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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ)
แหล่งทุน - D1 Oils Plant Science (Thailand) Co., Ltd.

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,200,000.00
แหล่งทุน - Infomining Co., Ltd.

การทดสอบกากสบู่ดําในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2551 2,200,000.00

38,400.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00
แหล่งทุน - PQ Chemicals (Thailand) Co., Ltd.

พฤติกรรมการใช้คอมิวเตอร์และการเลียนแบบพฤติกรรมจากเกม
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อ.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551 100,000.00

รศ.เมตตา เจริญพานิช
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     38,400.00

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอและ
สภาวะการปฏิบัติการ

รศ.ผ่ึงผาย พรรณวดี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2551

แหล่งทุน - Thai Central Chemical Public Co., Ltd.

การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่กับนาข้าว อ.นภาพร วงษ์โพธิ์ขอม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 513,000.00

อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

อ.วิภาวรรณ ท้ายเมือง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.ยงยุทธ โอสถสภา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.พงษ์สันติ์ สีจันทร์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.กุมุท สังขศิลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

จําแนกตามแหล่งทุน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนสูตรต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและ
องค์ประกอบผลผลิตในข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ครั้งที่ 2

อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 40,000.00

การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่กับนาข้าว สุวรรณี  ศรีทองอินทร์
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 513,000.00

2551-2551 48,000.00

นายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและนํ้าตาล

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     601,000.00

รศ.สุรเดช จินตกานนท์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

นายประยูร เพียตะเณร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

อิทธิพลของปุ๋ยสูตรต่าง ๆ และการปรับปรุงดินที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยพันธุ์ LK92-11

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     81,000.00

แหล่งทุน - Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Company Limited

Production of fiber from Roselle using Non-Smelly Technique-
phase 2

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

2551-2551 81,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     560,000.00
แหล่งทุน - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

แหล่งทุน - กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ผศ.สุนทรี ขุนทอง
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2551-2551 560,000.00

การศึกษาผลกระทบการค้าเสรีต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ของไทย อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 2,290,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,290,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

แหล่งทุน - กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.พิชัย กฤชไมตรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,945,000.00

งบประมาณ
( บาท )

การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้
ที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมแทนการเผาทิ้ง

ผศ.กานดิส สุดสาคร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2551 2,945,000.00

แหล่งทุน - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

Reversing Environmental Degradation Trends in the South 
China Sea and Gulf of Thailand  (แผนธุรกิจ การกระจายรายได้
และปรับปรุงความม่ันคงทางการเงินแก่ประชาชน)

รศ.อภิวันท์ กําลังเอก
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ์

2551-2551 179,032.00

2551-2551 236,520.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     415,552.00

นส.อัมพร  หล่อดํารงเกียรติ
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นส.ณัฐชีรา  นิคมเพ็ชร์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

Reversing Environmental Degradation Trends in the South 
China Sea and Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การพัฒนาแผน
ธุรกิจการสร้างความม่ันคงทางการเงินสําหรับการจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลน ของโครงการพ้ืนที่สาธิตจังหวัดตราด ด้าน
ป่าชายเลน)

ผศ.ธันวา จิตต์สงวน
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00
แหล่งทุน - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

แหล่งทุน - กรมประมง และ กรมวิชาการเกษตร

กลไกการเกิดพิษของสารสกัดบางชนิดต่อการเจริญของเช้ือ
แบคทีเรียบางชนิดในปลาทางเศรษฐกิจบางชนิด

ผศ.สุรพล วิเศษสรรค์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

2551-2554 1,000,000.00

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจาก
ขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐาน
เชิงพาณิชย์)

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2552 3,999,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

3,999,000.00

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.มานพ เจริญไชยตระกูล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,999,000.00

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจาก
ขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐาน
เชิงพาณิชย์)

ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2552

แหล่งทุน - กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แหล่งทุน - กรมยุทธโยธาทหารบก กระทรวงกลาโหม

โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สํารวจอาคารและกําจัดปลวก อ.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2551-2551 170,000.00

การวิเคราะห์หน่วยแรงอัดของคอนกรีตในสภาพต่างๆเพ่ือปรับปรุง
กฏกระทรวงด้านคอนกรีต

รศ.ประเสรฐิ สุวรรณวิทยา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2551-2551 3,800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     170,000.00

แหล่งทุน - กรมวิชาการเกษตร

ปิยะ  โชติไกร
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันชัย  ยอดสุดใจ
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจพัฒน์   ภู่วรวรรณ
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตระกูล  อร่ามรักษ์
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

100,000.00

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเส้นใยในหนอนไหมที่เล้ียงจาก
อาหารเสริมผลิตจากสมุนไพรบางชนิด

ผศ.สุรพล วิเศษสรรค์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

2551-2554 500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,800,000.00

ปาริชาต อุปทุม
     ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการเปล่ียนแปลงระดับเอนไซม์
ทําลายพิษในแมลงวันผลไม้

ผศ.สุรพล วิเศษสรรค์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

2549-2552

ผลของซาโปนินจากกากเมล็ดชาต่อหอยเชอรี่และส่ิงที่มีชีวิตที่ไม่ใช่
เป้าหมาย

ผศ.สุรพล วิเศษสรรค์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

2551-2553

300,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00
แหล่งทุน - กรมวิชาการเกษตร และ มหาวิทยาลัยศิลปกร

ผลของสารสกัดบางชนิด ที่มีคุณสมบัติการล่อแมลงสาบเข้ากับดัก ผศ.สุรพล วิเศษสรรค์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

2551-2552 100,000.00

แหล่งทุน - กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง

ผลของไพรีทรอยด์ต่อความผิดปกติของยีนควบคุมการพัฒนาการ
ของลูกกบ

ผศ.สุรพล วิเศษสรรค์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

2551-2555 1,000,000.00

โครงการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการดําเนินงานตลาดกลาง
ยางพาราเชิงธุรกิจ

ผศ.ธนัวา จิตต์สงวน
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00

นายพจนา  สายทอง
     ไม่ระบุหน่วยงาน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     800,000.00

อาจารย์ระพี  ดอกไม้เทศ
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นางสาวสร้อยฟ้า เสริฐแก้ว
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นายจตุพร  วิศิษฎ์โชติอังกูร
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นางสาวสุวจี  ธารสุทธิพงศ์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

อ.พงษ์เทพ  มังคะลี
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นส.ณัฐสุชา  วุฒิปาณี
     ไม่ระบุหน่วยงาน

น.ส.พรทิพา  แซ่เอ้ียว
     ไม่ระบุหน่วยงาน

น.ส.เกวลิน  มะลิ
     ไม่ระบุหน่วยงาน

แหล่งทุน - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการ
รวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

2551-2551 1,800,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน



1

2

3

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ 
(CDA)

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

งบประมาณ
( บาท )

การดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการ
รวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม

อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

2551-2551 1,800,000.00

2551-2551 2,300,000.00

อ.พงษ์เทพ  มังคะลี
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นายแหลมไทย  พู่วณิชย์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

อ.สมหมาย อุดมวิทิต
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รศ.โสมสกาว เพชรานนท์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้
โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (Industrial
 Cluster Development)

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

2551-2551

นส.เกวลิน  มะลิ
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นายเอกรัฐ  สิริไสยาสน์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นายทินกร  เพชรสูงเนิน
     ไม่ระบุหน่วยงาน

อ.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

1,000,000.00

อ.พงษ์เทพ  มังคะลี
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. วิทยาเขนบางเขน

นายแหลมไทย  พู่วณิชย์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นส.เกวลิน  มะลิ
     ไม่ระบุหน่วยงาน

จําแนกตามแหล่งทุน



3

บาท

1
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้
โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (Industrial
 Cluster Development)

นส.สุศจี  บูรณะสัมฤทธิ์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

2551-2551 1,000,000.00

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

อ.วรดี จงอัศญากุล
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ดร.วุฒิยา  สาหร่ายทอง
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. วิทยาเขนบางเขน

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     5,100,000.00

นายเอกรัฐ  สิริไสยาสน์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

รศ.อภิวันท์ กําลังเอก
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ์

รศ.โสมสกาว เพชรานนท์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

อ.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

แหล่งทุน - กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเน่ือง) ตอน 
โครงการนําร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย

อ.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

2551-2551 5,450,000.00

นางสาวพิมลรัตน์ พุทธมิลินประทีป
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม

อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผศ.สุรีรัตน์ ผลศิลป์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

อ.สมเจตน์ พัชรพันธ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.กุมุท สังขศิลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

จําแนกตามแหล่งทุน



1

บาท

1

บาท

1

บาท
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5,450,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     5,450,000.00

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเน่ือง) ตอน 
โครงการนําร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย

ผศ.วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

2551-2551

แหล่งทุน - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   การประเมินผลการดําเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/
โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รศ.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

2551-2551 3,000,000.00

อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ์
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,000,000.00

รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน์
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

อ.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รศ.โสมสกาว เพชรานนท์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

อ.วรดี จงอัศญากุล
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

จุฬารัตน์  วัฒนะ
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,500,000.00

แหล่งทุน - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาด
ที่พ่ึง

ผศ.สมสุดา ผู้พัฒน์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

2551-2551 1,500,000.00

แหล่งทุน - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง  กรณีศึกษา : ผลได้ทาง
เศรษฐกิจการทําฝนลุ่มนําโตนเลสาปจังหวัดสระแก้ว

ผศ.นงนุช ปรมาคม
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 300,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน



บาท

1
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บาท
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

1,900,000.00

งบประมาณ
( บาท )

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

อ.วัชรี วีรคเชนทร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นายอิทธิ สงวนดี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวพรทิพย์ สุทธิสว่างวงศ์
     กลุ่มวิจัยส่ือสารเพ่ือการพัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมความร่วมมือการกําหนดมาตรฐานกลางและ
การบูรณาการข้อมูลชีวภาพเพ่ือการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

อ.วุฒิพงศ์ อารีกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

แหล่งทุน - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
ด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S)

