการแปรรูป
สัตวปก

3 ป
49-51

ผศ.สุทธิพนัธุ แกวสมพงษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
สพ.ญ. อรพิน สุขพิริยกุล

760,000
(760,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(0)

(0)

(0)

(0)

6 250,000

7 300,000

การปรับปรุงการใชงานของ
ตัวเรงปฏิกิริยาแพลดดินัมใน
อิเล็กโทรดของเซลล
เช้ือเพลิงแบบเมมเบรนแลก
เปล่ียนโปรตอน

ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

การผลิตอนุภาคนาโนจากโค
เอนไซมคิวเทน โดยการใช
กระบวนการขยายตัวอยาง
รวดเร็วของสารละลายเหนือ
จุดวิกฤต

อ.อําพร เสนห
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการ
เคมีและฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
50-51

5
(ยอย)

ระบบการประเมินคุณภาพขาว
ไทยทีละหนึ่งเมล็ดดวยเทคนิค
 NIR

อ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

2 ป
50-51

5
(ยอย)

การใชเทคนิค Near infrared 
spectroscopy ประเมิน
คุณภาพของน้ํามันปลาท่ีผลิต
จากเศษเหลืออุตสาหกรรม
ปลาทูนากระปอง

2 ป
50-51

อ.จุฑา มุกดาสนิท
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน

5
(ยอย)

การตรวจสอบปริมาณความช้ืน
 และคาเพอรออกไซดในมัน
ฝรั่งทอดกรอบโดยใชเครื่อง
สเปกโทรสโกปยานใกล
อินฟราเรด

2 ป
50-51

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุพรรณิกา  เวียนทอง

5
(ยอย)

การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางน้ําหนักเนื้อแหงและ
ปริมาณแปงของเนื้อทุเรียนกับ
ระดับความสุกแกของทุเรียน
โดยการใชเทคนิคการดูดกลืน
แสงยานใกลอินฟราเรด

2 ป
50-51

ผศ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายวรศักด์ิ สมตน

5
(ยอย)

การตรวจสอบเนื้อแกวในมังคุด
 โดยวิธีการวัดความชื้นท่ี
เปลือก

2 ป
50-51

รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

8 การคนหาความรูไวรัสไขหวัด
นกดวยแบบจําลองภาษา

300,000

9 250,000

10 200,000

การพัฒนาผลิตภัณฑ
มูลคาเพิ่มจากไขขาวของไข
เปด

(70,000)

1,200,000
(130,000)

11
(ยอย)

รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.งามทิพย ภูวโรดม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
50-51

การหาสภาวะท่ีเหมาะสมตอ
การผลิตทรีฮาโลสโดย 
Propionibacterium 
freudenreichii

อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ. บัณฑิต  อินณวงศ

2 ป
50-51

11
(ชุด)

การใชประโยชนวัสดุเศษ
เหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
ขนาดยอม

รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สุคนธช่ืน ศรีงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (จันทนวรางกูร)
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.อุทัย กล่ินเกษร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
50-52

2 ป
50-51

การศึกษาและพัฒนาเทคนิค
การประยกุตใช Liquid 
Crystals เพื่อการใชงาน
ทางดานอุตสาหกรรม, 
วิศวกรรม และชีวการแพทย

2 ป
50-51

รศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พีรวัฒน วัฒนพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายแพทยยง ภูวรวรรณ
นายพาสน ปราโมกขชน

รศ.ชวลิต กิตติชัยการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นาย อยุธ มาไพโรจน
นาย อัครพล หวานระรื่น



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ
มูลคาเพิ่มจากเมล็ดขนุน

(179,000)

(189,000)

(200,000)

การสกัดและสมบัติของไขมัน
จากเมล็ดเงาะ

(180,000)

(252,000)

12 150,000

(420,000)13
(ยอย)

การวิจัยและพัฒนาเทคนิค
การประมวลความรูและระบบ
ถาม-ตอบขั้นสูง

รศ.อัศนีย กอตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางสาวพัชรี วราศรัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางมุกขดา สุขธาราจาร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ยืน ภูวรวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ระพีพรรณ พิริยะกุล
ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ
ตระกูล เพิ่มพูล
อรรถพล คงหวาน

2 ป
51-52

การเพิ่มอัตราขยาย
สายอากาศดวยตัวสะทอน
สัญญาณแบบพาราโบลิก

รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

13
(ชุด)

การพัฒนาเว็บทาความรูและ
ระบบถามตอบขั้นสูงเพื่อ
ใหบริการความรูดานการเกษตร

3 ป
50-52

รศ.อัศนีย กอตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ
ฝายสารสนเทศ สํานักหอสมุด บางเขน
ผศ.ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

11
(ยอย)

อ.อุทัย กล่ินเกษร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

11
(ยอย)

การใชผนังเซลลของกากยีสต
เหลือใชจากอุตสาหกรรม
เกษตรผลิตไวนและเบียร เพื่อ
ลดการปนเปอนของแบคทีเรีย
ท่ีมีอาหารเปนพาหะ

ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

11
(ยอย)

การคัดเลือกและผลิตแบกที
เรยีกรดแลกติกเพื่อปรับปรุง
คุณภาพกากถั่วเหลือง

3 ป
50-52

อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

11
(ยอย)

การใชประโยชนวัสดุเศษ
เหลือทางการเกษตรเพื่อ
พัฒนาสารยับย้ังจุลินทรียและ
สารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติ

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (จันทนวรางกูร)
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
50-51

11
(ยอย)

รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
50-51

700,000
(70,000)

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(210,000)

14 250,000

15 350,000

16 การปรับปรุงพันธุหญาแพงโก
ลาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ

180,000

17 250,000

18 350,000

19 200,000

การพัฒนาตัวแบบระดับสับ
เซลลูลารและวิธีวัดการ
ทํางานของโปรตีนขนถายท่ี
ทําหนาท่ีในการกําจัดความ
เปนพิษระดับเซลลโดยใช
เทคนิคทางนิวเคลียร

อ.สมจิตต ปาละกาศ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สมจิตต ปาละกาศ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวกรองจันทร รัตนประดิษฐ

3 ป
49-51

การโคลนนิ่งและหาลําดับเบส
ของยีน phytoene synthase 
ในการควบคุมการสังเคราะห
คาโรทีนอยดในผลสับปะรด
พันธุปตตาเวีย (Ananas  
comosus (L.)  Merr. cv.  
Pattavia) ท่ีเรงการสุกแกดวย
ฮอรโมนเอทีลีน

รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

3 ป
50-52

การพัฒนาเอนไซมเบตา-กลู
โคซิเดสชนิดใหมเพื่อการ
ประยุกตใชในเชิงพาณิชย

ผศ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล)
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน

3 ป
50-52

ศ.ประดิษฐ พงศทองคํา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.สายัณห ทัดศรี
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว จันทกานต อรณนันท

การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางของเลคติน
จากใบหมอนความจําเพาะ
เจาะจงกับกรดเซียลิคและการ
วิศวกรรมโปรตีนเพิ่ม
ความจําเพาะเจาะจงในการจับ
กับน้ําตาล เพื่อประยุกตใช
ในทางการแพทย

อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

Cloning Expression and 
Rational Design of 
Engineered Fish Growth 
Hormones that are more 
Potent and Able to 
Stimulate Growth on 
Variety of Fish

3 ป
49-51

ผศ.สมชัย พรบันลือลาภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.อุทัยรัตน ณ นคร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน
อ.เรืองวิชญ ยุนพันธ
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

13
(ยอย)

การศึกษาและพัฒนาองค
ความรู และ ออนโทโลยีเพื่อ
สนับสนุนระบบการตัดสินใจ
และการตอบปญหาการเกษตร
 : กรณีศึกษาเรื่องขาวไทย

3 ป
50-52

นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ
ฝายสารสนเทศ สํานักหอสมุด บางเขน
รศ. ดร. พีรเดช ทองอําไพ
นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ
Dr. Johannes Keizer
Dr. Dagobert Soergel



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

20 150,000

21 240,000

22 250,000

การพัฒนาผลิตภัณฑจากเสน
ใยของใบสับปะรด

การใชเสนใยสับปะรดเปนวัสดุ
เสริมแรงในพลาสติก

(0)

การผลิตผืนผาไมถักทอจาก
เสนใยสับปะรด

(0)

23
(ยอย)

ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

2 ป
50-51

23
(ยอย)

นางสุชาดา อุชชิน
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาต ิสถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.ธีระ สูตะบุตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาริมา สุนทรารชุน
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ. วนิดา ผาสุขดี

2 ป
50-51

การโคลนยีนและตรวจสอบ
การแสดงออกของยีนท่ี
เก่ียวของกับการสังเคราะหสาร
เคอรคูมินอยดในขมิ้นชัน

2 ป
50-51

23
(ชุด)

2 ป
50-51

รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

นางสุชาดา อุชชิน
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม
ฝายเทคโนโลยีแปง น้ําตาลและยางพารา สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสุชาดา อุชชิน
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

ศึกษาสมบัติและสภาวะท่ี
เหมาะสมในการผลิตของ
เอนไซมอัลคาไลนโปรติเอส

ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

การใชนิวเคลียรเทคนิค
วิเคราะหสังกะสี แคดเมียม 
และตะก่ัวในดินและพืชท่ีปลูก
ในดินปนเปอนโลหะหนัก

2 ป
50-51

รศ.นวลฉวี รุงธนเกียรติ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.นฤปวัจก เงินวิจิตร
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

450,000
(450,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

24 200,000

25 240,000

การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจ
โดยวิธีเหนี่ยวนําใหกลายพันธุ

การปรับปรุงพันธุแอฟริกันไว
โอเลตดวยการฉายรังสีแกมมา

(90,000)

(90,000)

(90,000)26
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุไมน้ําสกุล 
Anubias โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือรวมกับการฉายรังสี
แกมมาแบบเฉียบพลันและ
แบบเรื้อรัง

4 ป
49-52

ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสาว กาญจนรี พงษฉวี

26
(ยอย)

4 ป
49-52

26
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุพืชสกุลด
ราเซียนา โดยการเหนี่ยวนํา
ใหกลายพันธุ

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
นาย ลิขิต มณีสินธุ

4 ป
49-52

อ.คทารัตน ชูศรีเอ่ียม
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.คทารัตน ชูศรีเอ่ียม
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

26
(ชุด)

12 ป
41-52

800,000
(350,000)

ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ความหลากหลายของ
เช้ือจุลินทรียท่ีผลิตเอนไซม
ยอยสลายพอลีแลกไทด

รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
50-52

การศึกษาการกระจายตัวของ 
LTR-retrotransposon บน
โครโมโซม 10 ของขาวปลูก 
Oryza sativa spp indica 
cv.93-11, สุพรรณบุรี1 เพื่อ 
เปรียบเทียบกับขาวปาดวยวิธี 
Fluorescence in situ 
hybridization (FISH)

2 ป
50-51

อ.ลักษณา กันทะมา
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน
รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
Hans de Jong



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(90,000)

(90,000)

27 280,000

(135,000)

28
(ชุด)

ศักยภาพของสารสกัดจาก
สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
Hapalosiphon sp. และพืช
ช้ันสูงบางชนิดเพื่อใชเปนสาร
กําจัดวัชพืช

6 ป
46-51

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.วราภรณ พาราสุข
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มินตา ชัยประสงคสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาง ชอุม เปรมัษเฐียร
ดร. ศิรพิร ซึงสนธิพร

28
(ยอย)

การศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมใน
การเจริญเติบโตและสรางสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
Hapalosiphon sp.

6 ป
46-51

อ.ณัฎฐา เสนีวาส
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ณัฎฐา เสนีวาส
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ
เพื่อบงช้ีการเจริญของ 
Eucalypytus camaldulensis 
Dehnh.

2 ป
50-51

26
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุดาหลาโดย
การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือรวมกับ
การฉายรังสีแกมมา

4 ป
49-52

ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

26
(ยอย)

การปรับปรุงคุณภาพโปรตีน
ของขาวโพดขาวเหนียวโดย
ใชเทคนิคการกลายพันธุ
รวมกับการใชโมเลกุล
เครื่องหมายในการคัดเลือก

3 ป
50-52

ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พีรนุช จอมพุก
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

500,000
(68,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(90,000)

(72,000)

(45,000)

(90,000)28
(ยอย)

การทดสอบผลของสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีสกัดจาก
สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
Hapalosiphon sp. ตอ
กระบวนการทางสรีรวิทยา
ของพืชในสภาพไร

3 ป
49-51

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ณัฎฐา เสนีวาส
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มินตา ชัยประสงคสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

28
(ยอย)

การผลิตสารธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์
ตอพืชท่ีไดจากพืชในวงศ
ทานตะวัน (Asteraceae) ดวย
เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ

รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

6 ป
46-51

28
(ยอย)

การวิเคราะหทางพฤกษเคมี
และการสอบวิเคราะหโดยชีว
วิธีเพื่อหาสารกําจัดวัชพืชท่ีมา
จากพืชวงศทานตะวัน 
(Asteraceaea)

รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วราภรณ พาราสุข
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

6 ป
46-51

28
(ยอย)

ผลของสารอัลลีโลเคมิคอลท่ี
สกัดจากสาหรายสีเขยีวแกม
น้ําเงิน Hapalosiphon sp. 
ตอความแปรปรวนของ
พัฒนาการและการเติบโตของ
พืชบางชนิด

6 ป
46-51

รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

29 350,000

30 ความเส่ียงของการสะสมไนเต
รท ในผักสด

170,000

31 180,000การทดสอบผลของสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีสกัดจาก
สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
Fischerella sp. ตอ
กระบวนการทางสรีรวิทยา
ของพืช

รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ณัฎฐา เสนีวาส
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.มนิตา ชัยประสงคสุข
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุรียา ตันติวิวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
50-51

การพัฒนาการผลิตเย่ือฟอก
ขาวจากปอในเชิง
อุตสาหกรรมขนาดหยอม

นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาต ิสถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางเพ็ญศรี อคิวรรณาพัฒน
นางรัศมี บุญประดิษฐ
นายชัยรัตน ดุยลพัชร

4 ป
49-52

นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางศิริวัลย สรอยกลอม
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

2 ป
50-51



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการใหม 53,330,000

32 250,000

33 150,000

34 150,000

35 250,000

36

37

38 250,000

การปองกันการสูญเสียกล่ิน
น้ําพริกเผาผงดวยวิธีเอนแคป
ซูเลชันและอินคลูชันคอม
เพลกส

รศ.สิรี ชัยเสรี
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การตรวจวัดปริมาณน้ําในระบบ
เซลลเช้ือเพลิงแบบเมมเบร
นแลกเปล่ียนโปรตอนโดย
อาศัยเทคนิคของการประมาณ
คาตัวแปรแบบออนไลน

อ.ชนินทร ปญจพรผล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

โครงการศึกษาพฤติกรรมการ
ส่ันของดินเหนียวออน
กรุงเทพฯ เนื่องจากแรง
แผนดินไหว

ผศ.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การขจัดสียอมผาในน้ําท้ิงโดย
ใชเทคนิคการดูดซับทาง
ชีวภาพดวยมวลชีวภาพของ
ฟงไจ