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2551-2551

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     3,899,880.00
แหล่งทุน - กระทรวงวัฒนธรรม

2551-2551 1,999,880.00

อ.สมหญิง ไทยนิมิต
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.จเร เลิศสุดวิชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     330,000.00
แหล่งทุน - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการจัดทําแผนแม่บทอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย นางวรรณดี สุทธินรากร
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายการตลาด

2551-2551 330,000.00

นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

นางสาวอตินุช แซ่จิว
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพ่ือ
การส่งออก

นางรงรอง หอมหวล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

2551-2551 400,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน



1

บาท

1

บาท

1
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1

บาท

1
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

นางภาณี  ทองพํานัก
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     400,000.00

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพ่ือ
การส่งออก

นายเจริญ ขุนพรม
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

2551-2551

1,500,000.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักค้ิม
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     250,000.00

แหล่งทุน - กระทรวงศึกษาธิการ

การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผศ.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

2551-2551 250,000.00

265,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,500,000.00
แหล่งทุน - การบินไทย

แหล่งทุน - กองทุนพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

การศึกษาแรงจูงใจและระบบการจ่ายผลตอบแทนภาครัฐ อ.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

2551-2551

ผศ.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

ผศ.สุเทวี ศุขปราการ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     265,000.00

โครงการการพัฒนาการผลิตผักโดยมาตรฐานการผลิตระบบ GAP 
เพ่ือส่งครัวการบินไทย

อ.ปริยานุช จุลกะ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2550-2551

แหล่งทุน - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน
โรงไฟฟ้าราชบุรี  ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551)

ผศ.พงษ์สันติ์ สีจันทร์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 80,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน



1
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

อ.นภาพร วงษ์โพธิ์ขอม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

นายจิรวัฒน์ พุ่มเพชร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

วัลยา แซ่เตียว
     ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทําบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ 
รวมท้ังพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์

รศ.วินัย อาจคงหาญ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ์

งบประมาณ
( บาท )

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน
โรงไฟฟ้าราชบุรี  ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551)

ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 80,000.00

นายย่ิงยง ไพสุขศาสนติวัฒนา
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นายแหลมไทย  พู่วณิชย์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นายอนุรักษ์  ศรีแสวง
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นายฤนุชิต  ชูวิรัช
     ไม่ระบุหน่วยงาน

2551-2551 2,518,000.00

พงศ์ชนิศ  ชูวิรัช
     นักวิจัยอิสระ

อ.ดบุีญ เมธากุลชาติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อ.อนามิกา กาญจนบรรเทิง
     คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
     สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

อ.วิมลรัตน์ อินศวร
     คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
     สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

ดร. สมพร มูลม่ังมี
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เช้ือเพลิงที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์
เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพ่ือการผลิตก๊าซไฮโดรเจน
ชีวภาพ

อ.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์
     คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
     กลุ่มสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค

2551-2551 1,830,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน



3

บาท

1

บาท
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ดร. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.สุพจนา เจริญสิน
     คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
     สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

นายคมสัน สัจจะสถาพร
     คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
     กลุ่มสาขาสัตวแพทยสาธารณสุขและจุลชีววิทยาคลินิค

นางสาวดลฤดี ครุฑเกิด
     คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
     สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

เช้ือเพลิงที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์
เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพ่ือการผลิตก๊าซไฮโดรเจน
ชีวภาพ

ผศ. ดร. ดวงทิพย์ มูลม่ังมี
     ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

2551-2553 9,000,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     4,428,000.00
แหล่งทุน - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ.วินัย พฤกษะวัน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล
     นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวเทพกัญญา ขัติแสง
     นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมในการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเช่ือถือ
ได้ของระบบไฟฟ้า

ผศ.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     9,000,000.00

นางสาวอรอุไร หนูหอม
     โครงการวิจัยและพัฒนาความชํานาญด้านไฟฟ้ากําลัง

นายเฉลียว เกตุแก้ว
     นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นายก้องเกียรติ บุญเสริม
     นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นายอรรถพล ขันชัยภูมิ
     นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

จําแนกตามแหล่งทุน



1

บาท

1

บาท
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

แหล่งทุน - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบฝรั่งและสารสกัดจากกระเทียม
ต่อเช้ือ Aeromonas hydrophila และ Streptococcus spp. ที่แยก
ได้จากปลาป่วย

รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

2551-2551 5,000.00

มัณฑนา ศรียามาตย์
     นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ช้ันปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นํ้าผ้ึง นามปากดี
     นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ช้ันปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วรางครัตน์ เลาหวัฒน์
     นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ช้ันปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     5,000.00

อารินี ชัชวาลชลธีระ
     ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จินดา หวังบุญสกุล
     ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อรุณี บุตรตาสี
     ภาควิชาอยุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสาทพร บริสุทธิเพ็ชร
     นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ช้ันปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Miss Kritsana Kityuttachai
     AIT

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00

แหล่งทุน - โครงการพัฒนาเสริมความรู้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลก  Earth System Science - KMUTT (ESS-KMUTT)

การป้องกันการกัดเซาะหน้าดินจากการเกิดฝนตกหนักในลุ่มนํ้าท่า
จีนตอนบน

อ.สมชาย ดอนเจดีย์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

2551-2552 300,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

การสํารวจหิ่งห้อยเบ้ืองต้นในบริเวณคลองบางแพง อําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.อัญชนา ท่านเจริญ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2551 15,220.00

แหล่งทุน - โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

10,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     65,220.00
แหล่งทุน - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพาะเล้ียงหิ่งห้อยเพ่ือเตรียมจัดนิทรรศการความหลากหลายทาง
ชีวภาพและติดตามผลโครงการหิ่งห้อย อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

อ.อัญชนา ท่านเจริญ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2551 50,000.00

รศ.ทิฆัมพร  ยงวณิชย์
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     10,000.00

การใช้สารสกัดจากวัชพืชเพ่ือกําจัดแมลงศัตรูพืช อ.วราภรณ์ จันทรจํานงค์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2551

แหล่งทุน - เทศบาลตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะท่ี 1) ของเทศบาลตําบล
คลองโยง

รศ.สิริกร (พรทิพย์) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร์

2551-2551 2,000,000.00

สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,000,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พัฒนะ ธนาธิปัตย์
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

แหล่งทุน - เทศบาลตําบลท่าผา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ของเทศบาลตําบลท่าผา

รศ.สิริกร (พรทิพย์) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร์

2551-2551 2,600,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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งบประมาณ
( บาท )

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ของเทศบาลตําบลท่าผา

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2551-2551 2,600,000.00

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,600,000.00
แหล่งทุน - เทศบาลเมืองศรีราชา

พัฒนะ ธนาธิปัตย์
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

แหล่งทุน - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การประเมินผลกระทบฝุ่นละอองจากกิจกรรมขนถ่ายสินค้า บริเวณ
อ่าวศรีราชา - เกาะสีชัง

ผศ.สุนทรี ขุนทอง
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2551-2551 77,000.00

การจัดตั้งศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. (BAAC Research Center) รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร์

2551-2551 500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     77,000.00

การพัฒนาการประดิษฐ์ดอกไม้ รศ.สุดาวดี เหมทานนท์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

2551-2551 200,000.00

รศ.เจษฎา แก้วกัลยา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

รศ.สิรี ชัยเสรี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

นายสามัคคี บุณยะวัฒน์
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา  คณะวนศาสตร์ บางเขน

กาญจนา  ลุศนันทน์
     ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )
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55,000.00

นางสาวรัศมี ศุภศรี
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     892,500.00

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและไชโป๊ว นางเพ็ญพิมล (มณฑาทิพย์) จาตุรนต์รัศมี
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

2551-2551 192,500.00

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นายเวช เต๋จ๊ะ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ์
     มูลนิธิโครงการหลวง

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     55,000.00

แหล่งทุน - บริษัท  INFRA  DELTA  TRADING SDN.BHD

ผลของการใช้แผ่นชีวมวลต่อการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง   เคพ
กูสเบอรี่  และสตรอเบอรี่

นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

2551-2551

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     80,000.00
แหล่งทุน - บริษัท iGroup Press จํากัด)

แหล่งทุน - บริษัท BLCP

การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุงานทาง ด้วยเถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้า
 BLCP จ.ระยอง

รศ.ประทีป ดวงเดือน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2550-2551 80,000.00

แหล่งทุน - บริษัท จุลไหมไทย จํากัด

พจนานุกรมสารสนเทศภาษามือไทย รศ.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล
     คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร์

2551-2551 200,000.00

การผลิตเซริซินไฮโดรไลเสทจากซิลค์เจล นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

2551-2551 66,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00

แหล่งทุน - บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด

นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     66,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ศ.วิทย์ ธารชลานุกิจ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า

รศ.ไพบูลย์ ประพฤติธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

การพัฒนาเทคนิคการบําบัดนํ้าเสียตามแนวพระราชดําริเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออก
ไซด์และเอธิลีนไกลคอล

ศ.เกษม จันทร์แก้ว
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

อ.ทัศนีย์ บุญประคอง
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.นฤชิต ดําปิน
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.อลงกรณ์ อินทรักษา
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     12,926,000.00

ผศ.ประภัสสรา นีละคุปต์
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.กรรณิการ์ ดวงมาลย์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ.อรอนงค์ ผิวนิล
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.กิตติชัย ดวงมาลย์
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

อ.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00

แหล่งทุน - บริษัท ไทยเซิร์ฟ จํากัด

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพนํ้าเช้ือพันธุ์ของพ่อพันธุ์
โคนมและลักษณะที่สําคัญทางเศรษฐกิจของลูกสาวในเขตภาค
กลางของประเทศไทย

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

2550-2551 100,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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งบประมาณ
( บาท )

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย

แหล่งทุน - บริษัท เนต้าฟิม( ประเทศไทย) จํากัด

การตอบสนองขององค์ประกอบผลผลิตมันสําปะหลังสามสายพันธุ์
ต่อการให้นํ้าแบบนํ้าหยด

อ.อาร์ม อันอาตม์งาม (ธารีสังข์)
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร์

2551-2552 200,000.00

2551-2551 617,100.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00
แหล่งทุน - บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

น.ส. รยากร  นกแก้ว
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาเคมี

น.ส. สินีนาฎ  ชาวนา
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาเคมี

นายกิติศักดิ์  เสพศิริสุข
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาเคมี

การผลิตพลังงานไฮโดรเจนด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงโดยใช้
วัตถุดิบจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทแป้ง

รศ.เลอลักษณ์ จิตรดอน
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การดูดซับสารพิษฟอร์โบล เอสเทอร์จากนํ้ามันสบู่ดําโดยเบนโท
ไนต์ที่ทํางานเป็นครั้งและคอลัมน์

รศ.วิทยา ป้ันสุวรรณ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

นายนพพร เทียบป่ินหยก
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นายธรรมชาติ เมชนัน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดําไม่มีสารพิษ ผศ.ปราโมทย์ สฤษด์ินิรันดร์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2550-2553 750,000.00

การศึกษาการสังเคราะห์ MCM-48 ระดับ Pilot Scale เพ่ือการดูด
ซับวิตามินอี

รศ.เมตตา เจริญพานิช
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2551 1,770,800.00

แหล่งทุน - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2551-2552 350,000.00

รศ.สนธิชัย จันทร์เปรม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

อ.บุบผา คงสมัย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

การพัฒนาระบบฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสําหรับการควบคุมไอ
เสียจากเครื่องยนต์ดีเซลเช้ือเพลิงร่วม: การศึกษาโดยใช้แบบจําลอง

อ.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2551-2551 600,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     3,487,900.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดําและ
นํ้ามันสบู่ดําภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระใน
นํ้ามันสบู่ดํา

นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

2551-2551

งบประมาณ
( บาท )

การศึกษาศักยภาพของหญ้าเนเปียร์เพ่ือการผลิตเอทานอลอย่าง
ยั่งยืน

ศ.สายัณห์ ทัดศรี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2552 1,500,000.00

1,620,000.00

348,793.00

นางสุคันธรส ธาดากิตติสาร
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ศ.สายัณห์ ทัดศรี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.ประภา ศรีพิจิตต์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

ดร.จิตติมา  เจริญพานิช
     ม.บูรพา

ดร.ปกรณ์  วินะยานุวัติคุณ
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     4,068,793.00

การสร้างสายพันธุ์ Trichoderma reesei ให้สามารถผลิตเซลลู
เลสปริมาณสูงด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์

อ.วราภรณ์ จันทรจํานงค์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2552

ผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช
     คณะภาษาและการส่ือสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
     มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00

แหล่งทุน - บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

โครงการฟ้ืนฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย อ.จักร แสงมา
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551 1,000,000.00

แหล่งทุน - บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จํากัด

การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์
เชิงการค้า

ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 300,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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อ.วิภาวรรณ ท้ายเมือง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.ธงชัย มาลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00

งบประมาณ
( บาท )

การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์
เชิงการค้า

ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 300,000.00

นางสาวบัณฑิตา บัณฑิตสกุล
     นิสิตปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00

แหล่งทุน - บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)

การวิจัยด้านถ่านหินชีวมวลอัดก้อน รศ.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2551 300,000.00

กนกพร วาณิชานุรักษ์
     นิสิตช้ันปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน

วรนิษฐา เก่งปฏิยุทธ์
     นิสิตช้ันปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน

พงษ์สันต์ โรจนปัญญากุล
     นิสิตช้ันปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน

พีรยุทธ เลาวเลิศ
     นิสิตช้ันปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน

แหล่งทุน - บริษัท และ ฟาร์ม จํากัด

การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone 
ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG 
ในโคเน้ือสาว

อ.สมชัย สัจจาพิทักษ์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

2551-2551 100,000.00

ศิวา จิระสุขทวีกุล
     นิสิตช้ันปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

110,000.00

การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone 
ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG 
ในโคเน้ือสาว

ผศ.อดิศร ยะวงศา
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

2551-2551 100,000.00

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.อดิศร ยะวงศา
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

ผศ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     210,000.00

การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone 
ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG 
ในแม่โคเน้ือ

อ.สมชัย สัจจาพิทักษ์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

2551-2551

นางจริยา ชูเอกวงศ์
     บริษัท อะโกรพลาสเทค จํากัด

นายคเชนทร์ ม้าทอง
     ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     141,000.00

แหล่งทุน - บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จํากัด

ผลของพลาสติกคลุมแปลงชนิดต่างๆ ต่อการสร้างผลผลิตและ
ระบบนิเวศการผลิตของแตงโม (Citrulus lanatus) เพ่ือเกษตรยั่งยืน

ผศ.ปราโมทย์ สฤษด์ินิรันดร์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2551 141,000.00

แหล่งทุน - บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จํากัด (มหาชน)

โครงการวิจัยและจัดทําฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมบริเวณรอบนิคม
อุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง

อ.สราวุธ เทพานนท์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2551-2551 9,000,000.00

แหล่งทุน - บริษัทโตโยต้า (ประเทศไทย) จํากัด

ผศ.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ผศ.สุนทรี ขุนทอง
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

อ.ภัทรวดี  สุ่มทอง นาคมี
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและพลศึกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     9,000,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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งบประมาณ
( บาท )

แหล่งทุน - บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอร่ี จํากัด

เคยู-ไบโอดีเซล รศ.โกศล เจริญสม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2551 100,000.00

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท
 ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จํากัด ด้วยการประยุกต์ตามแนว
พระราชดําริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

ศ.เกษม จันทร์แก้ว
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2551-2553 11,787,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00

อ.กรรณิการ์ ดวงมาลย์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

ผศ.อรอนงค์ ผิวนิล
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.กิตติชัย ดวงมาลย์
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

อ.ทัศนีย์ บุญประคอง
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

ศ.วิทย์ ธารชลานุกิจ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า

รศ.ไพบูลย์ ประพฤติธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     11,787,500.00

อ.อลงกรณ์ อินทรักษา
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

นางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.สตรีไทย พุ่มไม้
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     สํานักงานเลขานุการ

อ.นฤชิต ดําปิน
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     110,000.00
แหล่งทุน - บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์

แหล่งทุน - บริษัทไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

การทดสอบ WO และเถ้าที่มีการเจริญเติบโตของข้าวและหน่อไม้ฝรั่ง นางเนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

2551-2551

อ.อลงกต บุญสูงเนิน
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

รศ.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

รศ.กิจจา  อุไรรงค์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     600,000.00

การสํารวจโรคระบบทางเดินหายใจซับซ้อนของสุกรในประเทศไทย ผศ.ปริวรรต พูลเพ่ิม
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

2551-2551

แหล่งทุน - บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

การประยุกต์ใช้แนวความคิดลีนในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
ทาวน์เฮ้าส์

ผศ.สุนีรัตน์ กุศลาศัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2551-2551 1,725,000.00

2551-2551 970,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,725,000.00
แหล่งทุน - บริษัทฟอร์ดดอร์ทแดนิมัลเฮลธ์ (ประเทศไทย) จํากัด

รศ.วรวิทย์ วัชชวัลคุ
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.กิจจา  อุไรรงค์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

อ.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา

อ.อลงกต บุญสูงเนิน
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

วัคซีนอหิวาต์สุกรในการสร้างภูมิคุ้มกันแบบพ่ึงเซลล์หลังการฉีด
เช้ือพิษทับในสุกรอนุบาล

ผศ.ปริวรรต พูลเพ่ิม
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

นางวิไลรัตน์ ฉํ่าสิงห์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

แหล่งทุน - บริษัทมิตรผล จํากัด

วัคซีนอหิวาต์สุกรในการสร้างภูมิคุ้มกันแบบพ่ึงเซลล์หลังการฉีด
เช้ือพิษทับในสุกรอนุบาล

นางสาวอรวรรณ์ บุตรดี
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

2551-2551 970,000.00

การออกแบบเครื่องผลิต PMR และการใช้ประโยชน์จากวีนัสเพ่ือทํา
เป็นอาหารโคเนื้อและโคนม

รศ.ศรเทพ ธัมวาสร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

2550-2551 4,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     970,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     14,000,000.00
แหล่งทุน - บริษัทสิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด

โครงการวิจัยวีนัสเพ่ือทําเป็นอาหารสัตว์ตัวใหม่ รศ.ศรเทพ ธัมวาสร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

2551-2552 10,000,000.00

159,720.00

-
     บริษัทสิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00

Method development for acaricides in honey using liquid 
chormatography-tandem mass spectrometry

รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551 300,000.00

อ.นงลักษณ์ เทียนเสรี
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

ศ.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร์

รศ.สนธิชัย จันทร์เปรม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     159,720.00

แหล่งทุน - บริษัทเอส ซี จี เปเปอร์ จํากัด

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยีนโพ
รลีนต่อการขาดนํ้า

อ.คัทลียา ฉัตร์เที่ยง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2552

แหล่งทุน - บริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)

การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตก
ของประเทศไทย

ผศ.ชัยสิทธิ์ ทองจู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 1,940,000.00

รศ.ธงชัย มาลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

นายประยูร เพียตะเณร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.ยงยุทธ โอสถสภา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,940,000.00

การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตก
ของประเทศไทย

ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551

แหล่งทุน - ภาคเอกชน

การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่ง
สําเร็จรูป

ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551 1,343,750.00

การผลิตครีมนวดผสมนํ้ามันหอมระเหยยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุโรค
เต้านมอักเสบในโคนม

อ.ณกัญภัทร จินดา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การใช้โปตัสเซียมซอร์เบทและนํ้าส้มควันไม้ป้องกันการเจริญของ
เช้ือราบนช้ินไม้ยางพารา

อ.ณกัญภัทร จินดา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2551-2551 80,000.00

2551-2551 50,000.00

บริษัท แพลททินัม เอ็นริช จํากัด
     บริษัท แพลททินัม เอ็นริช จํากัด

ฐานิดา  มูลลิกา
     ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บริษัท แปลนครีเอชัน จํากัด
     บริษัท แปลนครีเอชัน จํากัด