อ.วีรานุช หลาง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน
อ.ฐิติยา แซปง
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน
รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.อานนท ธรรมสิทธิรงค
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน
Prof. Nobuo Sakairi
คมสัน มะหะสิทธิ์
วลัยลักษณ

1 ป

2 ป
51-52

วิจัยและพัฒนาใบมีดจอบ
หมุนสําหรับประเทศไทยเพื่อ
ใชกับอุปกรณไถจอบหมุนติด
รถไถเดินตามเนนการทดลอง
ในแปลง

รศ.ธัญญา นิยมาภา
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การออกแบบและวิเคราะห
ขั้นตอนวิธีสําหรับสายอักขระ
และลําดับ

ผศ.จิตรทัศน ฝกเจริญผล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

2 ป

2 ป
51-52

การพัฒนาเครื่องเด็ดกานพริก
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ
พริกท่ีมีคุณภาพสูง

รศ.วิชา หมั่นทําการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

1 ป

230,000

1 ป 300,000

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

39

40

41

42

43

44

45

1 ป 150,000

อ.ชัยพร ใจแกว
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.อนันต ผลเพิ่ม
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.อภิรักษ จันทรสราง
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

1 ป 250,000

200,000

2 ป
51-52

200,000

2 ป
51-52

120,000

1 ป

1 ป 250,000

1 ป 150,000

ระบบเฝาดูและวินิจฉัยสภาวะ
ของเครือขายตรวจวัดแบบไร
สาย

การออกแบบและพัฒนาระบบ
ควบคุมความช้ืนสัมพัทธ
อากาศสําหรับโรงเรือนเพาะ
เห็ดสําหรับเกษตรกร

ผศ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาชุดกรองอากาศ
สําหรับชุดเพาะเลี้ยงพืชดวย
ระบบ Temporary Immersion

นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพนิดา วงษแหวน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รุงอรุณ สุมแกว

โครงการพัฒนาอากาศยานไร
คนอเนกประสงคขนาดเล็ก
สําหรับการถายภาพระยะไกล

อ.กีรติ แสงแจม
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร 
บางเขน

การประยุกตใชระบบวิเคราะห
ภาพดวยคอมพิวเตอรเพื่อชวย
การตรวจสอบเชิงคุณภาพและ
ปริมาณของผลิตภัณฑอาหาร
แปรรูปในอุตสาหกรรม

อ.ฐิติวรรณ ศรีนาค
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ความรูด้ังเดิมและสัมพันธภาพ
ภายในภูมิทัศนวัฒนธรรมผาน
สถาปตยกรรมปกาเกอะญอ

อ.ศรันย สมันตรัฐ
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
อ.มนทัต เหมพัฒน
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
อ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสด์ิอารี
สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
อรศิริ ปาณินท
เพิ่มบุญ จูฑะเตมีย
อภิญญา บัวสรวง
พะตี แกว จิเก
เสฐียร วัชราธิวัฒน
จตุพล    อังศุเวช
เกษม กุลประดิษฐ
จุลพร นันทพาณิชย
วิรัตน คําศรีจันทร

การออกแบบการสลับลําดับ
ขอมูลท่ีใชกับการเขารหัสแบบ
เทลิสริงคอนโวลูช่ันเพื่อการ
สงภาพแบบเอ็มเพ็ก-4 ผาน
ชองสัญญาณไรสาย

ผศ.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน (มหาประคุณชัย)
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

46

47 การพัฒนาตนแบบแผนท่ีความรู รศ.อนงคนาฎ ศรีวิหค
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

48

49

50

51

52

53 การพัฒนาไบโอเซนเซอรเพื่อ
ประเมินความสดของปลา

54

150,000

2 ป
51-52

320,000

1 ป 300,000

150,000

1 ป 300,000

1 ป 250,000

200,000

รศ.บุญสง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ชนินทร ติรวัฒนวานิช
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน

2 ป
51-52

500,000

ศึกษาการทนทานตอน้ํามัน
ดีเซลและไบโอดีเซลของยาง
ธรรมชาติผสมยางอะไครโลไน
ไตรบิวตะไดอีนโดยใชซี
โอไลทจากธรรมชาติ

อ.วิรัญญา แกววัฒนะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาการลดกลิ่นท่ีไม
เปนท่ียอมรับในนมแพะโดยใช
เครื่องระเหยแบบหมุน

อ.สุกัญญา วิชชุกิจ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาเครื่องปฏิกรณ
ตัวเรงแบบเมมเบรน 
CeO2/Au/Mullite เตรียมโดย
เทคนิคการปนเสนใยดวย
ไฟฟาสถิตยสําหรับการกําจัด
กาซคารบอนมอนอกไซดดวย
ปฏิกิริยา Water Gas Shift

รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การผลิตน้ํามันกาซโซลีนจาก
กาซคารบอนไดออกไซดและ
มีเทนโดยใชเครื่องปฏิกรณ
แบบสองขั้นตอน

รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การจําลองการเปลี่ยนแปลง
ทางสัณฐานวิทยาของพอลิ
เมอรท่ีตกผลึกภายใตสภาวะ
อุณหภูมิไมคงท่ี

การศึกษาเปรียบเทียบ
พลังงานเพิ่มสุทธิและ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม
ตลอดวัฏจักรชีวิตและสมดุล
พลังงานของวัตถุดิบหลักใน
การผลิตไบโอเอทานอล
และไบโอดีเซล

รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

1 ป

1 ป

การสังเคราะหยาตานไขหวัด
นก(Oseltamivir) จากน้ําตาล
แมนโนส และ อะราบิโนส

1 ป

ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)
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การวิจัย

55

56

57

58 การพัฒนาระบบควบคุม
อัตโนมัติถังหมักแบบแพคเบด

59

60

61 การพัฒนาเครื่องปลูกหญาแฝก

62 1 ป 200,000

1 ป 250,000

1 ป 300,000

1 ป 200,000

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พีระยศ แสนโภชน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ชนินทร ปญจพรผล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

1 ป 250,000

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
พิรวัฒน ทองจันทร

250,000

3 ป
51-53

250,000รศ.กฤษณะ ไวยมัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ธนาวินท รักธรรมานนท
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ธนภัทร   ฆังคะจิตร

รศ.บัญญัติ เศรษฐฐิติ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันท่ี
ไดจากการไพโรไลซิสกากถั่ว
เหลืองโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา 
HZSM-5/MCM-41

รศ.อภิญญา ดวงจันทร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ศึกษาการบําบัดน้ําเสียจาก
โรงผลิตเอทานอลดวย
กระบวนการ Anaerobic 
Digestion

ผศ.มงคล ดํารงคศรี
ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ระบบวิเคราะหสืบคนและ
ประมวลผลประสิทธิภาพสูง
สําหรับขอมูลชีวสารสนเทศ
ดานโครงสรางและฟงกชัน
ของโปรตีนเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมอาหารและยา

1 ป

การศึกษาโดยสราง
แบบจําลองการปลดปลอยตัว
ยา Doxorubicin จากแคปซูล
 Chitosan

การผลิตพลังงานทดแทนดวย
ระบบการผลิตกาซไฮโดรเจน
รวมกับระบบการผลิตกาซ
มีเทน ในลักษณะ anaerobic 
biological process แบบก่ึง
ตอเนื่อง

รศ.เลอลักษณ จิตรดอน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ช้ินงานตนแบบ (เฟสท่ี 3) 
ของเครื่องถอดรหัส ดวยวิธี
เวกเตอร ซิมโบล ดีโคดดิ่ง 
ของรหัสคอนโวลูช่ัน

ผศ.อุศนา ตัณฑุลเวศม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

1 ป 250,000
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63

64

65

66 เครื่องบินน้ํา 1 ท่ีนั่ง 
KUSRC-1ex

อ.รัฐพล สาครสินธุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา

150,000

67

68 การจัดการความรูงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

250,000

4,000,000

1 ป 300,000

2 ป
51-52

250,000

1 ป 320,000

ปฏิกรณเมมเบรนรีฟอรมแกส
ไฮโดรเจนความบริสุทธิ์สูงย่ิง
เพื่อใชในเซลลเช้ือเพลิงเปน
พลังงานทดแทน

รศ.สุนันท ล้ิมตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.สุนันท ล้ิมตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การแกไขปญหาการขัดแยง
กันระหวางบริการเสริมของ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี

อ.ภัทร ลีลาพฤทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.พันธุปติ เปยมสงา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สมชาย นําประเสริฐชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พีรวัฒน วัฒนพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นางพจนันท รมสนธิ์
ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสุไร สุวรรณรัตน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

3 ป
51-53

1 ป

2 ป
51-52

การศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมี ของแปง
ขาวโพดบดหยาบดัดแปรดวย
กระบวนการเอกซทรูชัน

นายนิพัฒน ล้ิมสงวน
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพฒันา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางจุฬาลักษณ จารุนุช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นายวายุห สนเทศ
ฝายโรงงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

การหอหุมสารตานจุลชีพใน
อนุภาคไคโตซานซ่ึงมีขนาด
ในระดับไมโคร/นาโนเมตร 
สําหรับวัสดุ
บรรจุภัณฑตานจุลชีพ

อ.รังรอง ยกสาน
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการ
เคมีและฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน



งบประมาณ 
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นางกนกพร พูลประพันธ
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
น.ส.สุภิสรา เกียรติสันติสุข

การผลิตถั่วปนอนามัยและ
ปลอดภัยสําหรับอาหารไทย

2 ป
51-52

1,400,000
(1,400,000)

69
(ชุด)

การลดการปนเปอนสารพษิ
เช้ือราและการพัฒนาการ
ตรวจสอบสารพิษเช้ือราใน
อาหารและอาหารสัตวเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดี

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นายทนิฐ หงษดุสิต
ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวจิราภรณ สิริสัณห
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวจันทรวิภา บุญอินทร
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ดร.ดวงจันทร  สุประเสริฐ

69
(ยอย)

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายประพนธ บุญรําพรรณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นางสาวจันทรวิภา บุญอินทร
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวจิราภรณ สิริสัณห
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวประจงเวท สาตมาลี
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอุไร เผาสังขทอง
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

1 ป (0)



งบประมาณ 
(บาท)
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70

71

72

อ.มนตรี มาลีวงศ
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. ศิโรจน ศิริทรัพย

นายทนิฐ หงษดุสิต
ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวจิราภรณ สิริสัณห
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางกนกพร อธิสุข

การปรับปรุงสารอาหารท่ี
เหมาะสมตอการผลิตเอนไซม
โปรติเอสในการหมักแบบแหง
ดวยรา Aspergillus oryzae

การศึกษากลไกการยับย้ัง
เอนไซม Human 
Topoisomerase II โดยสาร
กลุม rhinacanthins และ 
napthoquinone esters เพื่อ
ใชเปนยาตานมะเร็ง

อ.นลวัฒน บุญญาลัย
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

69
(ยอย)

การทดสอบระหวาง
หองปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพชุด ELISA 
ตนแบบท่ีจําเพาะตอซีราลีโนน

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวจิราภรณ สิริสัณห
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
น.ส.สมลักษณ พุมระชัฏ

69
(ยอย)

การพัฒนาการตรวจสอบฟูโม
นิซินและทึทูทอกซินใน
ธัญพืชและผลิตภัณฑ

นางสาวจิราภรณ สิริสัณห
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสุวรรณา กลัดพันธุ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ดร.ดวงจันทร สุประเสริฐ

69
(ยอย)

การผลิตวัสดุมาตรฐานอางอิง
ของอะฟลาทอกซินเพื่อ
ตรวจสอบอะฟลาทอกซินใน
ถั่วลิสงและผลิตภัณฑ

การไหลแบบไมอัดตัวในสอง
มิติโดยการวิเคราะหบนสโลว
แมนนโิฟลด และการจําลอง
เชิงตัวเลขโดยตรง

(0)

1 ป 120,000

2 ป
51-52

(0)

1 ป (0)

1 ป

1 ป 150,000

2 ป
51-52

330,000
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74

75

76

77

78

79 การวิจัย และพัฒนาแตงกล่ิน
ผลิตภัณฑหุนจําลองยางพารา

80

81

การสังเคราะหสีรีแอคทีฟชนิด
ใหม และการศึกษาการ
นําไปใชยอมผาฝาย

อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.จันทรทิพย ซ่ือสัตย
ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเตรียมและพัฒนาวัสดุ
เซรามิกสจากสารประกอบ
โลหะเชิงซอนอยางงาย 
สําหรับใชเปนแผนเย่ือบางอิ
เล็กโทรไลตในเซลล
เช้ือเพลิงออกไซดของแข็ง

ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.นัทธมน คูณแสง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. หฤทภัค กิรติเสวี
นายฉัตรชัย วีระนิติสกุล
ดร. อมรรัตน เลิศวรสิริกุล

การผลิตสารเช้ือเพลิงไดเมธิล
อีเทอร (DME) เพื่อทดแทน
เช้ือเพลิง

รศ.สุนันท ล้ิมตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.เทอดไทย วัฒนธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

รศ.อภินันท สุประเสริฐ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นายขจร กอบสันเทียะ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
นางดวงจันทร    สุประเสริฐ     ภบ.,MSc,Ph.D(Nataral 
Product Chemisty)
นายพิบูลย   เรืองสุภาภิชาติ   วท.บ. (เคมี
นางอาริยา   ยอดหลา

2 ป
51-52

1 ป

การตรึงแคดเมียมในดินลุมน้ํา
แมตาว จังหวัดตาก ดวยวัสดุ
เคมีในธรรมชาติและวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม

รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นายชัยวัฒน โพธิ์ทอง

การศึกษาความสามารถของ
แบคทีเรียกรดแล็กทิกในการ
ยับย้ังการยึดเกาะเซลลลําไส
มนุษยของแบคทีเรียท่ีกอโรค
อาหารเปนพิษ

ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

การใชส่ิงมีชีวิตติดตาม
ผลกระทบส่ิงแวดลอมของ
กาซและน้ําชะจากพื้นท่ีฝง
กลบมูลฝอยชุมชนโดยวิธีโค
เมทในพืช

รศ.วิไล เจียมไชยศรี
ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบใชถังปฏิกิริยาเล้ียง
แบคทีเรียสังเคราะหแสงและ
เย่ือกรองไมโครฟลเตรชั่น

รศ.ชาติ เจียมไชยศรี
ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

250,000

250,000

2 ป
51-52

250,000

2 ป
51-52

300,000

1 ป

200,000

1 ป 250,000

1 ป 400,000

150,000

1 ป
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82

83

84 การผลิตเย่ือกระดาษจากไม
สบูดํา

85

86

87

88

89

90

91

92

1 ป 200,000

การกําจัดสียอมจากน้ําท้ิง
อุตสาหกรรมส่ิงทอโดยรา 
Lentinus polychrous Lev. 
ท่ีผานการทําแหงแบบฟลูอิไดซ

การออกแบบและพัฒนา
อุปกรณกําหนดและจายเมล็ด
พืชแบบลมดูดอัตโนมัติ

รศ.บพิตร ต้ังวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.รัตนา ต้ังวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พิเชษฐ สืบสายพรหม
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ป
51-52

1 ป

ผศ.ภคมน (สุธาวด)ี จิตประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.ณัฐกานต นิตยพัธน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผลของอุณหภูมิและสภาวะ
บรรยากาศดัดแปลงตอการ
เปล่ียนแปลงสารระเหยในสม
โอตัดแตงพรอมบริโภค