ฐานิดา มูลลิกา
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนาเครื่องทอดสูญญากาศ รศ.สมยศ เชิญอักษร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

2551-2553 200,000.00

การพัฒนากระบวนการฟอกสีนํ้ามันปาล์ม อ.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2551 200,000.00

นายทรงศักดิ์ ม่ิมกระโทก
     มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

นายบุญธง วสุริย์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมบรรยากาศในโรงเรือนปลูกพืช รศ.สมยศ เชิญอักษร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

2551-2552

การพัฒนาระบบควบคุมแบบไร้สายเพ่ือควบคุมบรรยากาศใน
โรงเรือนปลูกพืช

รศ.สมยศ เชิญอักษร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

2551-2552

นายนัฐนัน สวนทรัพย์
     กองข้าว กระทรวงเกษตรฯ

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ     2,073,750.00

50,000.00

นายกฤตธี จินดาวงศ์
     นิสิต ป.โท

การอบแห้งเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องอบแบบงวดหมุนเวียน รศ.สมยศ เชิญอักษร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

2551-2552 50,000.00

แหล่งทุน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์นํ้าพริก นางชิดชม ฮิรางะ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

2551-2551 360,000.00

295,000.00

นางสิริพร สธนเสาวภาคย์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

อ.สุขเกษม สิทธิพจน์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การพัฒนาคุณภาพกล้วยอบและขนุน นางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

นางวรรณดี สุทธินรากร
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายการตลาด

นางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

2551-2551 277,500.00

นางกุลวดี ตรองพาณิชย์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสุกร นายสมโภชน์ ใหญ่เอ่ียม
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

2551-2551

จําแนกตามแหล่งทุน
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การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลเกษตรให้ได้
มาตรฐาน

นางเพ็ญพิมล (มณฑาทิพย์) จาตุรนต์รัศมี
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

2551-2551 230,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

75,000.00

นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

นางสาวรัศมี ศุภศรี
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     1,162,500.00

600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     75,000.00
แหล่งทุน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

แหล่งทุน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี)

การใช้เทคนิคทางด้านความเข้มแสง ในการลดการปนเป้ือนของ
เช้ือจุลินทรีย์ในหน่อไม้ฝรั่งสดเพ่ือการส่งออก

อ.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร์

2551-2551

อ.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Mauricio A. Elzo
     University of Florida, Gainesville, FL, USA

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     600,000.00

การวิเคราะห์พันธุกรรมสําหรับระยะหย่านมถึงผสมพันธุ์ใน
ประชากรสุกรทางการค้าที่เล้ียงดูภายใต้สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทย

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

2550-2552

ผศ.ดร. นิภา คุณทรงเกียรติ
     คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     320,500.00

แหล่งทุน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และ
สรีรวิทยาของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ ระยะก่อนและหลังการ
เก็บเกี่ยว เพ่ือการใช้เป็นไม้ตัดดอก

รศ.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร์

2551-2552 320,500.00

จําแนกตามแหล่งทุน



1

2

บาท

1

2

บาท

1

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Page 28 of 107

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย

แหล่งทุน - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

2551-2551 228,000.00

2551-2555 300,000.00

รศ.เกษร  สุวรรณประเสริฐ
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     528,000.00

นส.เบญจลักษณ์  ดอบขุนทด
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นส.จิราพร  อยรรอ่อน
     ไม่ระบุหน่วยงาน

ระดับของสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดของบุคคลที่ทําสมาธิประจํา อ.เยาวลักษณ์ บุรินทราธิกุล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

แหล่งทุน - มหาวิทยาลัยบูรพา

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเพ่ิมมูลค่านํ้าส้มสายชูหมัก
จากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) เพ่ือส่งเสริมการผลิตอาหาร
สุขภาพ/การพัฒนาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตนํ้าส้มสายชู
หมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) ในระดับห้องปฏิบัติการ

อ.สมจิตต์ ปาละกาศ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

2551-2551 376,000.00

521,000.00

นางสาวกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     897,000.00

นางสาวกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางปราณี นิมิตบุตร
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออก

อ.สมจิตต์ ปาละกาศ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

2551-2551

แหล่งทุน - มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะ 
       ช้าง จังหวัดตราด

อ.เมธี แก้วเนิน
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

2551-2551 350,000.00

รศ.กังวาลย์ จันทรโชติ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

รศ.กังวาลย์ จันทรโชติ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

อ.อิสริยา วุฒิสินธุ์
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     350,000.00

การติดตามตรวจสอบและการควบคุมมลพิษจากแผ่นดิน หมู่เกาะ 
       ช้าง จังหวัดตราด

อ.เมธี แก้วเนิน
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

2551-2551

นายคเณศว์  คลอดเพ็ง
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00

แหล่งทุน - มูลนิธิการศึกษาเชล 100  ปี

การออกแบบและสร้างเครื่องแยกกรดไขมันอิสระออกจากนํามัน
ปาล์มดิบโดยใช้เทคโนโลยีการกล่ันแบบต่อเน่ือง

ผศ.เชาว์ อินทรประสิทธิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

2551-2551 100,000.00

การปรับปรุงพันธุ์มะละกอผลเล็กเพ่ือการค้า รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2549-2552 250,000.00

แหล่งทุน - มูลนิธิโครงการหลวง

การประเมินคุณภาพของไม้และการพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้
การบูร

ผศ.นิคม แหลมสัก
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควชิาวนผลิตภัณฑ์

2550-2551 133,500.00

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์Araceae รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2552 701,600.00

2551-2552 761,600.00

ลําดวน  ใจเวียง
     มูลนิธิโครงการหลวง

พรพิมล  ไชยมาลา
     มูลนิธิโครงการหลวง

วันดี  สุริยะวงศ์
     มูลนิธิโครงการหลวง

พรพิมล  ไชยมาลา
     มูลนิธิโครงการหลวง

เกียมศักดิ์  คําแปง
     มูลนิธิโครงการหลวง

จําแนกตามแหล่งทุน
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หน่วยงานของมูลนิธิโครงการหลวง
     มูลนิธิโครงการหลวง

การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของผลพ้ีชแบบไม่
ทําลายด้วยเทคนิค NIR

อ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

2551-2551

งบประมาณ
( บาท )

การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับไม้ผล
สกุล Prunus ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อยสําหรับพ้ืนที่สูงทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2551 232,260.00

50,000.00

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสถานภาพ
ส่ิงแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยนํ้ารินแห้วย
ส้มป่อย

รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นพิภพ

2551-2551 450,000.00

การศึกษาแนวทางเพ่ิมความสามารถในการผสมเกสรเพ่ือเพ่ิมการ
ติดผลในพืชกลุ่มส้ม

รศ.คณพล จุฑามณี
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร์

การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพ่ือการค้าในพ้ืนที่มูลนิธิ
โครงการหลวง

นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

2550-2551 80,000.00

2551-2551 290,800.00

นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

รศ.วัลลภ อารีรบ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร์

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ์
     มูลนิธิโครงการหลวง

นายกนกธร   วงศ์กิตติ
     มูลนิธิโครงการหลวง

123,000.00

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

อัฉรา ภาวะศุทธิ์
     สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)

การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิต
ไม้ผลขนาดเล็ก

นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

2551-2552

จําแนกตามแหล่งทุน
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การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิต
ไม้ผลขนาดเล็ก

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ์
     มูลนิธิโครงการหลวง

2551-2552 123,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

384,200.00

งานวิจัยการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2551 428,487.00

นายกนกธร   วงศ์กิตติ
     มูลนิธิโครงการหลวง

โครงการวิจัยการชักนําเฟินชายผ้าสีดาและกลุ่มเฟินข้าหลวงให้
กลายพันธุ์โดยสารเคมีและรังสีแกมม่า

รศ.จารุพันธ์ ทองแถม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2550-2551

ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prnus
โครงการย่อยที่ 2.2 ต้นตอพืชและเนคทารีนทนแล้งและการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยา

รศ.กุมุท สังขศิลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2549-2551 200,000.00

ชดโครงการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสท่ีมี
คุณภาพ
โครงการย่อยที่ 2 การขยายต้นพันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ

รศ.สิริภัทร์ พราหมณีย์
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร์

2549-2551 190,000.00

158,460.00

ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunu
โครงการย่อยที่ 1.2 การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2549-2551 220,000.00

ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunu
s โครงการย่อยที่ 1.3 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกด้วยเครื่องหมาย
โมเลกุลสําหรับไม้ผลสกุล Prunus ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อย
สําหรับพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือ

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2549-2551 330,000.00

เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง
     มูลนิธิโครงการหลวง

ปฏิสัมพันธ์และการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของเมล็ดวัชพืชในดิน : 
แนวทางการจัดการวัชพืชในแปลงข้าวโพดหวานสองสีอย่างย่ังยืน

รศ.ดวงพร สุวรรณกุล
     คณะเกษตร บางเขน
     ศูนยธ์ุรกิจการเกษตร

2550-2552

ต้นตอพีชและเนคทารีนและการตอบสนองทางสรีรวิทยา รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2551

ผลของปุ๋ยแคลเซียมต่อการติดผลและคุณภาพของผลพลับ ผศ.กฤษณา กฤษณพุกต์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2552 228,000.00

379,000.00

ผลของการตัดขยายระยะต่อการเติบโตและผลผลิตสวนป่าไม้โต
เร็วต่างถ่ิน ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.รุ่งเรือง พูลศิริ
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

2550-2552 70,000.00

ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดตอ่การเปล่ียนแปลงสมบัติเคมีดิน
และการเจริญเติบโตของพืชผักในระบบเกษตรท่ีสูง

อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 320,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

รวม     21  โครงการ งบประมาณ     5,980,907.00

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

แหล่งทุน - มูลนิธิชัยพัฒนา

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ียอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบ้ีย อําเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี

ศ.เกษม จันทร์แก้ว
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2551-2551 29,440,448.00

อ.ทัศนีย์ บุญประคอง
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.อลงกรณ์ อินทรักษา
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

ผศ.อรอนงค์ ผิวนิล
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.นฤชิต ดําปิน
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

ศ.วิทย์ ธารชลานุกิจ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า

รศ.ไพบูลย์ ประพฤติธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รศ.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

6,000,000.00

ผศ.อรอนงค์ ผิวนิล
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.อลงกรณ์ อินทรักษา
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.นฤชิต ดําปิน
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.กิตติชัย ดวงมาลย์
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะและบําบัดนําเสียตามแนว
พระราชดํา ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลม
ผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ศ.เกษม จันทร์แก้ว
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2551-2551

จําแนกตามแหล่งทุน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

จําแนกตามแหล่งทุน

นางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

อ.สตรีไทย พุ่มไม้
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     สํานักงานเลขานุการ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     35,440,448.00

งบประมาณ
( บาท )

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะและบําบัดนําเสียตามแนว
พระราชดํา ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลม
ผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

อ.ทัศนีย์ บุญประคอง
     วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม
     ฝ่ายวิชาการ

2551-2551 6,000,000.00

แหล่งทุน - มูลนิธิโทเรเพ่ือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

การผลิตและแยกสารสกัดมูลค่าเพ่ิมจากรําข้าวเพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์

รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551 210,000.00

การพัฒนาออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ยางขนาด
เล็กที่มีความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2551-2551 260,000.00

การพัฒนาเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิง
การค้า

ดร.มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายเทคโนโลยีโรงงานต้นแบบ

2551-2551 190,000.00

การออกแบบเครื่องทําความสะอาดข้าวกล้อง ผศ.สุดสายสิน แก้วเรือง
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

2551-2551 265,000.00

การศึกษาเชิงทฤษฏีของซีโอไลต์ที่มีการถูกแทนที่ด้วยอะตอมของ
สารอินทรีย์และประยุกต์ใช้งานในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน

อ.พิพัฒน์ คงประชา
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551 150,000.00

2551-2551 240,000.00

นายกิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ     1,315,000.00

รศ.ศักดา อินทรวิชัย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

อ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

นายอนุรักษ์ เครือคํา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
     ฝ่ายวิจัย

ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองใน
จังหวัดนนทบุรี

รศ.คณพล จุฑามณี
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร์
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

จําแนกตามแหล่งทุน

งบประมาณ
( บาท )

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย

50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     80,000.00
แหล่งทุน - รัฐบาลไทย (TIGA)

แหล่งทุน - มูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี

การศึกษาชีวมวลของสบู่ดําเพ่ือนําไปใช้เป็นพลังงานชีวมวล รศ.สมบัติ ชิณะวงศ์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2550-2551

Minea Mao
     นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     50,000.00

The adoption of the system of rice intensification(SRI in Tram 
Kak district, Takeo province, Cambodia: The ase study of 
leading-farmers.

ผศ.พิชัย ทองดีเลิศ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

2551-2551

นายวรยุทธ สายบัวตรง
     นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวอัญชลี สุวรรณมณี
     นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     450,000.00

แหล่งทุน - ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และบ ริษัทปตท. จํากัด (มหา ชน)

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของเช้ือเพลิงเพ่ือ
การขนส่ง โดยการใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต: นํ้ามันเบนซิน
 ดีเซล และไบโอดีเซล

รศ.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2551 450,000.00

การเพ่ิมประสิทธิภาพของนํ้าร้อนเพ่ือการควบคุมโรคหลังการเก็บ
เกี่ยวของผลมะม่วงเพ่ือการส่งออก

รศ.สมศิริ แสงโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551 240,000.00

แหล่งทุน - ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การควบคุมโรคราดําบนผิวของผลลองกอง (Algaia dookkoo Griff.) รศ.สมศิริ แสงโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551 149,000.00

การลดการใช้สาร SMS  ในมะพร้าวนํ้าหอม ศ.จริงแท้ ศิริพานิช
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2551 40,000.00

การรม ethyl formate ในมังคุดเพ่ือการส่งออก ศ.จริงแท้ ศิริพานิช
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2552 60,000.00

ความสัมพันธร์ะหว่างปากใบกับการดูดนํ้าและการคายนํ้าของ
บัวหลวงตัดดอก

อ.วชิรญา อ่ิมสบาย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2551 30,000.00
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งบประมาณ
( บาท )

ความสัมพันธ์ระหว่างปากใบกับการดูดนํ้าและการคายนํ้าของ
บัวหลวงตัดดอก

อ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ
     สาขาวิชาพืชสวนและสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-ลาดกระบัง

2551-2551 30,000.00

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

155,000.00

ผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพและการควบคุมโรคหลังเก็บ
เกี่ยวของพริก

ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

2551-2551 171,000.00

น.ส.สมฤดี เกษทอง
     ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน

บทบาทของเอทิลีนต่อการเส่ือมสภาพของดอกบัวหลวง อ.วชิรญา อ่ิมสบาย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2551

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ     845,000.00

นายเจริญ ขุนพรม
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

นางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

อ.อุดม ฟ้ารุ่งสาง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

นายสมนึก ทองบ่อ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

แหล่งทุน - ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างอย่างย่ังยืน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   บางเขน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00

การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2549-2551

แหล่งทุน - ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก (จันทบุรี)

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือ
ส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพ่ือการส่งออก

ผศ.ปิติ กันตังกุล
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 3,000,000.00

ผศ.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรพัยากร

นายปราโมช  ร่วมสุข
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นายสิทธินันท์  วิวัฒนาพรชัย
     ไม่ระบุหน่วยงาน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,000,000.00

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

อ.วินัย พุทธกูล
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รศ.นภาภรณ์ พรหมชนะ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

อ.เดชรัต สุขกําเนิด
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

เทพณรงค์ นพกรวิเศษ
     สถาบันคลังสมองของชาติ

พัชยา มาสมบูรณ์
     สถาบันคลังสมองของชาติ

แหล่งทุน - สถาบันคลังสมองของชาติ

แนวทางการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางความปลอดภัยด้าน
อาหารของประเทศไทย

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551 358,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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จําแนกตามแหล่งทุน

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     358,000.00
แหล่งทุน - สถาบันไทย-เยอรมัน

แนวทางการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางความปลอดภัยด้าน
อาหารของประเทศไทย

เอกรินทร์ ภัทรธนวดี
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.
เกษตร

2551-2551 358,000.00

การพัฒนากระบวนการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ์แหวนซึมนํ้ามัน

ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2551-2551 772,500.00

การพัฒนากระบวนการขัดผิวแม่พิมพ์ยาง 3 มิติ โดยเครื่องกัด
ซีเอ็นซี 3 แกน

อ.ชนะ รักษ์ศิริ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2551-2551 940,500.00

การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นมาตรฐาน
สําหรับแม่พิมพ์แดข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ยาง

ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2551-2551 842,900.00

การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แดผลิตภัณฑ์ยางกันซึม
ในถังแก๊ส

อ.ชนะ รักษ์ศิริ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2551-2551 820,900.00

250,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ     4,055,500.00
แหล่งทุน - สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม

การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพ่ือแนะนําเงื่อนไขการกัด
แม่พิมพ์ที่เหมาะสม

ผศ.ชัชพล ชังชู
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2551-2551 678,700.00

ดร.สมพงศ์ ศิริโสภณศิลป์
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สีรง ปรีชานนท์
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     250,000.00

โครงการพัฒนาการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานสําหรับ SMEs ใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอไทย

อ.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

2551-2551

การสกัดและการวิเคราะห์นํ้ามันหอมระเหยจากพรรณไม้หอมไทย รศ.สุพรรณา เตชะสกุล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551 150,000.00

แหล่งทุน - สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

การศึกษาสารเคมีธรรมชาติของพืชสมุนไพรเพ่ือนําไปรักษา
โรคมะเร็งและมาลาเรีย

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

2551-2555 2,000,000.00



2

3

บาท

1

บาท

1

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Page 38 of 107

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

200,000.00

งบประมาณ
( บาท )

การสกัดและการวิเคราะห์นํ้ามันหอมระเหยจากพรรณไม้หอมไทย นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย
     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

2551-2551 150,000.00

นางสาวนิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม
     สถาบันวิจัยจุฬภรณ์

นายดํารงศักดิ์ อายุวนานนท์
     ภาควิชาเคมี

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     2,350,000.00

การสังเคราะห์และการตรวจสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิกบางชนิด

รศ.สุพรรณา เตชะสกุล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551

แหล่งทุน - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

การพัฒนาตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

อ.วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

2551-2551 1,200,000.00

นส.สมลักษณ์  เรืองคง
     คณะเศรษฐศาสตร์ มก. วิทยาเขตบางเขน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,200,000.00

นายวันชัย  วัฒนศัพท์
     ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

นางมานวิภา  อินทรทัต
     วิทยาลัยนวัตกรรม ม.รังสิต

ผศ.อุ่นกัง แซ่ล้ิม
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

นายพิสิฐ  ศุกรียพงศ์
     คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร -ศาสตร์ ม.มหิดล

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ผศ.นงนุช อังยุรีกุล
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ผศ.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

แหล่งทุน - สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน)

การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของ
โครงการหลวง

รศ.สมพร อิศวิลานนท์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 2,600,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

นายแหลมไทย อาษานอก
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่

นายกิตติศักดิ์ จินดาวงค์
     มูลนิธิโครงการหลวง

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     3,597,700.00

โครงการทดสอบชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่
เส่ือมโทรมในจังหวัดน่าน

อ.สคาร ทีจันทึก
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

2551-2551

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

วัลยา แซ่เตียว
     ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน

โครงการวิจัยนําร่อง: นวัตกรรมแก้ปัญหาโรคเอ๋อและภาวะการ
ขาดสารไอโอดีนในพ้ืนที่อย่างย่ังยืน    A PILOT STUDY OF A 
SUSTAINABLE INNOVATION PROGRAMME FOR SOLVING 
IODINE DEFICIENCY DISORDERS IN IODINE DEFICIENCY 
ENDEMIC AREAS