ผศ.วรรณี จิรภาคยกุล(ชอบพัฒนา)
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการงาน
จัดสรรน้ํา

รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ระบบเครือขายตรวจสอบไร
สายแบบประหยัดพลังงาน
สําหรับการรวบรวมขอมูล

ผศ.ยอดเย่ียม ทิพยสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การศึกษากระดาษตานจุลินท
รียสําหรับการประยุกตทางการ
บรรจุ

ผศ.ธัญญารัตน จิญกาญจน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

เทคนิคการสกัดสารกําจัด
ศัตรูพืชตกคางในดินดวย
ของเหลวภายใตความดันสูง

ผศ.อรพินท เจียรถาวร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัน
เมล็ดในปาลมดิบและน้ํามัน
เมล็ดในปาลมบริสุทธิ์

รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การเตรียมไมโครคริสตัลไลน
เซลลูโลสจากขยะพืชจากการ
เกษตรกรรมและการนําไปใช
ประโยชน

อ.จันทรทิพย ซ่ือสัตย
ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

250,000

1 ป 200,000

การออกแบบและสราง
เครื่องมือและอุปกรณสําหรับ
เรงกระบวนการผลิตไขเย่ียวมา
ระดับอุตสาหกรรม

อ.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ผศ.สุวรรณ หอมหวล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เพ็ญศรี อติวรรณาพัฒน

1 ป

1 ป

300,000

2 ป
51-52

1 ป

250,000

4 ป
51-54

150,000

1 ป

1 ป 270,000

250,000

300,000

200,000

150,000



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

93

95 การพัฒนาผลิตภัณฑสาหราย
เทาโดยกระบวนการทําแหง

96 แหลงกําเนิดเอนแทงเกิล
เมนทโฟตอนในเสนใยนําแสง

ผศ.สุรศักด์ิ เชียงกา
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

180,000

97 1 ป 150,000

2 ป
51-52

(200,000)

1 ป 180,000

การพัฒนาขั้นตอนการหา
เมตริกซอิมพีแดนซแบบวนซ้ํา
ของสายอากาศแบบแอเรย
เปยโน-กอสเปอร

ผศ.วรฐ คูหิรัญ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

อ.อาภัสสร ศิริจริยวัตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
นางสาวสุธิชา พืชสิงห
สํานักงานวิทยาเขต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร สกลนคร
นายชาติสยาม  ผลวิลัย

94
(ยอย)

การเตรียมแกสสังเคราะหจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบ
พาเชียลของมีเทนโดยใช
ตัวเรงปฏิกิริยาเพอรอฟสไกท 
LaCoO3

อ.พินทุสุดา วีรวัฒน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรรถธีรา วรย่ิงยง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

94
(ยอย)

การสังเคราะหเพอรอฟสไกท
และการศึกษาคุณสมบัติใน
การประยุกตใชเปนอิเล็กโทร
ไลตวัฎภาคของแข็ง

ผศ.อัจจนา วงศชัยสุวัฒน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรรถธีรา วรย่ิงยง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
51-52

94
(ยอย)

การใชสีจากสารสกัดธรรมชาติ
เพื่อใชสําหรับเซลล
แสงอาทิตยชนิดดายเซนซิ
ไทสของแข็ง

รศ.อรรถธีรา วรย่ิงยง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.บุษบา ยงสมิทธ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
51-52

94
(ชุด)

950,000
(110,000)

2 ป
51-52

(320,000)

วิธีไฮบริดเมตาฮิวริสติก
สําหรับปญหาการตัดแบบตั้ง
ฉากสองมิติ

อ.ชาญ เขตจัตุรัส
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การวิจัยไปสูการพัฒนา
พลังงานทางเลือก: เซลล
แสงอาทิตยและเชื้อเพลิง
สังเคราะห

1 ป

ผศ.มาริสา อรัญชัยยะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อัจจนา วงศชัยสุวัฒน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรรถธีรา วรย่ิงยง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลัดดา มีศุข
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.บุษบา ยงสมิทธ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

1 ป

100,000

(320,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

98

99

100

101

102

103

104

105

1 ป 350,000

1 ป 700,000

1 ป 230,000

1 ป 240,000

1 ป 250,000

450,000

3 ป
51-53

300,000

1 ป 230,000

การสกัดสมุนไพรท่ีปลดปลอย
สารสําคัญและผลิตภัณฑจาก
สมุนไพรสกัด

นายปราโมทย ธรรมรัตน
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

การออกแบบและสรางขา
เทียมแบบ Actuated 
Ankle-Foot Orthoses

อ.หทัยเทพ วงศสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
อ.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การพัฒนาแบบจําลองเพื่อ
ศึกษาการเปล่ียนแปลง
คุณภาพของน้ํามันในมายอง
เนสเสริมตัวตานออกซิเดชัน
ระหวางการเก็บรักษา

รศ.กมลวรรณ แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การยับย้ังการเพิ่มจํานวนไวรัส
นิวคลีโอโพลีฮีโดร (NPV) 
ของไหม โดยใช 
double-strand  RNA 
interference

ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การดัดแปรขาวหอมมะลิทาง
กายภาพเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตขาวหอมมะลิ
ก่ึงสําเร็จรูปท่ีคืนรูปดวยน้ํารอน

รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นส. วราภรณ  ประเสริฐ

ความเปล่ียนแปลงของสตารช,
 โปรตีน. และลิผิดในระหวาง
สภาวะการขึ้นรูปโครงสราง
ของแปงขาวท่ีตางกัน

ผศ.น้ําฝน ลําดับวงศ
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการ
เคมีและฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาการขึ้นรูปเพื่อการ
ใชงานของกลาสเซรามิกสช
นิดไมกาท่ีงายตอการกรอ
ตกแตงเพื่อใช เปนวัสดุทาง
ทันตกรรมสําหรับการซอมแซม

ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ดร.กาญจนา  กาญจนทวีวัฒน    ( สัดสวนท่ีทําวิจัย 10 % )
Prof. Dr. Kimihiro   YAMASHITA     (สัดสวนท่ีทําวิจัย 10 %)

การพัฒนาคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินเหนียวเบน
โทไนต แหลงลํานารายณเพื่อ
ประยุกตใชในงานหลุมฝงกลบ
กากของเสีย

อ.กองเกียรติ วิเศษรัตน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
51-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

106

107 สมบัติทางฟสิกส เคมี และเคมี
เชิงฟสิกสของแปงลูกเดือย

ผศ.มาศอุบล ทองงาม
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

150,000

108 ภูมิปญญาอาหารเพื่อสุขภาพ
สําหรับแมระหวางใหนมบุตร

รศ.ทัศนีย ล้ิมสุวรรณ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

200,000

109 สารสกัดและทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากผักเหมียง

อ.ณกัญภทัร จินดา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

150,000

110

111

112

113

114 320,000

ดร.ปฐมา จาตกานนท
ฝายเทคโนโลยีแปง น้ําตาลและยางพารา สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.กลาณรงค ศรีรอต
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางสาวรัตนา ตันฑเทอดธรรม
ฝายเทคโนโลยีแปง น้ําตาลและยางพารา สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

2 ป
51-52

250,000

1 ป 250,000

1 ป 300,000

220,000

2 ป
51-52

150,000

การสังเคราะหสารอนุพันธไบ
โอทินท่ีมีโครงสรางท่ีวองไว
ในสภาวะกรด เพื่อใชในการทํา
 tRNA ใหบริสุทธิ์ และพัฒนา
ไปเปนสารตอเช่ือมสําหรับชีว
โมเลกุล

อ.พิทักษ เช้ือวงศ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การเตรียมและสมบัติของ
อนุภาคท่ีมีโครงสรางผลึก
ระดับนาโนเมตรจากแปงขาว
เหนียว

1 ปการผลิต resistant starch 
จากแปงขาวดวยวิธีการยอย
แปงดวยกรดรวมกับการให
ความรอนและความชื้น

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวประจงเวท สาตมาลี
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

การคัดเลือกโปรไบโอติกยีสต
จากผักและผลไมดองเพื่อใช
สําหรับการผลิต L-amino 
acids

นายประมวล ทรายทอง
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นายประมวล ทรายทอง
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

การกําหนดรูปแบบของปญหา
สนามแมเหล็กไฟฟาโดย
กระบวนการแยกยอยแบบไอ
โซทรอปกเวกเตอรฟลด

รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

1 ป

1 ป

2 ป
51-52

1 ป

การพัฒนาศักยภาพท่ีพักแบบ
สัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพื่อ
สงเสริมชุมชนทองเท่ียวย่ังยืน
 กรณีศึกษาอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม

ผศ.อารยา ศานติสรร
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

115 การออกแบบและพัฒนา
เครื่องอัดกลวยแผน

116

117

118

119

120

121

122 180,000

200,000

2 ป
51-52

150,000

1 ป 150,000

1 ป 330,000

2 ป
51-52

150,000

1 ป 350,000

300,000

3 ป
51-53

ระบบระบุตําแหนงโดยอาศัย
ระบบเครือขายตรวจสอบไร
สายเพื่องานรักษาความ
ปลอดภัยภายในอาคาร

ผศ.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

1 ป

การแกไขความผิดพลาด
อัตโนมัติของคําไทยดวย
เทคโนโลยีสปาคาม

อ.สุริยา ณ หนองคาย
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาภาชนะบรรจุและ
การใชงานท่ีพึงประสงคของ
สารก้ันสีจากแปงขาว

ผศ.สําอาง จังไพบูลย
ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ธัญญารัตน จิญกาญจน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ปวริน ตันตริยานนท
ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ชนัสสา นันทิวัชรินทร

การเพิ่มความสามารถในการ
ทนความรอนของ 
Lactobacillus reuteri 
KUB-AC5 โดยการเอ็นแคป
ซูเลชันดวยคารบอกซีเมทิล
เซลลูโลส

ผศ.ภคมน (สุธาวดี) จิตประเสริฐ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.ชัชพล ชังชู
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.อัญชนา วงษโต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

ผลของการแชเยือกแข็ง
ย่ิงยวดตอการเปล่ียนแปลง
ของแปง และสตารชขาว

นางสาวประจงเวท สาตมาลี
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวศันสนีย อุดมระดิ
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

สมบัติทางกายภาพและทาง
กลของแผนฟลมกลวยท่ีเสริม
เสนใยธรรมชาติ

ผศ.รังสินี โสธรวิทย
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ดร.รังสิมา ชลคุป
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1 ป

นายเสกสรร สีหวงษ
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การศึกษากรรมวิธีเคลือบผิวท่ี
เหมาะสมเพื่อยืดอายุแมพิมพ
อีพอกซ่ีเรซ่ินเติมอะลูมิเนียม



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

123

124

125

126

127 500,000

128

129 การตรวจวิเคราะหงาชางไทย

200,000

2 ป
51-52

430,000

2 ป
51-52

310,000

1 ป 150,000

1 ป 220,000

1 ป 300,000

โครงการศึกษาการใช
ประโยชนจากตะกอนจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียในการปลูก
พืช

นางสาวภารดี แซอ้ึง
ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอม คณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

ผศ.พรสวาท วัฒนกูล
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วีรยุทธ เลาหะจินดา
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
Prof Dr W.H. Hofmeister
Dr. Arun   Banerjee
Dr.Giovanna Bertolaso
Dr. Willi Dindorf
พท. กีรติ แปลกบรรจง
นส. ปณฑรีย ลอมทอง
ดร. มัทนา ศรีกระจาง

1 ป

การวิเคราะหผลของไฮโดร
คอลลอยดตอการลดปริมาณ
น้ํามันในผลิตภัณฑทอด

รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การประเมินความเส่ียงของ
ความเสียหายเนื่องจากฟาผา
เมื่อติดต้ังกับดักฟาผาปองกัน
สายเคเบ้ิลใตดิน

ออกแบบและพัฒนาหลอด
ตรวจวัดอารซินิคอยางงายและ
รวดเร็ว

รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

อ.นาตยา คลายเรือง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
รศ.ชํานาญ หอเกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พันธุเทพ เลาหชัย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นายเมธวิน  วรประสิทธกุล
นายวัชระ  พบพร

การกักเก็บสมุนไพรไทยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการตานจุลิ
นทรียและตานอนุมูลอิสระใน
อาหารพรอมบริโภค

อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การออกแบบตัวควบคุมการ
เคล่ือนท่ีสําหรับแขนหุนยนต
อุตสาหกรรม

ผศ.พีระยศ แสนโภชน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
นายวโรดม ตูจินดา
สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
อ.ลัคน จันทนภาพ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ณัฐวุฒิ ชินธเนศ
สุภรณ เหมือนหนู

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

130

131

132

133

250,000

1 ป 170,000

2 ป
51-52

150,000

1 ป 130,000

3 ป
51-53

1,400,000
(156,000)

134
(ชุด)

การปรับปรุงพันธุยูคาลิปตัส
ดวยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีปลูกในแหลงดินเค็ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย

นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พฒันา  กําแพงแสน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
รศ.ปุณฑริกา หะริณสุต
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
วิฑูรย เหลืองวิริยะแสง

การใชไดอะทอไมตกําจัดสี
คลํ้าในน้ํามันปาลมท่ีใชทอด
แลวหลายครั้ง

รศ.ลัดดา มีศุข
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การคัดเลือกตนเสาวรส
ตานทานโรคไวรัสดวยเทคนิค 
somaclonal variation

รศ.สิริภัทร พราหมณีย
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน

การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ขาวสําเร็จรูปพรอมรับประทาน
บรรจุในภาชนะปดสนิท

อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การยอยสลายสียอมผาบาง
ชนิดโดยใชแผนฟลมของผลึก
ไทเทเนียขนาดนาโน
ประสิทธิภาพสูง

รศ.สุดจิต สงวนเรือง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.นัทธมน คูณแสง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร. บุศรินทร   เฆษะปะบุตร
ดร. จามร   มณีรัตน

2 ป
51-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

(234,000)

135

(194,000)นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
51-53

150,000

(194,000)

3 ป
51-53

(194,000)นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.ปุณฑริกา หะริณสุต
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

อ.สาพิศ ดิลกสัมพันธ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายวิฑูรย เหลืองวิริยะแสง

(194,000)นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวรมณีย เจริญทรัพย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

3 ป
51-53

(234,000)

134
(ยอย)

การคัดเลือกยูคาลิปตัสทนเค็ม
โดยใชตัวบงช้ีทางชีวเคมีใน
สภาพปลอดเชื้อ

134
(ยอย)

การคัดเลือกพันธุยูคาลิปตัส
ใหทนเค็มในสภาพปลอดเช้ือ
โดยการใชสารเคมี

การผลิตเย่ือและกระดาษดวย
มือแบบไทยโดยวิธี cold 
process

นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายชัยพร สามพุมพวง
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาริมา สุนทรารชุน
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

3 ป
51-53

134
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุยูคาลิปตัส
เพื่อปลูกในพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย โดยการฉายรังสี
แกมมารวมกับเทคนิคการเพาะ
เล่ียงเนื้อเย่ือพืช

134
(ยอย)

การปรับปรุงพันธุยูคาลิปตัส
ใหทนตอความเค็มดวยการ
ถายยีน APX เขาสูตน

รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวศาลักษณ พรรณศิริ
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

134
(ยอย)

การเปรียบเทียบการเติบโต
และลักษณะทางสรีรวิทยา
ของสายพันธุไมยูคาลิปตัสคา
มาลดูเลนซิส รุนท่ี 2

134
(ยอย)

การตรวจสอบลายพมิพดีเอ็น
เอของโคลนพันธุยูคาลิปตัส
โดยใชเครื่องหมายไมโค
รแซทเทลไลท

รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

3 ป
51-53

3 ป
51-53

2 ป
51-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

136

137

138

139 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่อง
เก็บเก่ียวงา

140

141

142 350,000

1 ป 150,000

1 ป 160,000

1 ป 130,000

1 ป 250,000

450,000ผศ.นัทธมน คูณแสง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อภิรัตน เลาหบุตรี
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ดร. หทัยกานต มนัสปยะ
ดร. อนุรัตน วิสิทธิ์สรอรรถ
นางสาววรรณกัษมา ฮารน

1 ป 200,000

ผศ.ขนิษฐา วัชราภรณ
ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.ปวริน ตันตริยานนท
ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผลของการว่ิงในน้ําภายหลัง
การฝกพลัยโอเมตริก ท่ีมีตอ
การฟนตัวของสมรรถภาพ
กลามเนื้อจากกลามเนื้อ
เสียหาย

ผศ.ราตรี เรืองไทย
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลัง คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
กําแพงแสน

โครงสรางและสมบัติทาง
ไฟฟาของแลนทานัมเฟอรไรท
เจือไอออนโลหะท่ีเตรียมโดย
กระบวนการขั้นตอนเดียวเพื่อ
ใชเปนวัสดุตรวจวัดแกส

โครงการวิจัยและพัฒนา
เครื่องตัดสับตนออยสําหรับใช
เปนอาหารโค

นายสุทธิพร เนียมหอม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การสกัดสาร Antioxidant 
จากรําขาวเพื่อใชประโยชนใน
รูปของ Food Additive

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางพัชรี ต้ังตระกูล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายเสกสรร สีหวงษ
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายสุทธิพร เนียมหอม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การใชตัวแบบเฟนสุมในการ
หาคาโวลาติลิต้ีของดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและราคาหุนในประเภท
ตางๆ

ผศ.ฉัตรชัย เปสี
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาคูมือเฉดสีสําหรับ
ผาไหมไทย เพื่อการพัฒนา
ชุดสียอมผาไหมสําเร็จรูป

2 ป
51-52

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

143

การขยายพันธุกลวยไม
พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษในถิ่น
กําเนิด

(0)

2 ป
51-52

300,000

3 ป
51-53

800,000
(800,000)

3 ป
51-53

(0)

144
(ชุด)

การพัฒนาพื้นท่ีชนบท
โครงการภูฟาพัฒนาฯ โดย
สรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิต
ทางการเกษตรและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชาวชนบท

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายเกษม หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพฒันา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

144
(ยอย)

นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพนิดา วงษแหวน
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

3 ป
51-53

144
(ยอย)

การพัฒนาการปลูกพืชใน
ระบบวนเกษตรเพื่อการใช
ประโยชนท่ีดินอยางย่ังยืน

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายประกิต วงศศรีวัฒนะ

ศึกษาการชะลางพังทลาย
ของดินโดยเทคนิคการใช
ไอโซโทปรังสีฝุนกัมมันตรังสี 
ซีเซียม-137 ณ.บริเวณพื้นท่ี
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี

ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

การใชประโยชนจากชาและ
การพัฒนาผลิตภัณฑจากใบชา

(0)

145
(ชุด)

การพัฒนาวิธีการลอกกาวจาก
เสนไหมไทยดวยเอนไซม

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

740,000
(200,000)

144
(ยอย)

การศึกษาและประเมินผล
กระทบและผลสําเร็จของ
โครงการตางๆ ภายใต
โครงการภูฟาพัฒนาฯ

นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางฤดี ธีระวนิช
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

144
(ยอย)

144
(ยอย)

การผลิตกระดาษดวยมือและ
การสรางมูลคาเพิ่มโดยใชชีว
มวลจากศูนยภูฟาพัฒนาฯ

นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายชัยพร สามพุมพวง
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

(0)

144
(ยอย)

การใชประโยชนจากถั่วแดง
ญ่ีปุนในพื้นท่ีโครงการภูฟา
พัฒนาฯ

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
51-53

144
(ยอย)

การผลิตพลังงานจากชีวมวล
ไมโตเร็วในพื้นท่ีโครงการภู
ฟาพัฒนาฯ

นายเกษม หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

3 ป
51-53

(0)

2 ป
51-52

(0)

(0)3 ป
51-53

3 ป
51-53

2 ป
51-52



งบประมาณ 
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145
(ยอย)

เซอริซินจากรังไหม และ
สมบัติทางชีวโมเลกุล

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

(180,000)

การลอกกาวเซอริซินจากเสน
ไหมไทยดวยโปรตีเอส

146

147

148

149 ปริมาณท่ีเหมาะสมของ
ขมิ้นชันราชบุรีในขนมปง

การดัดแปรแปงขาวทาง
กายภาพโดยการปรับเปล่ียน
เคาโครงทางแคลอรีเมตริก
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
อาหารเสนจากแปงขาว

รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชอลัดดา เท่ียงพุก
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวสุมิตรา บุญบํารุง
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบ
และตํารับเครื่องสําอางเพื่อการ
เพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตร

การเตรียมและสมบัติของ
(K0.5Na0.5)NbO3-LiXO3 , 
X= Nb ,Ta และSb ,เซรามิกส
เพียโซอิเล็กทริกชนิดไรตะก่ัว

รศ.สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
ฝายเทคโนโลยพีืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

145
(ยอย)

ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

145
(ยอย)

การเพิ่มความเขมขนของเซ
อริซินจากน้ําท้ิงการลอกกาว
เสนไหมดวยเมมเบรนและการ
ดัดแปรเซอริซินดวยวิธีทางเคมี

รศ.ชลธิชา นุมหอม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
51-52

200,000

2 ป
51-52

2 ป
51-52

1 ป 350,000

(180,000)

2 ป
51-52

300,000

1 ป 140,000

(180,000)

2 ป
51-52
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150

151

152

153

154

155

156

โครงการวิจัยและพัฒนา
เครื่องยนตดีเซลสําหรับรถ
โดยสารและรถบรรทุกให
สามารถใชกาซธรรมชาติเปน
เช้ือเพลิงได 100%

นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายสุทธิพร เนียมหอม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การโคลน การศึกษา
ลักษณะเฉพาะ และการ
แสดงออกของยีน XYL1 จาก
เมทิลโลโทรฟกยีสตทน
อุณหภูมิสูงท่ีแยกไดใน
ประเทศไทย

ผศ.นันทนา สีสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.สาวิตรี ล่ิมทอง
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนากระบวนการแชแข็ง
แบบใหมโดยเทคนิคลมเปา
พนเจ็ต สําหรับกุงแชแข็ง
คุณภาพสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน ของ
อุตสาหกรรมแชเยือกแข็ง

อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศึกษาพฤติกรรมเชิงความ
รอนในโถงเอนกประสงคใต
หลังคาสูงเพื่อสรุบแนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพการ
ใชสอยอาคาร

อ.เกรียงศักด์ิ มั่นเสถียรสิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
บางเขน

การศึกษาความเปนไปไดของ
การนําสารสารฟอกสีใชแลว
ของอุตสาหกรรมผลิตน้ํามัน
ปาลม ใบมันสําปะหลัง และ
กากมันสําปะหลังไปใช
ประโยชนในลักษณะอาหาร
ปลาสวยงาม

รศ.ประภาศรี สิงหรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การแสดงออก และการศึกษา
สมบัติของรีคอมบิแนนทไฟ
โบรอิเนสจากน้ํายอยอาหาร
ของหนอนไหม

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การวิเคราะหการทํางานของ
ยีนท่ีใชในการสังเคราะหสาร
เคอรคูมนิอยดในขมิ้นชันโดย 
RNA interference

รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อมรา ทองปาน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

1 ป

2 ป
51-52

200,000

280,000

180,000

250,000

1 ป

3 ป
51-53

280,000

1 ป 150,000

2 ป
51-52

250,000

3 ป
51-53
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157

158

159

160

161

162 ความหลากหลายทางชีวภาพ
และสารตานจุลินทรียของแอ
คติโนมัยสีทจากถ้ํา

อ.กรรณิการ ดวงมาลย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาเครื่องหมาย
โมเลกุลของลักษณะตานทาน
ตอโรคราเขมาดําในหญากินนี

อ.จตุพร กุลอ้ึง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายอานุภาพ  เส็งสาย

การเตรียมและการศึกษา
สมบัติการเรืองแสงของผลึก  
ZnS  ขนาดนาโนเมตรท่ีเติม
ดวยไอออนของโลหะทรานซิ
ชันปริมาณเล็กนอยบางชนิด

รศ.สุดจิต สงวนเรือง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

เสริมสุขภาพดวยเปลือกมังคุด
ในผลิตภัณฑอาหารเชาธัญ
ชาติจากกระบวนการเอกซทรู
ชัน

นางจุฬาลักษณ จารุนุช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นายนิพัฒน ล้ิมสงวน
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภณัฑอาหาร
นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นายวายุห สนเทศ
ฝายโรงงาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

คุณภาพหลังการเก็บเก่ียวของ
เห็ดหอมสดท่ีผลิตจาก
ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย

นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร
ฝายคนควาและวิจัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอภญิญา จุฑางกูร
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

การกําจัดสสารอินทรีย
ธรรมชาติและสารกําจัด
ศัตรูพืชในน้ําดิบโดยใชแสง
เลียนแบบแสงอาทิตย

รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ธารินี สาลีโภชน
ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
51-52

200,000

2 ป
51-52

1 ป

2 ป
51-52

300,000

300,000

1 ป 300,000

1 ป 250,000

280,000
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163

164

165

166 2 ป
51-52

330,000

250,000ผศ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.นิตยา เลาหะจินดา
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
51-52

350,000

การผลิตและใชเทคโนโลยี
เอนไซมเพื่อจัดการและเพิ่ม
มูลคาของเหลือใชจาก
อุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การปนเปอนของบีสฟนอล-เอ
 จากน้ําชะมูลฝอยหลุมฝงกลบ
ในเขตกรุงเทพมหานครและ
พื้นท่ีใกลเคียง

การประยุกตใชแรอุตสาหกรรม
เพื่อการเกษตรและส่ิงแวดลอม

ผศ.พรสวาท วัฒนกูล
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.กองเกียรติ วิเศษรัตน
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ลัดดา มีศุข
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ดีเซลล สวนบุรี
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ประหยัด นันทศีล
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายเชิดศักด์ิ อรรถอารุณ
ดรุณี สายสุทธิชัย
ประมวลพงษ สินธุเสน
Baruch Rubin
Yossi Shahar

1 ป

การสะสมของโลหะหนัก 
(แคดเมียม ทองแดง เหล็ก 
ตะก่ัว นิกเกิล โครเมียม และ
สังกะสี) ในดินนา และการ
เคล่ือนยายไปสูเมล็ดขาว กระ
ดูดซับ (Adsorption) และการ
คาย (Desorption) ของโลหะ
หนักในดินนา และคุณสมบัติ
ทางอุณหพลศาสตร และ
จลนศาสตร

ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
51-52

250,000
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167

168

169

170

171

172 เวลาและความนาจะเปนใน
กลศาสตรควอนตัม

อ.สุธี บุญชวย
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

250,000

173

1 ป 150,000

1 ป 140,000

1 ป 300,000

1 ป 200,000

2 ป
51-52

300,000

นายวันชัย พันธทวี
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นายประมวล ทรายทอง
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

การพัฒนาการผลิตสารสกัด
จากรําสกัดไขมันทางการคา
เพื่อใชยับย้ังการเกิดสีน้ําตาล
เนื่องจากเอนไซมในผักและ
ผลไม

รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตในโรงงานผลิตกาแฟ
แบบค่ัวบดโดยการจําลอง
สถานการณดวยคอมพิวเตอร

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี
โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ปการคนหาโปรไบโอติก
แบคทีเรียและจัดจําแนกสาย
พันธุโดยเทคนิค 16s DNA 
ของแลคติกแอซิดแบคทีเรีย
จากผักดองพื้นบานของไทย

ผลของสารสกัดจากแกวมังกร
พันธุเนื้อสีขาวและเนื้อสีแดงท่ี
มีตอการเจริญของเซลลมะเร็ง
ตับและการทําลายดีเอ็นเอโดย
เทคนิค in vivo DNA repairs 
test

นางสาวดาลัด ศิริวัน
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวอัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

อิทธิพลของสารทดแทน
ไขมันตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑอาหารวางประเภท
เพสตรี

ผศ.นันทวัน เทอดไทย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพัฒนาวิธีวิเคราะหหา
ปริมาณน้ํามันท้ังหมดในเมล็ด
ขาวโพดน้ํามันอยางรวดเร็ว
ดวยเทคนิคเนียรอินฟราเรดส
เปกโตรสโกปและการ
ประยุกตใชในโปรแกรมการ
ปรับปรุงพันธุขาวโพดน้ํามัน

ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางวารุณี ธนะแพสย
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

200,000

2 ป
51-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

174 การพัฒนาเครื่องด่ืมลางพิษ
จากขมิ้น รางจืดและอินนูลิน

175

176

177

178 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพจากขาวหมาก

การผลิต  Inulin  และ 
Oligofructose จากกลวยเพื่อ
ใชเปนสารเสริมอาหาร

นางชิดชม ฮิรางะ
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางเพ็ญพิมล (มณฑาทิพย) จาตุรนตรัศมี
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพฒันา
ผลิตภัณฑอาหาร

นางพัชรี ต้ังตระกูล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางฉกามาศ วงศขาหลวง
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

การตรวจสอบผลิตภัณฑ
อาหารท่ีผานการฉายรังสีดวย
วิธีทางกายภาพและชีวภาพ

ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางวารุณี วารัญญานนท
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
อารักษ วิทิตธีรานนท
สุมลรัตน กมลโชติ

การปนเปอนของไนเตรทใน
แหลงน้ําบาดาล พื้นท่ีภาค
ตะวันตก และการประเมินความ
เส่ียง

นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวอตินุช แซจิว
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายวรุณศักด์ิ เล่ียมเหลียม
นายชัชวาลย สิงหกันต

2 ป
51-52

1 ปนางสาววิภาภรณ ณ ถลาง
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นายนิพัฒน ล้ิมสงวน
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

3 ป
51-53

240,000

300,000

1 ป 160,000

220,000

350,0001 ป
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179

180

181

182

183

184

185

1 ป 130,000

2 ป
51-52

230,000

กรรมวิธีผลิตแปงมะพราวเพื่อ
ใชเปนแหลงใยอาหารใน
ผลิตภัณฑขนมอบ

นางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

การปรับปรุงคุณภาพน้ําท้ิง
จากโรงไฟฟาราชบุรี โดยใช
ระบบพื้นท่ีชุมน้ําเทียม

อ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน
Guy R.Lanza

การใชสภาพดัดแปลง
บรรยากาศและน้ํารอนเพื่อ
ยับย้ังการเกิดอาการ 
telescoping  การเกิดสีน้ําตาล
 รักษาคุณภาพ และยืดอายุ
การเก็บรักษาตะไครแปรรูป
พรอมบริโภค