ผศ.พงษ์สันติ์ สีจันทร์
     คณะเกษตร กาํแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

แหล่งทุน - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การจัดทําแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและ
การเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดใน
ประเทศไทย ปีพ.ศ.2550 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS&IDD_2550)

ผศ.พงษ์สันติ์ สีจันทร์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2552 1,316,000.00

พรรณทิพย์ ตียพันธ์
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขนิษฐา ป้อมโพธิ์
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     1,720,600.00

2551-2552 404,600.00

วิยะดา เจริญศิริวัฒน์
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จินตนา ว่องวิไลรัตน์
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

187,000.00

แหล่งทุน - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การติดตามการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ประจําการเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้

ผศ.นฤมล ยุตาคม
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551 360,000.00

อ.ชานนท์ จันทรา
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัด ขอนแก่น

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552

187,000.00

187,000.00

อ.ทรงชัย อักษรคิด
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดนครปฐม

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 187,000.00

อ.ทรงชัย อักษรคิด
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดภูเก็ต

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552

อ.ทรงชัย อักษรคิด
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552

187,000.00

อ.ชานนท์ จันทรา
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดระยอง

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 187,000.00

187,000.00

อ.ทรงชัย อักษรคิด
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตรโ์ดยหลักสูตรกลาง 
หลักสูตรที่ 1 กรุงเทพมหานคร

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 187,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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190,000.00

งบประมาณ
( บาท )

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง 
หลักสูตรที่ 1 กรุงเทพมหานคร

อ.ชานนท์ จันทรา
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 187,000.00

อ.ชานนท์ จันทรา
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 กรุงเทพมหานคร

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง 
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552

อ.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552

187,000.00

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 187,000.00

อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

อ.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดนครปฐม

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

187,000.00

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 187,000.00

2551-2552 187,000.00

อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 187,000.00

187,000.00

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดระยอง

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 187,000.00

อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
     คณะศึกษาศาสตร ์บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดภูเก็ต

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552

จําแนกตามแหล่งทุน
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การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 187,000.00

งบประมาณ
( บาท )

การติดตามผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยหลักสูตรกลาง
หลักสูตรที่ 1 จังหวัดระยอง

อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 187,000.00

50,000.00

การพัฒนาส่ือเสริมสรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ก่อนประจําการโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรี 
สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.สุนันท์ สังข์อ่อง
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 140,000.00

อ.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีการสอนวิทยาศาสตร์ รศ.สุนันท์ สังข์อ่อง
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552

การพัฒนาอาจารย์พ่ีเล้ียงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้

ผศ.นฤมล ยุตาคม
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 1,283,980.00

การพัฒนาอาจารย์พ่ีเล้ยงให้ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ผศ.พรทิพย์ ไชยโส
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 1,253,000.00

แหล่งทุน - สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและ
การเป็นพ่ีเล้ียงนิสิตฝึกสอน

ศ.วรรณทิพา รอดแรงค้า
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 900,000.00

การบ่มเพาะและขยายผลการบริหารจัดการร้านอาหารไทยต้นแบบ
และจัดทําคู่มือการบริหารจัดการ

รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2551-2551 5,399,300.00

รวม     24  โครงการ     งบประมาณ     7,355,980.00

แหล่งทุน - สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รศ. ดร. ทัศนีย์ ล้ิมสุวรรณ
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาววลีพร  ธนาธิคม
     สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

นางสาวกนกวรรณ กิ่งผดุง
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     5,399,300.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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550,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

อ.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     550,000.00

การศึกษาแนวทางการผลิตกําลังคนตามความต้องการของประเทศ
 : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00
แหล่งทุน - สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่

แหล่งทุน - สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกําหนดแนวทางการลด
ผลกระทบการแก้ไขป้องกันปัญหาและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
การเกษตรภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี: สินค้าประมง

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00
แหล่งทุน - สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด

การพัฒนาเมนูอาหารจากไข่ไก่เพ่ือสุขภาพ นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

2551-2551 200,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จํากัด อ.สุชิน ปลีหะจินดา
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ์

2551-2551 30,000.00

 การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็ง
และทําละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย

รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2550-2552 300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     30,000.00

Extraction and utilization of  OKRA polysaccharide as fat 
replacer in frozen food

ผศ.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2552 300,000.00

Effect of Entomopathogenic nematodes combinig with other 
microbials and plant extracts in controlling diamond back 
moth larva

ศ.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2552 1,555,000.00

นางสาว พิชญาเตชะภัทรกุล
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

จําแนกตามแหล่งทุน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

338,800.00

นางสาวกมลทิพย์ เปาะทองคํา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

กระบวนการท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์

รศ.วิน เชยชมศรี
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

2551-2551

กค.2551 -  ธค. 2552 การผลิตและประยุกต์สารสกัดจากรําสกัด
ไขมันทางการค้าเพ่ือใช้ในการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลเน่ืองจาก
เอนไซม์ในผลไม้

รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2552 300,000.00

240,000.00

การควบคุมประเภทอิงแบบจําลองสําหรับกระบวนการแพร่-การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่เสถียร

อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2553 480,000.00

80,000.00

รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การเกิดโรคและสาเหตุการเข้าทําลายในระยะก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยวที่ก่อให้เกิดโรคผลเน่าของมังคุด(Garcinia mangostana) ใน
ภาคตะวันออก

อ.เนตรนภิส เขียวขํา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551

รศ.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร์

การโคลนยีน Myostatin และยีน Heat shock protein ในปลาดุกอุย รศ.สุภาวดี พุ่มพวง
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า

2551-2551

การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทกลุ่มปฏิปักษ์ต่อจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว อ.กรรณิการ์ ดวงมาลย์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

2550-2551

682,880.00

1,200,000.00

การจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวิธีวิเคราะห์ดิน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพข้าวหอมมะลิ

ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 879,692.00

อ.กาญจนา ทรัพย์นุ้ย
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือมะยงชิดเพ่ือผลิตชาเพ่ือสุขภาพ ผศ.วรรณี จิรภาคย์กุล(ชอบพัฒนา)
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551

การเช่ือมโยงความรู้ในโซ่อุปทานการผลิตกล้วยไม้ในจังหวัด
นครปฐม

รศ.ประสงค์ ตันพิชัย
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

2551-2551

การใช้สารสกัดหยาบจากขม้ินชันในไก่ไข่ อ.อรประพันธ์ ส่งเสริม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

2551-2551 682,748.00

90,000.00

การใช้สารยูจีนอลเป็นยาสลบสําหรับสัตว์นํ้า รศ.นนทวิทย์ อารีย์ชน
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า

2551-2551 633,569.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินอี เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมคอสเมติกส์

อ.รังรอง ยกส้าน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์

2551-2551 100,000.00

งบประมาณ
( บาท )

การตอบสนองการดูดเลือดของยุงและรูปแบบการเข้าออกในการล่า
เหย่ือของยุงลายบ้านและยุงก้นปล่องมินิมัสต่อสารที่ใช้ในการ
ควบคุม

ศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2553 1,200,000.00

การเติมหมู่ฟังก์ชันบนคาร์บอนนาโนทิวบ์ด้วยโพลิเมอร์ชนิดนํา
ไฟฟ้าได้

อ.พิมพา หอมนิรันดร์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551 240,000.00

การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มสารสกัดจากนํ้ามันรําข้าว อ.รังรอง ยกส้าน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์

2551-2551 100,000.00

982,225.00

นางสาวณัฏฐิกา  สมัยมงคล
     คณะอุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวนภัสสร  เลียบวัน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของส้มโอพันธุ์การค้า
และพันธุ์พ้ืนเมืองในประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple 
Sequence Repeat(SSR)

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การทดสอบระดับการแตกเป็นส่วนของวัสดุพลาสติกภายใต้การ
หมักทางชีวภาพที่กําหนดเงื่อนไข

รศ.งามทิพย์ ภู่วโรดม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

2551-2551 100,000.00

300,000.00

การประยุกต์ใช้และการแบบจําลองพลวัตเชิงโมเลกุลโดยอาศัย
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์เพ่ือปรับ
หาโครงสร้างของช่องแลกเปล่ียนไอออนใหญ่ที่ว่องไวต่อแรงเชิงกล
ของแบคทีเรียอีคอไล

อ.อาทร ลอยสรวงสิน
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร์

2551-2553 420,000.00

2550-2551 200,000.00

การประยุกต์ใช้ Bacillus AQBS01 ในการป้องกันโรค 
Streptococcosis ในปลานิล

อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า

2551-2551

นางสาวศรัญญา นิศาภากร
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก

การปรับปรุงโครงสร้างของสารกรองรังสียูวีในกลุ่มซินนาเมตและได
เบนโซอิลมีเธน

อ.ธิตินันท์ กาพย์เกิด
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2553

การปรับปรุงคุณภาพและการเพ่ิมอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ปลา
กะตักทอด

รศ.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2551

480,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย

ปฏิพร เตมียกุล
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Paul W.J. Taylor
     University of Melbourne

การปรับปรุงสภาพผิวของซีโอไลท์จากธรรมชาติเพ่ือใช้เป็นสารตัว
เติมในยางธรรมชาติ

อ.วิรัญญา  แก้ววัฒนะ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การปรับปรุงพันธุ์พริกให้ต้านทานโรคแอนแทรคโนสโดยใช้
ลูกผสมสามทาง

รศ.อรรัตน์ มงคลพร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2551 112,000.00

การป้องกันสารตกค้างในการผลิตถ่ัวเหลืองฝักสดเพ่ือการส่งออก รศ.ทศพล พรพรหม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551 1,108,000.00