นางอภิตา บุญศิริ
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายสมนึก ทองบอ
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การใชเหงามันเพื่อเล้ียงเสนใย
เห็ด Lentinus polychrous 
Lev. เพื่อผลิตเอนไซมในกลุม 
ligninolytic ในการยอยสลาย
สียอม

อ.ณัฐกานต นิตยพัธน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศึกษาลักษณะทาง
กายภาพ เคมี และทาง
ประสาทสัมผัสของเสาวรสสด 
2 พันธุ

นางสาวชอลัดดา เท่ียงพุก
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

ศึกษาการใชประโยชนของ
โปรตีน และคา  PDCAAS 
ของผลิตภัณฑอาหารเชาธัญ
ชาติ ท่ีมีขาวโพดเปน
องคประกอบหลัก และ
เครื่องด่ืมธัญชาติท่ีผลิตเอง 
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑท่ี
วางจําหนายในทองตลาด

นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาววันเพ็ญ มีสมญา
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางจุฬาลักษณ จารุนุช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

การพัฒนาเว็บไซดและ
ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศแบบ 
Interactive เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจ ในภาคการผลิต 
การตลาด และการสงออก
แบบครบวงจรของกลวยไม : 
กรณีพื้นท่ีศึกษาภาคกลาง
และพื้นท่ีใกลเคียง

นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

3 ป
51-53

170,000

1 ป

130,000

1 ป 150,000

1 ป

200,000

1 ป 200,000
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186

3 ป
51-53

(230,000)

3 ป
51-53

1,000,000
(11,000)

3 ป
51-53

(165,000)

1 ป 200,000

187
(ยอย)

การคัดเลือกและการผลิต
ธัญพืชไทยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
สุขภาพ

นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

187
(ยอย)

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตนกลาและสรางสารสําคัญ
ทางโภชนาการในธัญพืชไทย
โดยเทคโนโลยีชีวภาพ

นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  

การเพิ่มมูลคาของเถาลอยชีว
มวลเพื่อผลิตคารบอนกัมมันต
และการใชบําบัดน้ําเสียสียอม

ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

187
(ชุด)

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพเพื่อเพิ่มมูลคาจาก
ธัญพืชไทย

นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พฒันา  กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

188 400,000

189 การคนหาและโคลนยีนท่ี
เก่ียวของกับการสรางดอกใน
สบูดํา

อ.สมพิศ สามิภักด์ิ
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

300,000

190

3 ป
51-53

(320,000)

เมตาจีโนมิคสของจุลินทรียดิน
เพื่อการประยุกตใชทาง
การเกษตรอุตสาหกรรม และ
การแพทย

นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

187
(ยอย)

การวิจัยกระบวนการเก็บรักษา
 และอายุวางจําหนาย ของน้ํา
ค้ันตนกลาและผลิตภัณฑ
สุขภาพจากธัญพืชไทย

นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นายสมนึก ทองบอ
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางอภิตา บุญศิริ
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาว ยุพิน ออนศิริ

การศึกษากลไกการทํางาน
ของนาโนมอรเตอรโปรตีน 
ATP  synthase ดวยวิธี 
molecular dynamics method

อ.เฉลิมพล กาญจนวรินทร
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

187
(ยอย)

คุณคาทางโภชนาการ และ
สหสัมพันธของดัชนีตาน
อนุมูลอิสระและธาตุอาหารใน
ผลิตภัณฑตนกลาธัญพืชไทย

นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

187
(ยอย)

การศึกษาเกณฑคุณภาพการ
ปนเปอนจุลินทรียและ
กระบวนการลดการปนเปอน

นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

ู
กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

3 ป
51-53

(158,000)

3 ป
51-53

(116,000)

2 ป
51-52

2 ป
51-52

200,000

3 ป
51-53



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

191

192

193

194

195

196

197

3 ป
51-53

250,000

1 ป 250,000

1 ป 250,000

การคํานวณโครงสราง
อิเล็กทรอนิกสท่ีผิวของ
นิกเกิลท่ีมีโครงสรางแบบบีซีซี

อ.วิวัฒน วงศกอเก้ือ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ภุชงค กิจอํานาจสุข
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายฉรวุฒิ ต.เทียนประเสริฐ
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาและวิเคราะหเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกสในมังคุด

อ.พรธิภา องคคุณารักษ
โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศึกษาปจจัยคุณภาพท่ีเปน
เอกลักษณและมีอิทธิพลตอ
ความชอบของผลไมไทยบาง
ชนิด

รศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การโคลนและศึกษา
คุณลักษณะของยีนท่ี
เก่ียวของกับกล่ินของดอกแกว
 มะกรูด และกลวยไม

ผศ.พัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

เครื่องรอน DVD  - ส่ือการ
สอนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

อ.ธนพัฒน เกิดสุข
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร 
บางเขน
นาย ไชยวัฒน   กลํ่าพล
นส.กานตชนก   วสุวัต

การศึกษาผลของการใชความ
รอนในการฆาเช้ือท่ีมีตอ
คุณภาพและคุณลักษณะของ
ขวดพีพีท่ีใชบรรจุเครื่องด่ืม

นางเพ็ญพิมล (มณฑาทิพย) จาตุรนตรัศมี
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางชิดชม ฮิรางะ
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พฒันา  กําแพงแสน

ผลของสารใหความคงตัวตอ
คุณภาพของโยเกิรตน้ํานม
ขาวโพดพรอมด่ืม

อ.สุพัตรา โพธิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

1 ป 150,000

130,000

1 ป 350,000

1 ป

1 ป 1,600,000



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

198

199

200

201 การผลิตบะหมี่ญ่ีปุนจากแปง
และสตารชมันเทศสีสม

202

203 250,000รศ.นิตยศรี แสงเดือน
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ฐิติ  กาญจนเกตุ

การวิเคราะหรูปแบบการเติม
หมูเมธิลใหกับดีเอ็นเอตอ
ลักษณะเพศของปรงสกุล 
Cycas ในประเทศไทยโดย
เทคนิค 
Methylation-Sensitive 
Amplification 
Polymorphism (MSAP) เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาเครื่องหมาย
โมเลกุลจําเพาะกับเพศของปรง

การผลิตสีธรรมชาติจากใบ
ออนของขาวงอกและการใช
ประโยชน

ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นางสาวสุภารัตน เรืองมณีไพฑูรย
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชมดาว  สิกขะมณฑล
นรินทร  พูลเพิ่ม
นายสมโภชน ใหญเอ่ียม

การคัดเลือกและศึกษา
คุณลักษณะจุลินทรียท่ีสราง
สารปฏิชีวนะ (Antimicrobial 
Agent  Producing Microbes
 ; AAPM)  จากดินเพาะปลูก
ในจังหวัดนครปฐมและบริเวณ
ใกลเคียง

รศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน

การพัฒนาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑมะกรดูแชอ่ิม
อบแหงดวยการทําแหงแบบ
ออสโมซิส

ผศ.เสาวณีย เลิศวรสิริกุล
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การใชโปรตีนรําขาวเปนสาร
ใหความชุมช้ืนและสารทําให
ผิวเตงตึงในผลิตภัณฑถนอมผิว

รศ.หทัยรัตน ริมคีรี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1 ป 110,000

1 ป 250,000

2 ป
51-52

1 ป 200,000

200,0001 ป

2 ป
51-52

250,000



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

204

205

207 180,0001 ป

250,000

1 ป 270,000
(0)

1 ป (72,000)

2 ป
51-52

280,000

206
(ยอย)

การตรวจสอบความปลอดภัย
ของอาหารปรุงสําเร็จ  อาหาร
ทอดท่ีจําหนายในตลาดนัด

อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.อบเชย วงศทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.วสพร นิชรัตน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
นางสุนิสา  ดวงนุม

การศึกษาปริมาณกรดแกมมา
แอมิโนบิวทิริก (GABA) และ
ไอโซฟลาโวน(Isoflavone) 
ในเตาเจ้ียว และวิธีการเพิ่ม
ปริมาณ

นางสิริพร สธนเสาวภาคย
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางพัชรี ต้ังตระกูล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวกรุณา วงษกระจาง
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

206
(ยอย)

ความรูของผูบริโภคในการ
เลือกซ้ืออาหารปลอดภัย
ประเภทอาหารปรุงสําเร็จ  
อาหารทอด ท่ีจําหนายใน
ตลาดนัด

รศ.อบเชย วงศทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.วสพร นิชรัตน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

206
(ยอย)

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ปรุงสําเร็จ  อาหารทอด  ท่ี
จําหนายในตลาดนัด

อ.วสพร นิชรัตน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.สุจิตตา เรอืงรัศมี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.อบเชย วงศทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

การถายยีนสรางโปรตีนหุม
อนุภาคไวรัสใบดางเขา
กลวยไมสกุลหวายเพื่อสราง
ความตานทานโรคโดย RNAi 
Technology

ผศ.พัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาว กฤษณา พินิจ

206
(ชุด)

ความปลอดภัยของอาหารปรุง
สําเร็จ  อาหารทอดท่ีจําหนาย
ในตลาดนัด

อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
นางสุนิสา  ดวงนุม

การพัฒนาผลิตภัณฑยับย้ังการ
เจริญของเช้ือจุลินทรีย โดยมี
สารสกัดพลูและ/หรือน้ํามันพลู
เปนองคประกอบหลัก: 
1.ผลิตภัณฑสเปรยฆาเช้ือใน
หองน้ําแบบพกพา
2. ผลิตภัณฑโฟมลางมือ
อนามัยแบบไมใชน้ําเพื่อยับย้ัง
เช้ือปนเปอนจากท่ีสาธารณะ

นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวประภัสสร รักถาวร
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1 ป (72,000)

1 ป (126,000)

2 ป
51-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

208

209 การวิเคราะหการปนเปอน
โลหะหนักในยาสมุนไพรไทย

210

211

212

213

214 การพัฒนาผลิตภัณฑกิมจิ
เพสตสําหรับผูบริโภคชาวไทย

ผศ.วลัยรัตน จันทรปานนท
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

150,000

215

216 2 ป
51-52

100,000

150,000รศ.วัลลภ อารีรบ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.คณพล จุฑามณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

1 ป

100,000

170,000

1 ป 240,000

1 ป 170,000

1 ป

1 ป 110,000

1 ป 200,000

การทดสอบความผิดปกติใน
ระดับโครโมโซมของสารสกัด
สมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ยับย้ังเช้ือ
เอชไอวี(เอดส)

รศ.ศิริลักษณ เอ่ียมธรรม
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน

ศักยภาพของมันสําปะหลัง
เมื่อไดรับแมกนีเซียมคลอไรด
ตอการเปล่ียนแปลงทาง
กิจกรรมการสังเคราะหแสง 
การสรางผลผลิตและสารสี
เพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม

การคัดเลือกและศึกษา
คุณลักษณะเชื้อราท่ีมี
ความสามารถยอย
สารประกอบอะโรมาติกไดสูง

อ.ศลยา สุขสอาด
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน

1 ป

2 ป
51-52

การพัฒนาผลิตภัณฑขนมนึ่ง
จากแปงขาวหอมมะลิสูตรลด
พลังงานและน้ําตาล

รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การคัดเลือกและศึกษา
คุณลักษณะทางอณูชีววิทยา
ของเชื้อท่ีสรางเอ็นไซม 
Xylanase ท่ีแยกไดจากทอ
น้ําท้ิง

รศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์
สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน

อาหารวางเพื่อสุขภาพจาก
ปลาบดแผนกรอบเสริม
สาหรายไก

นางกัญญา สุจริตวงศานนท
ฝายจุลชีววิทยาประยุกต สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นางสาวชอลัดดา เท่ียงพุก
ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

นางพัชราภรณ ภูไพบูลย
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การผลิตไซลิทอลจาก
สารละลายท่ีไดจากการระเบิด
หญาแฝกดวยไอน้ํา

รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 36 โครงการ 
16,970,000

โครงการตอเน่ือง 
7,550,000

1

2 โครงการติดตามประเมินผล
และขยายผลโครงการวิจัย

5,000,000

4 ป
49-52

980,000

ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางพจนันท รมสนธิ์
ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอํานวย
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายวิวัฒน นาวานิช
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวรัชดา คะดาษ
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสุไร สุวรรณรัตน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ในการจัดการของเสียจาก
ฟารมสุกรภายใตการมีสวน
รวมของชุมชนในพื้นท่ี ต.สาม
กระบือเผือก อ.เมือง จ.
นครปฐม

อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
รศ.เอมอร อังสุรัตน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ศ.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพฒันา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมพร อิศวิลานนท
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
อ.วนิดา สืบสายพรหม (จูลเมตต)
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
นายหนูจันทร มาตา
ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเล้ียงสุกรแหงชาติ สถาบันสุวรรณ
วาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
 กําแพงแสน
ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รพี ดอกไมเทศ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
สุเมธ เมธศาสตร

15 ป
41-55



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

นางชัชชารีย มากรุน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายสรศักด์ิ เพิ่มศิลป
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวมาเรียม กอสนาน
ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สวพ. มก. บางเขน
นางสาววราภรณ ทับชู
ฝายวิจัยและประเมินผล สวพ. มก. บางเขน
นางสาวสมพร มณีประสพสุข
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สวพ. มก. บางเขน
นางสาว วาสนา  บัวจันทร
นางอัจฉราวรรณ  คลองชาง

3 ซีดีรอมส่ือประสมสารานุกรม
เพลงไทย

4

5 750,000

6 ป
49-54

560,000

2 ป
50-51

260,000

รศ.ชลอ รอดลอย
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร บางเขน
อ.ปญญา รุงเรือง
ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

3 ป
49-51

การสรางแบบวัดการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

รศ.อาภา จันทรสกุล
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
บางเขน
พระพรหมคุณาภรณ

ภูมิปญญาไทยสูการพัฒนา
อาชีพแบบมีสวนรวมของ
ครอบครัว-ชุมชน : โครงการ
ตนแบบบานหนองหอย ตําบล
เชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.พุทธชาติ ชุณสาคร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการใหม 
9,420,000

6

7 ธรรมาภิบาลของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทย

ผศ.รัตติกรณ จงวิศาล
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

490,000

8 ภาษาญ่ีปุนขั้นกลาง ชุดเรียน
ผานโปรแกรมมัลติมีเดีย

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

310,000

9

10

11

12 การเปรียบเทียบคําลักษณนาม
ในภาษาไทย  4  ถิ่น

ผศ.บุญเหลือ ใจมโน
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร บางเขน

630,000

13

180,000

2 ป
51-52

270,000

340,000

1 ป

1 ป 400,000

1 ป 400,000

1 ป

ผศ.พรศิริ มวงสมัย
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร
ชวยสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะศัพท
ภาษาอังกฤษ

รศ.กิติมา อินทรัมพรรย
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร บางเขน

1 ป

การพัฒนาครูวิทยาศาสตร
ชวงช้ันท่ี 1-2 เพื่อจัดการ
เรียนการสอนกระบวนการ
เปล่ียนแปลงของโลก ดารา
ศาสตรและอวกาศ และ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

อ.ชาตรี ฝายคําตา
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.ขจรศักด์ิ บัวระพันธ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ดร. กุศลิน  มุสิกุล

การศึกษาจิตสํานึกสาธารณะ 
ของนิสิตนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและแนว
ทางการสรางจิตสํานึก
สาธารณะเพื่อการอยูรวมกัน
ในสังคมไดอยางสันติสุข

ผศ.งามลมัย ผิวเหลือง
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

การเสริมสรางความแข็งแกรง
ในการอานบทความ
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางระดับ
บัณฑิตศึกษาดวยส่ือการ
เรียนรูคอมพิวเตอร

แรงจูงใจ ความรูสึกเส่ียงและ
ความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีตอ
จังหวัดอยุธยาในฐานะเปน
แหลงทองเท่ียวทาง
ประวัติศาสตรและมรดกทาง
วัฒนธรรม : ศึกษา
เปรียบเทียบระหวาง
นักทองเท่ียวท่ีมีวัฒนธรรม
ตางกัน

อ.นิรันดร ทัพไชย
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

1 ป

2 ป
51-52



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

14

15 ขาว : บทเรียนแหงคุณธรรม

16

17

18

19

20

1 ป 100,000

1 ป 230,000

1 ป 170,000

470,000

1 ป 250,000

ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานตกิดาการ
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร บางเขน
รศ.อภิญญา หิรัญวงษ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน

ความย่ังยืนของระบบเกษตร
ในชุมชนเกษตรรอบพื้นท่ี
เขื่อนหวยหลวง

อ.มยุลา ไชยคําบัง
สาขาวิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
สกลนคร

ความพรอมของหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตรเพื่อเปนแหลง
ทองเท่ียวเกษตรและแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศป พ.ศ. 
2551 และป พ.ศ. 2552

รศ.สมศรี ภัทรธรรม
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริม
และฝกอบรม บางเขน
รศ.กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริม
และฝกอบรม บางเขน
ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมศรี ภัทรธรรม
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม สํานักสงเสริม
และฝกอบรม บางเขน
อ.สุภาภรณ เลิศศิริ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
พจมาลย ลาภลือชา
พงศนรินทร พนมวัน ณ อยุธยา
กรกมล จุรีกานนท

การศึกษาความพึงพอใจใน
การใชงานไบโอดีเซล(B100) 
ในภาคเกษตรกรรม

อ.นนทวัชร ชัยณรงค
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.บพติร ต้ังวงศกิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.พิเชษฐ สืบสายพรหม
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาปญหาของการพูด
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
ดวยวาจาของนิสิตคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรีราชา ตุลาคม 
2550 ถึง กันยายน 2551

อ.นงสมร พงษพานิช
ภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร บางเขน

รูปแบบการจัดการความรูแบบ
มีสวนรวมสูการพัฒนาอาชีพ
การทําเครื่องปนดินเผาอยาง
ย่ังยืน : ชุมชนเครื่องปนดินเผา
 ตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย

อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

คุณภาพชีวิตของนิสิต 
นักศึกษามหาวิทยาลัยท่ี
ทํางานระหวางเรียน

ผศ.สุภาพ ฉัตราภรณ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.ชีพสุมน รังสยาธร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.อภิญญา หิรัญวงษ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.นฤมล ศราธพันธุ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

1 ป 170,000

1 ป

1 ป

530,000



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

21

22

23

24

25

26

27 มลพิษทางเสียงจากทา
อากาศยาน: ฤาจะไร
ความสําคัญ

อ.วัลลภัคร พลทรัพย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

200,000

28 การประเมินโครงการเรียน
ลวงหนา : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.พนิต เข็มทอง
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

การทําหนาท่ีของครอบครัว 
ความสามารถในการฟนฝา
อุปสรรค และการปรับตัวของ
นักเรียนชวงช้ันท่ี 4 โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

การประเมินสถานภาพชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นท่ีชุมชนเพื่อน
บาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร

อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
อ.ชินภัทร คันธพนิต
สํานักงานเลขานุการ คณะศลิปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
สกลนคร

การพยากรณราคาและ
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจดวย
โมเดลสถิติและโครงขาย
ประสาทเทียม

รศ.อภิญญา หิรัญวงษ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาคํายืมภาษา
สันสกฤตในภาษาประเทศ
เพื่อนบานเนนภาษาอินโดนีเซีย

รศ.ประเทือง ทินรัตน
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร บางเขน

การจัดระบบเงินเดือนและ
สวัสดิการเพื่อการพัฒนา
องคกรสูมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ: บทสะทอนจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย

อ.สุมิตร สุวรรณ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ผศ.วีรฉัตร สุปญโญ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ดร. เฟองอรุณ  ปรีดีดิลก

ประสิทธิผลของรูปแบบการ
สงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค สําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของ
รัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร

รศ.เรณุมาศ มาอุน
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

1 ป 200,000

1 ป 570,000

1 ป 100,000

2 ป
51-52

250,000

1 ป 190,000

2 ป
51-52

320,000

1 ป

1 ป 180,000



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

29

30

31

32

33

34 กลยุทธการตลาดระหวาง
ประเทศของผลิตภัณฑจากสา

35

420,000

1 ป 290,000

1 ป 150,000

1 ป

1 ป 450,000

1 ป 190,000

นางฤดี ธีระวนิช
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อ.วารุณี ตันติวงศวาณิช
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
ผศ.อํานาจ ธีระวนิช
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

แนวโนมความตองการ
ทางการตลาดงานวิจัยและ
การบริการวิชาการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร

นางผองศรี จิตตนูนท
ฝายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

การพัฒนารูปแบบการฝก
ปฏิบัติวิชาชีพครูโดยใชการ
วิจัยเปนฐานสําหรับหลักสูตร
ครูเกษตร  5  ป

ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
รศ.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
รศ.ประสงค ตันพิชัย
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
อ.นิรันดร ย่ิงยวด
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน

การศึกษาการกําหนดดัชนีช้ี
วัดและเกณฑคุณภาพเพื่อ
กําหนดมาตรฐานการฝกอบรม

ผศ.รัตนา อังกสิทธิ์
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
ฝายฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
นายศุภณัฏฐ ยุกตะนันท
ฝายฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
นางสาวจุฑามาศ รักชุม
ฝายฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา
ฝายฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน

การจัดการทรัพยากรมนุษยใน
ประเทศไทย และการ
พัฒนาการจัดการทรัพยากร
มนุษยอยางย่ังยืน

ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

การศึกษาการเปล่ียนแปลง
แนวโนมของพฤติกรรม
ผูบริโภคตามอารมณเพื่อ
กําหนดกลยุทธในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ

รศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การใชแนวทางเศรษฐกิจ
ทางเลือกในการแกไขความ
ยากจนของเกษตรกร ต.หลัก
ดาน อ.น้ําหนาว จ.เพชรบูรณ

นางวรรณดี สุทธินรากร
ฝายการตลาด สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

1 ป 470,000

1 ป 170,000



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

36

37 โรงงานอุตสาหกรรมและการ
ตัดสินใจโดยใชเทคโนโลยี
สะอาด (ขอถอนโครงการ)

อ.วัลลภัคร พลทรัพย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน

ผลของการเรียนรูเพื่อการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษานานาชาติจาการดู
ภาพยนตรและแสดงบทบาท
สมมุติเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม
ของนิสิตในระดับอุดมศึกษา

อ.อนามัย ดําเนตร
สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําแพงแสน

ผศ.จักรกฤษณ มหจัฉริยวงศ
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

1 ป 140,000

1 ป 190,000



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน 12 โครงการ
4,750,000

โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร 
2,100,000

โครงการใหม 
2,100,000

1

2 การพัฒนากรรมวิธีการผลิต
มะขามปอมแผน

รศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

200,000

3 การทดสอบวัคซีนตอตานเห็บ
โค (KU-VAC1) ในภาคสนาม:
 การทดสอบประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของวัคซีน

การพัฒนาวิธีการทําใหเกิด
สารหอมในไมกฤษณาใน
ปริมาณสูงทุกแหลงปลูกใน
ประเทศไทย

รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
อ.ศราวรรณ แกวมงคล
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย คณะเทคนิคการสัตวแพทย
นายณชัย ศราธพันธุ

700,000

1 ป 1,200,000

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2,650,000

โครงการใหม
2,650,000

1 การพัฒนาตารางเกาชอง
อิเล็กทรอนิกสตนแบบ

ผศ.ศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

140,000

2 การพัฒนาเครื่องยอมสี
เสนดายเพื่อการผลิตส่ิงทอ
พื้นเมือง

ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

250,000

3 การพัฒนาระบบตรวจวัด
พฤติกรรมดินถลมอัตโนมัติ

อ.อภินิติ โชติสังกาศ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

360,000

4 การพัฒนาผลิตภณัฑธัญพืช
และถั่วผสมขาว GABA-rice

นางพัชรี ต้ังตระกูล
ฝายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

300,000

5

6 การพัฒนาชุดวิเคราะหการ
เคล่ือนไหว 3 มิติ

7 การพัฒนาโตะกัดช้ินงานแบบ
หมุน 2 แกนซีเอ็นซี

อ.ชนะ รักษศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

600,000

270,000

1 ป

ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล
สาขาชีวกลศาสตรการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
กําแพงแสน
อ.ธํารงค พุทธาพิทักษผล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

1 ป 200,000

1 ป

การพัฒนาเจลแตมสิวจากสาร
สกัดเปลือกมังคุดเพื่อขรับรอง
มาตรฐาน GHP และ GMP 
จากองคการอาหารและยา

นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวประภัสสร รักถาวร
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธรุกิจ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
น.ส.สุกัญญา ธาชากิตติรุงโรจน

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

8

9 การพัฒนาเครื่องอัดแทงวัสดุ
ปลูกตนกลาพืช

230,000

1 ป 300,000

1 ป

การขยายสเกลผลิตและ
ทดสอบประสิทธิภาพสาร
ปองกันการเกาะติดสําหรับ
ผลไมอบแหงและผลิตภัณฑ
เจลล่ี

รศ.อนุวัตร แจงชัด
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นายเสกสรร สีหวงษ
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการวิจัยและถายทอดงานวิจัยสประชาชน 22 โครงการ
12,000,000

โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร 
4,970,000

โครงการตอเน่ือง 
3,020,000

4 ป
48-51

(150,000)

4 ป
48-51

1,000,000
(450,000)

1
(ยอย)

การถายทอดเทคโนโลยีการ
แปรรูปและการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร

นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางอรวรรณ ชวนตระกูล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

1
(ชุด)

การถายทอดเทคโนโลยีจาก
การพัฒนางานวิจัยสูภาค
การเกษตรในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันตกของประเทศไทย

นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พฒันา  กําแพงแสน
นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางรงรอง หอมหวล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางมณฑา วงศมณีโรจน
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางเฟองฟา จันทนิยม
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางภาณี  ทองพํานัก
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางกณิษฐา สังคะหะ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพชืทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวศิริพร วิหคโต
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางเนตรชนก เกียรต์ินนทพัทธ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นายเจริญ ขุนพรม
ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแ
นางสาวมณี ตันติรุงกิจ
ฝ ป ิ ั ิ ิ ั ื ป ื



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

2 การเพาะเล้ียงปูมาในบอดิน
แบบครบวงจร

3

4 การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออย

300,000

4 ป
48-51

(130,000)

200,000

800,000

(135,000)

2 ป
50-51

(135,000)

2 ป
50-51

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
อ.อุดม พูลเกษ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
นาง ช่ืนสุมณ ไกรวิจิตร
นาง ชนิดา เข็มมา
นายจักรกฤษ ประการะนัง

3 ป
50-52

นายลิขิต ชูชิต
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน
รศ.นงนุช รักสกุลไทย
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นางปราณิศา เช้ือโพธิ์หัก
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง บางเขน
นายกําจัด รื่นเริงดี
สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน คณะประมง บางเขน
นายอัมพร บัวที
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นายเทพบุตร เวชกามา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน
นางรัชกร เฮงสกุล (อรชุน)
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

โครงการอุทยานแมลงเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายถนัด ทัศจันทร
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กําแพงแสน
นาย วิชัย  สรพงษไพศาล

2 ป
50-51

3 ป
50-52

1
(ยอย)

การวินิจฉัยโรคพืชท่ีเกิดจาก
เช้ือราในดินและการควบคุม
โดยชีววิธี

นางกณิษฐา สังคะหะ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

1
(ยอย)

การถายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกและดูแลรักษาไมดอก
หอมเพื่อการขยายพันธุและ
การใชประโยชน

นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

1
(ยอย)

การถายทอดเทคโนโลยีระบบ
การตรวจสอบการปนเปอน
คุณภาพส่ิงแวดลอมและ
ผลผลิตเกษตร

นางรุงนภา กอประดิษฐสกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

5

3 ป
50-52

160,000

560,000
(560,000)

6
(ชุด)

การถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตและพัฒนาอาชีพใหกับ
เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงของ
จังหวัดเพชรบูรณ และในบาง
พื้นท่ีของสถานีวิจัย

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสกล ฉายศรี
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายบุญรวม จันทรช่ืน
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว สถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
กําแพงแสน
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษ
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาแล
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาแล
นางสาววราภรณ  ยานะ
นายวิศัลย  เธียรเสถียรพงษ
นายวิชัย  แสนยากุล

การถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตตนพันธุกลวยไมปลอด
โรคไวรัสและเทคนิคการ
ตรวจสอบโรค

นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.จิตราพรรณ พิลึก
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

2 ป
50-51



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การเล้ียงหมูปา

2 ป
51-52

(0)

3 ป
50-52

(0)

2 ป
51-52

(0)

3 ป
50-52

(0)

6
(ยอย)

โครงการถายทอดเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมในการผลิต
ขาวโพดหวานฝกสดใหได
ผลผลิตและคุณภาพสูง

นายสุรพล เชาฉอง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
รศ.เอ็จ สโรบล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นางสุปราณี งามประสิทธิ์
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสาวสดใส ชางสลัก
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

6
(ยอย)

นายสกล ฉายศรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พัฒนาพืชศาสตร
นางพชรดา ฉายศรี
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายวิศัลย  เธียรเสถียรพงษ
นายวิชัย  แสนยากุล

6
(ยอย)

โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การเล้ียงไกพื้นเมืองเพื่อ
มูลคาเพิ่ม

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสกล ฉายศรี
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางพชรดา ฉายศรี
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายวีรยุทธ  แสนยากุล

ั ี ี

6
(ยอย)

โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตตนไหลและพัฒนา
อาชีพการปลูกสตรอเบอรี่บน
พื้นท่ีสูงของจังหวัดเพชรบูรณ

นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายนิเวสน ไทรหอมหวล
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นาย วิศัลย  เธียรเสถียรพงศ
วิชัย แสนยากุล



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

2 ป
51-52

(0)6
(ยอย)

โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตมันเสนสะอาดสําหรับ
ผลิตอาหารสัตว

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว สถาบันสุวรรณวาจกกสิ
กิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
กําแพงแสน
นายสกล ฉายศรี
ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุดประสงค สุวรรณเลิศ
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายสุเมศ ทับเงิน
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายวีระยุทธ แสนยากุล
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายวิศัลย  เธียรเสถียรพงษ
นายวิชัย  แสนยากุล