การเปล่ียนแปลงของทุนเช้ือสายจีนในประเทสไทยตั้งแต่สมัยหลัง
สงครามโลก ครั้งที่ 2

ศ.ภูวดล ทรงประเสริฐ
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาประวัติศาสตร์

2551-2554 6,000,000.00

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนแบบพ้ืนผิวผลตอบบนตัว
แบบลดรูปในขอบเขตทรงกลม

อ.บุญอ้อม โฉมที
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสถิติ

2550-2551 440,000.00

600,000.00

ผศ.สุดสายสิน แก้วเรือง
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

เสงี่ยม คล้ายรัศมี
     คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การผลิตนํ้าเช่ือมมอลโทสจากแป้งมันสําปะหลังดว้ยเอนไซม์ รศ.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตเครื่องต้นแบบสกัดนํ้ามันจากรําข้าวขนาดเล็กเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน

อ.ศุภกิตต์ สายสุนทร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

2551-2551 499,560.00

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินและอินูโลโอลิโกแซ็กคา
ไรด์ทางอุตสาหกรรม

รศ.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2550-2551 400,000.00

2551-2551 80,000.00

รศ.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การพยากรณ์โหลด รศ.ตฤณ แสงสุวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2551-2551

480,000.00

รศ.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาการใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ไทยส่งเสริมการเจริญเติบโต
และชักนําภูมิต้านทานโรคข้าวโพดด้วยวิธีเคลือบเมล็ด

อ.สุพจน์ กาเซ็ม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551

จําแนกตามแหล่งทุน
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จําแนกตามแหล่งทุน

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

การพัฒนาเครื่องปลูกมันสําปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ อ.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

2551-2551 95,000.00

การพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ในเยาวชนและชุมชนผ่าน
กระบวนการละคร

อ.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551 396,000.00

1,638,921.00

การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์เพ่ือใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม ผศ.วันชัย ยอดสุดใจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2551-2551 346,400.00

นายสุรศักดิ์ ศรีชุมพร นางสาวสุธาทิพย ์ยอยรู้รอบ นายศรัณยู ชุติมาศ นางสาว
ณัฏยา บูชา
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์         กําแพงแสน

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพ่ือการจัดจําแนกปลาปักเป้าใน
ประเทศไทย

อ.ประดิษฐ์ แสงทอง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร์

2551-2552

การพัฒนาใช้สารสกัดจากอบเชยในการป้องกันและควบคุมโรค
หลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงนํ้าดอกไม้

อ.เนตรนภิส เขียวขํา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551 480,000.00

การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารด้วยเทคนิค
ชีวเคมีแบบรวดเร็ว(ต่อยอด)

รศ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

2551-2551 80,000.00

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพ่ือสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสบายได้
ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

อ.พิมพา หอมนิรันดร์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551 500,000.00

การพัฒนาต้นแบบระบบข้อมูลสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวตาม
มาตราฐานข้อมูล OTA

ผศ.พบสิทธิ์ กมลเวชช
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2551-2551 100,000.00

อ.พิทักษ์ เช้ือวงศ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

อ.วันชัย ปล้ืมภาณุภัทร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

อ.พิพัฒน์ คงประชา
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

อ.สมเกียรติ นกบิน
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

อ.ธานิน นานอก
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

อ.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ปรัชญานันท์ นิลสุข
     คณะครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ผักดอง อ.สุขเกษม สิทธิพจน์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาหลักการวัดและการประเมินผล
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
     คณะศึกษาศาสตร ์บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

64,000.00

2551-2551 90,000.00

การพัฒนาโปรแกรมช่วยแก้ไขแบบออโต้แคดเวอร์ช่ัน 2004 ใน
งานส่วนต่อขยายรถไฟฟ้ามหานคร BMCL (สายสีนํ้าเงิน)

อ.วรพงษ์ สว่างศรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

2551-2551 100,000.00

นส.วิภาวรรณ พรหมเจริญ
     ม.เกษตรศาสตร์

การพัฒนาผลึกซีโอไลด์ขนาดนาโนเพ่ือใช้ฟ้ืนฟูนํ้าที่ปนเป้ือนสาร
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

ผศ.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2551-2551

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมกากรําข้าวหลังสกัดนํ้ามัน ผศ.วิษฐิดา จันทราพรชัย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2551

2551-2551 300,000.00

480,000.00

การพัฒนาฟังช่นการประมาณค่าโดยอาศัยเครือข่ายประสาทเทียม อ.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2550-2551 400,000.00

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาวสุภาพร พาเจริญ
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาระบบออกแบบและจําลองกระบวนการ เครอืข่าย
แลกเปล่ียนมวลและความร้อน

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การพัฒนามายองเนสเสริมสารต้านออกซิเดช่ันจากเปลือกมะนาว 
อบเชย และนํ้าผ้ึง และอายุการเก็บรักษา

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2551 1,200,000.00

การพัฒนารูปแบบการเช่ือมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าว
จังหวัดนครปฐม

ผศ.สันติ ศรีสวนแตง
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

2551-2551 590,600.00

รศ.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

จําแนกตามแหล่งทุน
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งบประมาณ
( บาท )
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

200,000.00

การพัฒนาวิธี MD-ONIOM เพ่ือการทํานายค่า 1H-NMR chemical 
shifts ของโมเลกุลเอมีนในตัวทําละลาย

อ.วีรมลล์ ไวลิขิต
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร์

2551-2553 480,000.00

การพัฒนารูปแบบการเช่ือมต่อองค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าว
จังหวัดนครปฐม

อ.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

2551-2551 590,600.00

น.ส. ศิริเกด ฤากิจ
     ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์

การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืช
สมุนไพร

รศ.งามทิพย์ ภู่วโรดม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

2551-2551

การพัฒนาวีธีตรวจสอบสารออกฤทธิ์ยับยั้ง ไทโรซีนไคเนส จาก 
EGFR เพ่ือใช้ในการคัดสรรหายายับยั้งมะเร็ง

อ.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

2551-2552

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาวอุมาพร ชนประชา
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาสารตกตะกอนเพ่ือลดการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ใน
ระบบบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม

ผศ.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

300,000.00

นางสาววิภาวีร์ ธาระเขตร์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาสารเคลือบผิวสําหรับกล้วยหอมทอง รศ.อนุวัตร แจ้งชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2551 300,000.00

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาวกรีตินาฏ  พูลเกษร
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การย่อยสลายและการบําบัดทางชีวภาพของสารกําจัดวัชพืช
อาทราซีนในดินประเทศไทย

ผศ.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 67,500.00

การพัฒนาสารป้องกันการเกาะติดสําหรับผลไม้อบแห้ง รศ.อนุวัตร แจ้งชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2551 300,000.00

2550-2551 480,000.00

การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าว
สําหรับการติดฉลากคาร์บอน เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ํา
ในการบรรเทาภาวะโลกรอ้น

อ.รัตนาวรรณ ม่ังค่ัง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2551-2551 3,027,062.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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รศ.ดร. แชบเบียร์ กีวาลา
        บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม

รศ.ดร. สิรินธรเทพ แต้วประยูร
        บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม

การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สําหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ ผศ.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

งบประมาณ
( บาท )

การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าว
สําหรับการติดฉลากคาร์บอน เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ํา
ในการบรรเทาภาวะโลกร้อน

รศ.งามทิพย์ ภู่วโรดม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

2551-2551 3,027,062.00

2551-2551 300,000.00

ผศ.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันของ Binuclear irons บน
ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์

อ.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควชิาเคมี

2551-2551 240,000.00

การศึกษาการแพร่กระจายของปลาครอบครัว Labridae บริเวณหมู่
เกาะในทะเลอันดามันตอนเหนือ

อ.สุชาย วรชนะนันท์
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2551-2552 479,670.00

การศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ในนิสิตครูสาขา
การสอนวิทยาศาสตร์หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี : การศึกษาระยะยาว

อ.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2550-2551 225,000.00

การศึกษาความจําเพาะในการจับกับทีอาร์เอ็นเอ ของเอนไซม์
แอสปาร์ทิลทีอารีเอ็นเอวินทิเทสจากแบคทีเรีย Helicobacter pylori
 ที่ทําให้เกิดโรคในมนุษย์

อ.พิทักษ์ เช้ือวงศ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2553 471,000.00

การศึกษาความเข้มข้นของโปแตสเซียมและแมกนีเซียมในการ
เพาะเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมแบบความเค็มต่ํา : การดูดซับดดยดิน
ก้นบ่อและผลต่อการรอดตายและผลผลิตกุ้งขาว

อ.อิสริยา วุฒิสินธุ์
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

2551-2553 480,000.00

นส. แววดาว  บิลหะยีหมัด
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

นส. วัลยา  เครือนาไผ่
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

นส.  นิลุบล  พรรณรักษ์
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดการสูญเสียนํ้าหนักผลิตภัณฑ์
กุ้งสุกด้วยกระบวนการ Vacuum Impregnation

ผศ.มนต์ทิพย์ ชํ่าชอง
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

2551-2551 100,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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งบประมาณ
( บาท )

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ดินในพ้ืนที่ปลูก
หม่อนที่มีปัญหาโรครากเน่า

ผศ.ศวพร ศุภผล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2550-2551 480,000.00
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

การศึกษาคาร์บอนในเม็ดดินขนาดเล็กเพ่ือใช้เป็นดัชนีการกักเก็บ
คาร์บอนในดินสีแดงอันดับออกซิซอลล์ของประเทศไทย

อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2552 480,000.00

การศึกษาความหลากหลายของราที่เจริญในนํ้าเค็มบริเวณอ่าวไทย
และการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์

อ.ธิดา เดชฮวบ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551 480,000.00

การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพ่ือช่วยใน
การวางแผนนโยบาย

ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการ        บริการวินิจฉัย

การศึกษาโครงการระบบตลาดข้อตกลงสินค้าสัตว์ปีกในประเทศ
ไทย กรณีศึกษา : ไก่เน้ือ-ไก่ไข่