นายวิศัลย  เธียรเสถียรพงษ
นายวิชัย แสนยากุล
นายบุญรวม จันทรช่ืน



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการใหม

1,950,000

7

8 การผลิตอาหารปลาชนิดเม็ด
ลอยน้ําระดับฟารมเกษตรกร

รศ.อรพินท จินตสถาพร
ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา คณะประมง บางเขน

300,000

9

10 โครงการการทองเท่ียวทาง
ทะเลเชิงนิเวศวิทยา

11 การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาเครือขายวนเกษตร

12 การถายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงปลานิลแปลงเพศ

นายกําจัด รื่นเริงดี
สถานีวิจัยประมงกําแพงแสน คณะประมง บางเขน

250,000

250,000

200,000

1 ป

1 ป 150,000

1 ป 300,000

1 ป

การเพิ่มศักยภาพการผลิต
ขาวโพดขาวเหนียวพันธุดีและ
ถายทอดงานวิจัยสูเกษตรกร
จังหวัดสระบุรี

นางสําราญ ศรีชมพร
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายธํารงศิลป โพธิสูง
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสมชาย ปยพันธวานนท
สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายดํารงคชัย  มณี
นายเรวัฒน  ตันศิริ
นายณรงชัย  บุญศรี
นายถวิล  นิลพยัคฆ
นายกิตติศักด์ิ  ศรีชมพร

อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภณัฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

การติดตามผลโครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
พลับบนพื้นท่ีสูงของจังหวัด
เลย จังหวัดเพชรบูรณ และ
จังหวัดพิษณุโลก

นายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นางวีระศรี เมฆตรง 
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายอลงกต อินทรชาติ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
นายสาโรจน เริ่มดําริห
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน
ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง บางเขน

2 ป
51-52

3 ป
51-53



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

13

14 200,000

1 ป 300,000

การถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตหัวพันธุขิงปลอดโรคและ
การปองกันกําจัดโรคเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและการสงออก

รศ.นิพนธ ทวีชัย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

2 ป
51-52

นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายสกล ฉายศรี
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายธีระ สมหวัง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นางก่ิงกานท พานิชนอก
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายนพศูล สมุทรทอง
สถานีวิจัยเขาหินซอน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รศ.สมชาย ธนสินชยกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถติยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร

การฝกอบรมผลงานวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
และแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มรายได
ใหแกเกษตรกรในพื้นท่ี 3 
จังหวัดภาคตะวันออก 
(ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี
,สระแกว)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
800,000

โครงการใหม 
800,000

1

2

3

4

1 ป 200,000

220,000

130,000

1 ป 250,000

การอบรมและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
อบแหงสําหรับอุตสาหกรรม
อาหาร

รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

โครงการฝกอบรมการนํากาซ 
LPG และ NGV มาใชกับ
เครื่องยนต

นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน

การยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการผลิตไบโอดีเซล
ในชุมชนและโรงงานขนาดเล็ก

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

การถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเคกเนยและมัฟฟนจาก
แปงขาวกลองหอมมะลิผสม
สําเร็จรูป

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยเีสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1 ป

1 ป



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร 
6,230,000

โครงการตอเน่ือง 
5,600,000

1 10 ป
46-55

5,600,000โครงการเผยแพรและ
ถายทอดผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยส่ือตาง ๆ

รศ.ประเดิม ฉํ่าใจ
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร บางเขน
นางสุไร สุวรรณรัตน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายชัยณรงค สหัสสานนท
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางชัชชารีย มากรุน
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายสรศักด์ิ เพิ่มศิลป
ฝายประยุกตและถายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาว มณฑา  ปานทิม
นาย วินัย  วิริยะฐานะกุล
นางสาวสมพร มณีประสพสุข
นางสาววนิดา รัตตมณี
นายอาทร ภัทราวาท
นายพนม เกล้ียงกลม



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการใหม 
630,000

2 การถายทอดเทคโนโลยีการ
ทอผาดวยก่ีทอมือแจกการด

3

4 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการทองเท่ียวแบบ
ย่ังยืนของจังหวัดกระบ่ี

อ.วาทินี กฤษณะพันธ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.สุพิตร สมาหิโต
สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
กําแพงแสน
นายเดชา ดวงนามล
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นางสาวปรีดามน คําวชิรพิทักษ
ฝายวิจัยและวิชาการ ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน
(ยกเลิกไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา บางเขน)
จุฑารัตน  ผูกพานิช

1 ป 130,000

นางสุชาดา อุชชิน
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ปวริน ตันตริยานนท
ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
รศ.สิริสิน ชุมรุม
ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
นายไชยยงค หาราช
ฝายเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
กําแพงแสน
นางสาริมา สุนทรารชุน
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ศ.ธีระ สูตะบุตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

รูปแบบการจัดการและการใช
ประโยชนจากทรัพยากร
ชายฝงเพื่อการฟนฟูทรัพยากร
โดยมีสวนรวม

นายเดชา ดวงนามล
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
นายนคร เหลืองประเสริฐ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นางสาวปรีดามน คําวชิรพิทักษ
ฝายวิจัยและวิชาการ ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน
(ยกเลิกไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา บางเขน)
อ.สคาร ทีจันทึก
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดต้ังวิทยา
เขตลพบุรี
นายสุรินทรภรณ ศรีอินทร
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

1 ป 250,000

1 ป 250,000



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเชงิบรณาการเพ่ือการแขงขัน 
30,000,000

โครงการทนสมทบเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ (เมธีวิจัย สกว.) 
400,000

โครงการตอเน่ือง 
400,000

1

2

3

4

การคัดแยกและจําแนกชนิด
ของ 
endophytic/rhizospheric 
actinomycetes ท่ีผลิตสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับย้ังจุลิ
นทรียกอโรคพืช

รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การพัฒนาโครงสรางในเจล
สตารชขาวใหทนตอการแช
เยือกแข็งและทําละลายโดย
การเติมสารพอลิแซคคาไรด
ของไทย

รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
49-51

3 ป
50-52

3 ป
49-51

3 ป
49-51

ศึกษาการเปล่ียนแปลงและ
การแสดงออกของยนี GS และ
 ALS ในระดับโมเลกุลในพืช
ตานทานสารกําจัดพืช

รศ.ทศพล พรพรหม
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

แบบจําลองความปนปวนชนิด
ไมเชิงเสนแบบใหมใน
ซอฟตแวรซีเอฟดีสําหรับการ
ไหลท่ีมีความซับซอน

รศ.วรางครัตน จันทสาโร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

100,000

100,000

100,000

100,000



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการวิจัยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 4 โครงการ
19,600,000

โครงการตอเน่ือง

14,800,000

เคยู-ไบโอดีเซล

การพัฒนาเขตกรรมสบูดํา

การปรับปรุงพันธุสบูดําเพื่อ
เพิ่มผลผลิตจากพันธุท่ีคัดเลือก

1
(ยอย)

นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
นายสุขุม โชติชวงมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

1
(ยอย)

ผลของฮอรโมนจิบเบอเรลลิน
และคอลซิซินกับสบูดําเพื่อ
การเพิ่มผลผลิต

นายโรจนรวี ภิรมย
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
รศ.นิรันดร จันทวงศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.ประศาสตร เก้ือมณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

1
(ยอย)

การศึกษาลายพิมพดีเอ็นเอ
โดยใชเครื่องหมายโมเลกุล
ในสบูดํา

อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

1
(ยอย)

การวิเคราะหเชิงคุณภาพและ
ปริมาณสารท่ีมีผลตอ
โภชนาการและสารพิษจาก
เมล็ดสบูดํา

ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.พรรณี พักคง
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุนทรี ขุนทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม ศรีราชา
อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นาย สนั่น ขําเลิศ

1
(ยอย)

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน

1
(ชุด)

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

5 ป
48-52

4 ป
48-51

6,000,000
(393,000)

(147,000)

3 ป
49-51

(490,000)

3 ป
49-51

(75,000)

(280,000)

4 ป
48-51

4 ป
48-51

(147,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

การศึกษาการจัดการเพื่อการ
ผลิตสบูดําใหไดผลผลิตสูง

แมลงผสมเกสรและการติดผล
ของสบูดํา

เลคตินจากสบูดํา : การสกัด
ใหบริสุทธิ์และการประยุกตใช

1
(ยอย)

ศักยภาพของสบูดําในการจับ
คืบคารบอนสูดิน

ผศ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน

(147,000)

(117,000)1 ป

(290,000)

3 ป
49-51

(244,000)

3 ป
49-51

(244,000)1
(ยอย)

รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ดร.สิทธิรักษ รอยตระกูล
รศ.ดร. นวลฉวี เวชประสิทธิ์

1
(ยอย)

การผลิตกระดาษดวยมือแบบ
ไทยจากเปลือกสบูดําเพื่องาน
หัตถกรรม

นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1
(ยอย)

รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
นางสาว ชามา อินซอน
นางสาว พณัญญา  พบสุข

1
(ยอย)

การคัดเลือกตนสบูดํา 
(Jatropha curcas L.) พันธุดี
โดยการชักนําใหเกิดการ
กลายพันธุดวยวิธีฉายรังสี
แกมมารวมกับเทคนิคการ
เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ

นางศิริวรรณ บุรีคํา
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.วิภา หงษตระกูล
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวแอนนา สายมณีรัตน
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ. สนั่น ขําเลิศ

1
(ยอย)

ศ.สายัณห ทัดศรี
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อิสรา สุขสถาน
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
รศ.ประภา ศรีพิจิตต
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
ผศ.สุนันทา จันทกูล
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
นายสมชัย ล่ิมอรุณ
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถาบันอินทรี
จันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ผศ.จําเริญ เท่ียงธรรม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
นาย ฐากร  สายขุนทด

1
(ยอย)

ความแปรปรวนทางฟโนไทป
ของลักษณะทางสรีรวิทยาเพื่อ
ใชคัดเลือกพันธุสบูดํา

รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.มาลี ณ นคร
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.รังสฤษด์ิ กาวีตะ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

3 ป
49-51

3 ป
49-51

3 ป
49-51

3 ป
49-51

(194,000)

(244,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

การจัดการดินและปุยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสบูดํา

การวิเคราะหปริมาณ
ไซยาไนดจากสบูดําและ
ผลิตภัณฑ

2 ป
51-52

(244,000)

1 ป (177,000)

1
(ยอย)

ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุนันทา รัตนาโภ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

1
(ยอย)

การผลิตและสมบัติของถาน
และน้ําสมไมจากตนสบูดําโดย
ใช Drying Carbonizer

ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

1
(ยอย)

การศึกษาและทดสอบการใช
เช้ือเพลิงผสมน้ํามันสบูดํากับ
น้ํามันเบนซินในเครื่อง
รถจักรยานยนต

ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

1
(ยอย)

การศึกษาและทดสอบ
เบ้ืองตนสําหรับการใช
เช้ือเพลิงผสมน้ํามันสบูดํากับ
น้ํามันเบนซินในเครื่องยนต
แกสโซลีน

รศ.วิทยา ปนสุวรรณ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

การศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของสบูดําโดย
อาศัยลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและลักษณะทางการ
เกษตร

รศ.ประภา ศรีพิจิตต
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน

1
(ยอย)

การผลิตไซลิทอลจาก
สารละลายท่ีไดจากการระเบิด
ก่ิงสบูดําดวยไอน้ํา

รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

2 ป
51-52

(177,000)

1
(ยอย)

อ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
ศ.เอิบ เขียวรื่นรมณ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.อัญชลี สุทธิประการ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.ศุภิฌา ธนะจิตต  
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
อ.เฉลิมชาติ วงศล้ีเจริญ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
สุรเชษฐ อรามรักษ
รฐนนท เจริญชาศรี
ชัยภัทร คงแกว

1
(ยอย)

1 ป

3 ป
49-51

1 ป (244,000)

(244,000)

(167,000)

1 ป (147,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

1
(ยอย)

การสรางระบบตนแบบผลิตไบ
โอดีเซลขนาด 20 ลิตร

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

(194,000)

การผลิตแผนช้ินไมอัดจากตน
สบูดํา

การใชกากสบูดําเปนการ
อาหารเค้ียงเอ้ือง

1 ป

(147,000)

(147,000)

1 ป (97,000)

(147,000)

1 ป (244,000)

2 ป
51-52

(194,000)

1
(ยอย)

ผศ.จําเริญ เท่ียงธรรม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

1
(ยอย)

ศึกษาศักยภาพการ
เจริญเติบโต การใหผลผลิต 
และวิธีการเขตกรรมในการ
ปลูกสบูดําบนชุดดินโพนพิสัย

อ.ศุภาวรรณ ประพันธ
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

1
(ยอย)

การใชประโยชนจากสารสกัด
สบูดําในการควบคุมราสาเหตุ
โรคพืช

อ.อรอุมา เพียซาย (เจียมจิตต)
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

1
(ยอย)

การใชสารสกัดสบูดํายับย้ังจุลิ
นทรียกอโรคแบบฉวยโอกาส
ในคน

อ.ณกัญภัทร จินดา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

1
(ยอย)

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.อําไพ เปยมอรุณ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

1
(ยอย)

การผลิตกรดอะมิโนชนิด
แอล-ฟนิลอะลานีน จากลีเซ
อรอลท่ีไดจากกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

1
(ยอย)

การศึกษาความเสถียรภาพตอ
การเกิดออกซิเดช่ันของไบโอ
ดีเซลจากน้ํามันสบูดํา

ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

1
(ยอย)

การผลิตกาซชีวภาพจากกาก
เมล็ดสบูดําโดยกระบวนการ
หมักไรออกซิเจนแบบขั้นตอน
เดียวและ
การหมักแบบสองขั้นตอน

นางสาวนุษรา สินบัวทอง
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อ.ปราโมทย ศิริโรจน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นายบุญสง  ศิลปเจริญกุล
Daniel J. Watts

1 ป

1 ป

1 ป

(194,000)

1 ป

2 ป
51-52

(224,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

4 ป
48-51

3,000,000
(50,000)

(200,000)2
(ยอย)

ศักยภาพและลักษณะทาง
นิเวศวิทยาของไมกฤษณาใน
ปาธรรมชาติภาคตะวันออก

รศ.ดอกรัก มารอด
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

2
(ชุด)

เทคโนโลยีการจัดการไม
กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอยางย่ังยืน

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
ฝายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.สมคิด สิริพัฒนดิลก
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
รศ.ดอกรัก มารอด
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.วัฒนชัย ตาเสน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.วิพักตร จินตนา
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
อ.สุนิศา สงวนทรัพย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
ผศ.วิชาญ เอียดทอง
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควาและพ
นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและพั
ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน+C4449
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิศิษฐ ล้ิมสมบุญชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร บา
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.บงกชรัตน ปติยนต

่

4 ป
48-51



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

การตรวจสอบพันธุกฤษณา
ดวยเทคนิคดีเอ็นเอ

4 ป
48-51

(400,000)

(200,000)

4 ป
48-51

(100,000)

(150,000)

4 ป
48-51

(100,000)

4 ป
48-51

(440,000)

2
(ยอย)

การพัฒนาแผนช้ินไมอัดจาก
เศษเหลือไมกฤษณาเพื่อการ
เพิ่มมูลคาอยางย่ังยืน

ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
อ.จงรัก วัชรินทรรตัน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

2
(ยอย)

การพัฒนาผลิตภัณฑน้ํามัน
นวดสุคนธบําบัดจากน้ํามัน
หอมระเหยกฤษณา

นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวประภัสสร รักถาวร
ฝายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

2
(ยอย)

การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือตน
กฤษณา (Aquilaria spp) 
เพื่อขยายพันธุในเชิงการคา

นางยุพา ปานแกว
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.มะลิวัลย ธนะสมบัติ
ฝายเทคโนโลยีโรงงานตนแบบ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายรุงอรุณ  สุมแกว

2
(ยอย)

การกระตุนการเกิดยางไมท่ีมี
กล่ินหอมของไมกฤษณา 
(Aquilaria crassna Pierre ex
 Lecomte) กับเช้ือราและ
สารเคมี

รศ.งามผอง คงคาทิพย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ศลิษา สุจิตวรสาร
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2
(ยอย)

รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2
(ยอย)

การวิจัยและพัฒนาเทคนิค
การขยายพันธุกลาไมกฤษณา
ในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด

นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
นางสาวชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน
รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
นายอุดม แกวสุวรรณ
ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  กําแพงแสน

4 ป
48-51

4 ป
48-51



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑธูปหอม
ชนิดกรวยจากเนื้อไมกฤษณา

การเติบโตและผลผลิตของ
สวนปาไมกฤษณา

(250,000)

(60,000)

1 ป (400,000)

(100,000)

4 ป
48-51

(200,000)

2
(ยอย)

ผลของแมลงตอการสืบพันธุ
ตามธรรมชาติ และการเติบโต
ของไมกฤษณา

อ.เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.ประทีป ดวงแค
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
อ.วัฒนชัย ตาเสน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ดร.เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน

2
(ยอย)

นายวุฒินันท คงทัด
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาริมา สุนทรารชุน
ฝายเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงธุรกิจ สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
นายชัยพร สามพุมพวง
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

2
(ยอย)

อ.จงรกั วัชรินทรรัตน
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วิพักตร จินตนา
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
สถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

2
(ยอย)

การศึกษาคุณลักษณะของ
น้ํามันกฤษณา เพื่อกําหนดช้ัน
คุณภาพเพื่อการคา

รศ.บงกชรัตน ปติยนต
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พรรณนภา ศักด์ิสูง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.วิพักตร จินตนา
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.นุจารี ประสิทธิ์พันธ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2
(ยอย)

การศึกษาตนทุน ผลตอบแทน
และวิถีการตลาดของไม
กฤษณาในระบบวนเกษตร

ผศ.วิศิษฐ ล้ิมสมบุญชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

2
(ยอย)

พัฒนาการดานการสืบพันธุ
ของไมกฤษณา (Aquilaria 
crassna Pierre ex. Lec.)

รศ.ลิลล่ี กาวีตะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร บางเขน
อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.พรรณนภา ศักด์ิสูง
ภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน

2 ป
50-51

4 ป
48-51

4 ป
48-51

1 ป (350,000)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

3

4

5,000,000

800,000การผสมผสานวิธีการควบคุม
แมลงศัตรูในการพัฒนา
ผลผลิตและผลิตภัณฑฝายสี
ในระดับทองถิ่นเพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียง

ศ.ประภารัจ หอมจันทน
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.งามช่ืน รัตนดิลก
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.กรรณีย ถาวรสุข
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน

การออกแบบโมเลกุลและการ
ผลิตวัสดุท่ีมีโครงสรางระดับ
นาโนเมตร

ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.เมตตา เจริญพานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
รศ.ผ่ึงผาย พรรณวดี
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ผศ.พิบูลย พันธุ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ณัฐพร ฉัตรแถม
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.อําพร เสนห
สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการ
เคมีและฟสิกส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
อ.พิมพา หอมนิรันดร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.ธานิน นานอก
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สุภา หารหนองบัว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.จักร แสงมา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ. ยุทธนา  ตันติรุงโรจนชัย
ผศ. ตะวัน สุกนอย
ผศ. อภินภัส  รุจิวัตร
ดร. รุงนภา ทองพูล

3 ป
50-52

5 ป
49-53



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการใหม 
4,800,000

5

6

1 ป 600,000

7
(ยอย)

การวิเคราะหศักยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สถานภาพส่ิงแวดลอมเพื่อการ
วางแผนการใชประโยชนท่ีดิน
อยางย่ังยืน บริเวณสถานีวิจัย
เพชรบูรณ

รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.นิพนธ ต้ังธรรม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
รศ.นิตยา เลาหะจินดา
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.อรรณพ หอมจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร บางเขน
อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน

4 ป
51-54

7
(ชุด)

550,000
(0)

4 ป
51-54

(350,000)

การศึกษาเทคโนโลยีการผลิต
องุนไรเมล็ดภายใตสภาพ
โรงเรือนพลาสติก ณ พระ
ตําหนักสวนปทุม

นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
นายวัลลภ โพธิ์สังข
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการ
พัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อความ
ย่ังยืนอยางพอเพียงของ
ชุมชนบริเวณสถานีวิจัย
เพชรบูรณ

รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ศ.ปยะ ดวงพัตรา
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ศ.นิพนธ ต้ังธรรม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายเวช เตจะ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
อ.สุรพันธ เพชราภา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

4 ป
51-54

200,000

การเสริมขาวแดงจากเชื้อรา
โมแนสคัส (Monascus sp.) 
สายพันธุท่ีเสริมสีไขแดงและ
ใหสารลดคอเลสเตอรอล ตอ
คุณลักษณะทางการใหไขและ
คุณภาพไขในไกไข

รศ.สุภาพร อิสริโยดม
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน
ศ.บุษบา ยงสมิทธ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
นางสาวนุษรา สินบัวทอง
ฝายเครื่องมือวิทยาศาสตรกลาง บางเขน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
น.ส. จิราวรรณ ฉายาวัฒน
น.ส. ทิพยรัตน ดนตรี



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

8 การออกแบบและสรางรถยนต
พลังงานแสงอาทิตย

รศ.ชวลิต กิตติชัยการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน

850,000

9
(ชุด)

ไมตะกู...ศักยภาพไม
เศรษฐกิจของไทย

ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน

9
(ยอย)

คุณสมบัติและการใช
ประโยชนไมตะกู

อ.ไตรรัตน เนียมสุวรรณ
ภาควิชาวนผลิตภณัฑ คณะวนศาสตร บางเขน

(0)

9
(ยอย)

ศักยภาพดานเศรษฐกิจสังคม
ของไมตะกูและโอกาสความ
เปนไปไดของการลทุนปลูก
สรางสวนปา

อ.พสุธา สุนทรหาว
ภาควิชาการจัดการปาไม คณะวนศาสตร บางเขน

10
(ยอย)

การประยุกตเทคนิคการสํารวจ
ระยะไกล และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อ
ประเมินคาและจัดทําแผนท่ี
ความชื้นดิน บริเวณพื้นท่ีวิจัย
ไรมันสําปะหลัง อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.สมนิมิตร พุกงาม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

10
(ชุด)

การศึกษาผลกระทบของ
สภาวะโลกรอนตอระบบนิเวศ
ปาไมและพืชเศรษฐกิจ

รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

7
(ยอย)

การมีสวนรวมของชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาและการ
ใชประโยชนอยางย่ังยืน
บริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ

อ.สุรพันธ เพชราภา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร บางเขน

9
(ยอย)

การประเมินการเจริญเติบโต
และผลผลิตของไมตระกูล
และความเส่ียงตอการระบาด
ของแมลงศัตรูปาไม

อ.กอบศักด์ิ วันธงไชย
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

อ.ยุทธพงษ คีรีมังคละ
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นางพูลศิริ ชูชีพ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศ
เกษตร
ผศ.สมนิมิตร พุกงาม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
ปยะพงษ ทองดีนอก

1 ป

1 ป

1 ป

4 ป
51-54

(200,000)

1 ป

1 ป 600,000
(600,000)

2 ป
51-52

(0)

(0)

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

2 ป
51-52

(0)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

11
(ยอย)

ผลการศึกษาประชากรจุลินท
รียและระดับเอนไซมกอ
สารพิษในระบบทางเดิน
อาหารและองคประกอบทาง
เคมีของมูลของสุกรท่ีไดรับ
การเสริมฟรุกโตโอลิโกแซค
คารไรดจากพืช เจรูซาเล็ม 
อารติโชคในอาหารสุกร

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

11
(ยอย)

การศึกษาการปลูกและการ
เพิ่มผลผลิตท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตพืช Jerusalem 
Artichoke เพื่ออุตสาหกรรม
อาหารและลดกลิ่นแอมโมเนีย
ในมูลสัตว

นายประภาส ชางเหล็ก
สถานีวิจัยเพชรบูรณ สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

11
(ยอย)

การศึกษาผลการใชฟรุกโตโอ
ลิโกแซคคาไรดจากพืช เจรูซา
เล็ม อารติโชค ตอการ
เจริญเติบโต จุลินทรียและ
กรดไขมันสายส้ันในซีคัม 
ความสามารถในการยอย
อาหาร องคประกอบทาง
ชีวเคมีของซีรั่มและ
องคประกอบทางเคมีของมูล
ในสัตวปก

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

10
(ยอย)

สมดุลการแลกเปลี่ยนแกส
คารบอนไดออกไซดและ
ความตองการน้ําของพื้นท่ี
ปลูกออยและมันสําปะหลัง

นายเชฏฐ สาทรกิจ
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

11
(ชุด)

การปลูกเพื่อใชประโยชนจาก
พืชแกนตะวัน (Jerusalem 
Artichoke)

รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

10
(ยอย)

การประเมินคาการแลกเปล่ียน
พลังงานและความตองการน้ํา
ของพื้นท่ีนาขาว และสวนสัก 
โดยใชเทคนิคการสํารวจ
ระยะไกล

อ.ปยพงษ ทองดีนอก
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

10
(ยอย)

การประเมินผลกระทบของ
สภาวะโลกรอนตอ
กระบวนการคายระเหยน้ําของ
ปาดิบเขาโดยใชแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร บริเวณลุม
น้ําหวยคอกมา ดอยปุย 
จังหวัดเชียงใหม

ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน

2 ป
51-52

(0)

(0)

2 ป
51-52

(0)

3 ป
51-53

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

2 ป
51-52

3 ป
51-53

(0)

3 ป
51-53

(0)

3 ป
51-53

(0)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

การผลิตเย่ือกระดาษจากตน
แกนตะวัน

11
(ยอย)

นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

11
(ยอย)

การศึกษาการผลิตการเก็บ
รวบรวม และรักษาสายพันธุ 
Jerusalem Artichoke โดย
วิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ

นายวิสิฐ กิจสมพร
สถานีวิจัยดอยปุย สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

11
(ยอย)

การพฒันากรรมวิธีการผลิต
น้ําตาลอินูโลโอลิโกแซ็กคา
ไรดจากเยรูซาเล็มอารติโช็ค

รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

3 ป
51-53

(0)

3 ป
51-53

(0)

3 ป
51-53

(0)



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

10,000,000
โครงการตอเน่ือง 

10,000,000

1 การสนับสนุนคุณภาพงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ

รศ.กัญจนา ธีระกุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
รศ.กัญจนา ธีระกุล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.นุชนาถ มั่งค่ัง
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

10 ป
47-56

10,000,000



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 17 โครงการ

2,850,000
โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร 

2,850,000
โครงการใหม 

2,850,000

1

2

3

4

5

การเรียนรูแนวคิดและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจาก
รายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผศ.ชีพสุมน รังสยาธร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
รศ.วรรณดา สุจริต
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ผศ.สุภาพ ฉัตราภรณ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
นางปาลิตา สุโกมล

ปจจัยท่ีนําไปสูสัมฤทธิ์ผลใน
การเรียนของนิสิตปริญญาตรี
เกียรตินิยม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.อภญิญา หิรัญวงษ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ผศ.สุภาพ ฉัตราภรณ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ผศ.ชีพสุมน รังสยาธร
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.นฤมล ศราธพันธุ
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน

ความตองการในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาในพื้นท่ี
ชายฝงทะเลอันดามันเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนา
หลักสูตรของโครงการจัดต้ัง
วิทยาเขตกระบ่ี

รศ.สมบัติ ชิณะวงศ
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
รศ.บรรเทา กิตติศักด์ิ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร บางเขน
อ.วาทินี กฤษณะพันธ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร บางเขน
นายสุวิทย  ภูมิภมร
น.ส. กานตณิชา ปาโล
น.ส. นันทนัช ดําดี

การวิเคราะหระบบรับตรงเพื่อ
ศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน

รูปแบบการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รศ.ศักดา อินทรวิชัย
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน
ดร. มานิต บุญประเสริฐ
ดร. ผุสดี ถาวรกูล

ผศ.วีรฉัตร สุปญโญ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
รศ.ประสงค ตันพิชัย
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
นายสมเกียรติ ไทยปรีชา
กองบริการการศึกษา กพส. สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน

1 ป

250,000

1 ป 400,000

1 ป 50,000

1 ป

1 ป 410,000

140,000



งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา
การวิจัย

6 คุณูปการของโครงการหลวงท่ี
มีตอสังคมไทย

ผศ.ธันวา จิตตสงวน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ศ.กําพล อดุลวิทย
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนเิวศ
เกษตร
อ.เดชรัต สุขกําเนิด
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
ผศ.วิศิษฐ ล้ิมสมบุญชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
ผศ.นิคม แหลมสัก
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร บางเขน
ผศ.วรรณวิมล ดวงกลัด
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
อ.ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผอง)
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร บางเขน
ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค

1 ป 1,600,000



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2551 
 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ จํานวน 8 โครงการ 

1 โครงการศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ คณะเกษตร 2551 7,350,000 
  คณะวนศาสตร 2551 3,450,000 
  คณะมนุษยศาสตร 2551 1,330,000 
  คณะวิทยาศาสตร 2551 5,600,000 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2551 7,400,000 
  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

กําแพงแสน 
2551 6,682,660 

  วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
ศรีราชา 

2551 2,000,000 

  คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร สกลนคร 

2551 1,500,000 

  รวม  35,312,660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2551 

 
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา งบประมาณ 

1 เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกและการ
ดําเนินงานของศูนยวิจัยพืชผักแหงเอเซีย 

ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขต
รอน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 
มก. กําแพงแสน 

2551 1,900,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2551 

 
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา งบประมาณ 

1 เงินอุดหนุนศูนยวิทยาการ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
แหงชาติ 

ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีทาง
การเกษตรแหงชาติ สํานักงาน
อธิการบดี 

2551 2,850,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2551 

 
ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา งบประมาณ 

1 เงินอุดหนุนศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชายฝงอันดามัน 

ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาชายฝง 
อันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหง มก. 

2551 1,900,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจําป 2551 
 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย/หนวยงาน ระยะเวลา งบประมาณ 
1 โครงการวิจัยศูนยนานาชาติเพ่ือการวิจัย

พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
ศูนยนานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาถายทอดเทคโนโลยี 

2551 1,900,000 
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