รศ.สุภาพร อิสริโยดม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

2551-2551 813,200.00

2551-2551 1,099,648.00

ผศ.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

ผศ.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา

นางจํารัส โรจนสโรช
     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางวราภรณ์ ทองชัช
     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นางศิริพันธ์ โมราถบ
     กรมปศุสัตว์

ทิพวรรณ  ปรักมะวงศ์
     -

อ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล้ียง

รศ.ธีระ รักความสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

ผศ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

ประสิทธิ์  ชัยทวีทรัพย์
     กรมปศุสัตว์

จําแนกตามแหล่งทุน



71

72

73

74

75

76

77

78

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Page 52 of 107

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพ่ือช่วยใน
การวางแผนนโยบาย

อ.อมรเทพ อาชวกุลเทพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

2551-2551 1,099,648.00

จําแนกตามแหล่งทุน

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

67,500.00

คเชนทร์  วงษ์สถาพรชัย
     กรมปศุสัตว์

การศึกษาปฏิกิริยาพาเชียลออกซิเดชันของมีเทนโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาแลนทานัมโคบอลต์ออกไซด์

อ.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551

นางสาวปัจฉิมา สิทธิสาร
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

อ.ชัยเทพ พูลเขตต์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

อ.อาสูตร สงวนเกียรติ
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

นางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

80,000.00

การศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดสีดิสเพิร์สที่ติดเป้ือนเส้นใยอิ
ลาสเทนบนเส้นใยผสมของโพลีเอสเทอร์ และอิลาสเทนเพ่ือสมบัติ
การทนทานต่อการซักที่ดี

อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551 478,500.00

100,000.00

สัญญา ปรางค์ศรีอรุณ
     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของไส้กรองจากวัสดุชีวภาพ กากตะกอน 
และผลเหล็กเพ่ือการบําบัดสี

ผศ.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2551-2551

รศ.วิน เชยชมศรี
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การศึกษาผลของคาร์ราจีแนน เกลือ และซูโครสต่อการ
เปล่ียนแปลงสมบัติของแป้งมันสําปะหลัง

อ.เทพกัญญา หาญศีลวัต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2553

การศึกษาปริมาณไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth factor-1, 
IGF-1) ในซีรัมจระเข้ เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

2551-2551

การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการเป็น
ทางเลือกใหม่สําหรับใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม

อ.วสกร บัลลังก์โพธิ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

2551-2552 480,000.00

480,000.00

การศึกษาและพัฒนาการดําเนินการจัดการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูสําหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู้

อ.ชาตรี ฝ่ายคําตา
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2552 480,000.00
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การศึกษาสารเชื่อมขวางโมเลกุลระหว่างยางธรรมชาติและอลูมินา อ.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

2551-2551 112,000.00

งบประมาณ
( บาท )

การศึกษาสมบัติไดนามิกส์ที่สภาวะกระตุ้นของสารพอลิเมอร์นํา
ไฟฟ้าในกลุ่มของอนุพันธ์พอลีคาร์บาดซล โดยวิธีคํานวณทางเคมี
ทฤษฎีและระเบียบวิธีทางสเปคโทรสโคปี

อ.ทรงวุฒิ สุรมิตร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2553 480,000.00

300,000.00

การศึกษาอิทธิพลของแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศท่ีมีผลต่อการ
ได้รับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยในประชากรพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง และตําบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี

อ.สราวุธ เทพานนท์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควชิาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2551-2551 289,300.00

การศึกษาอิทธิพลของลักษณะโครงสร้างทางเคมีต่อระดับความเข้ม
ของสีต่อหน่วยนํ้าหนักและสมบัติการย้อมติดสีบนโพลีเอสเตอร์ของ
ลีดีสเพิร์สชนิดเอโซ

อ.จันทร์ทิพย์ ซ่ือสัตย์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

2550-2551 477,000.00

นางสาว รัดใจ ปคุณพูลสิน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การสกัดและองค์ประกอบทางเคมีของกล่ินดอกทุเรียน อ.ณกัญภัทร จินดา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2551-2551

การสกัดและใช้ประโยชน์โพลีแซคคาไรด์จากผลสํารองใน
ผลิตภัณฑ์เน้ือหมูคืนรูป

ผศ.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2552

การสร้างดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิด Microsatellite สําหรับสบู่ดํา อ.เฉลิมพล ภูมิไชย์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2553 480,000.00

80,000.00

รงจิรา   โพธิ์ทอง
     ภาควิเทคโนโลยีชีวภา คณะอุตสาหกรรมเกษตรพ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของ
ผลิตผลพืชสวน

ศ.สายชล เกตุษา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2550-2551 2,000,000.00

รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

นายณัฐวัชร เช้ือนพรัตน์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

นางสาวภาวิณี วิเชียรนุกูล
     ไม่ระบุหน่วยงาน

การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก(Oseltamivir) จากนํ้าตาลโมเลกุล
เดี่ยว และ กรดทาทาลิก

รศ.บุญส่ง คงคาทิพย์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2553 1,500,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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งบประมาณ
( บาท )

นายจตุรงค์  จันทร์ส่ีทิศ
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กาญจนบุรี

นายสมนึก ทองบ่อ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

นายไพร มัทธวรัตน์
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การหาชนิดและปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมในระบบบําบัดนํ้าเสีย
อุตสาหกรรมโดยสถติวิธีตอยสนองท่ีพ้ืนผิว

ผศ.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

การสํารวจพันธุ์ ระบบการผลิตและการตลาดมะละกอในเขต จ.
สุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี

ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

200,000.00

2551-2551 67,500.00

การหาชุดของเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมแบบเร็วสําหรับการพัฒนา
เครื่องจําแนกกล่ิน

อ.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2551-2552 480,000.00

น.ส.  ยุพาพรรณ เพ่ิมสิน
     ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์

การออกแบบและเปล่ียนแปลงโครงสร้างย่อยเพ่ือการผลิตตัวนํา
ยิ่งยวดประสิทธิภาพสูงสําหรับการประยุกต์ใช้ในระบบกักเก็บ
พลังงานสํารอง

นางสาวอรทัย จงประทีป
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

2551-2552

การเหน่ียวนําให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนแบคเทอริโอซินที่ได้จาก
 Lactobacillus sarivarius K4 โดยวิธี Random Mutagenesis

อ.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

2551-2552

ความเป็นพลวัตของเศรษฐกิจการผลิตข้าวของไทยและการมองไป
ข้างหน้า

รศ.สมพร อิศวิลานนท์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2552 1,262,800.00

460,000.00

ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของระบบนําส่งชนิดมัลติเฟส
สําหรับนําส่งสารโภชนเภสัชและอาหารเพ่ือสุขภาพ

รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2554 1,200,000.00

ความสามารถเปียกได้ของพ้ืนผิวเม่ือมีการปนเป้ือนแบบผสมจาก
ของเหลวที่ไม่ใช่นํ้า

ผศ.จีมา ศรลัมพ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

2550-2551 480,000.00

ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติดินในแหล่งปลูกกับปริมาณและ
คุณภาพผลผลิตส้มโอ

ผศ.ลพ ภวภูตานนท์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2550-2551 1,402,974.00

ศ. ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ความหลากหลายของรา coprophilous ascomycetes และการ
นําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

อ.อรอุมา เพียซ้าย (เจียมจิตต์)
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551 480,000.00

ความหลากหลาย และลักษณะวิวัฒนาการของพรรณไม้ในสกุล
มะเกลือ (Diospyros, Ebenaceae) ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล
ลําดับนิวคลีโอไทด์จากคลอโรพลาสต์จีโนมและนิวเคลียร์จีโนม

อ.สุธีร์ ดวงใจ
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

2551-2552 480,000.00

เครื่องดื่มจากเวย์โปรตีน อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551 90,000.00

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ในระดับโมเลกุล
ของสายพันธุ์เช้ือราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย

อ.จินตนา อันอาตม์งาม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

2550-2552 180,000.00

1,555,000.00

ผศ.นภาพร เป่ียมสง่า
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

ผศ.สุรชัย ลิปิวัฒนาการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

อ.สิตางศุ์  พิลัยหล้า
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

รศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

โครงการนําร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรเป็น
พ้ืนที่รับนํ้านองเพ่ือการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตามแนวพระราชดําริ

รศ.ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

2551-2551 9,110,000.00

นางสาวละอองดาว ว่องเอกลักษณ์ (นิสิตปริญญาเอก)
     ไม่ระบุหน่วยงาน

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง "Physiological Aspects 
of Lignin-Degrading Enzymes from a Macrofungus Isolated in 
Thailand"

รศ.เลอลักษณ์ จิตรดอน
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

2545-2551

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 10: อิทธิพลของ
คาร์โบไฮเดรตต่อความคงตัวของเปบไทด์ถ่ัวเขียวต้านอนุมูลอิสระ
ในสภาวะกลาส

รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2553

โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา อ.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

2551-2551 112,000.00

2,152,000.00

โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด รศ.วันชัย จันทร์ประเสริฐ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2553 521,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : การออกแบบ 
สังเคราะห์และวิเคราะห์ วัสดุนาโนที่มีรูพรุน

ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2553 3,000,000.00

งบประมาณ
( บาท )

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศบางประการของพรรณไม้
สกุลการะเวก(Artabotrys)ในประเทศไทย

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

2550-2551 150,000.00

อ.พิพัฒน์ คงประชา
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

แบบจําลองเชิงวัตถุ 3 มิติมาตราส่วนจริงสําหรับงานออกแบบ
อาคารและบริหารโครงการก่อสร้าง

อ.- -
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2549-2550

รศ.เมตตา เจริญพานิช
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.ผ่ึงผาย พรรณวดี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.พิบูลย์ พันธุ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

อ.ธานิน นานอก
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

392,000.00

รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการทําลายฟิล์มชีวภาพ
แบบผสมที่เกิดจากแบคทีเรียที่มีอาหารเป็นพาหะในกระบวนการ
ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551 300,000.00

385,000.00

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะน่า
สบายและการใช้พลังงานอาคารพักอาศัยในประเทศไทย

อ.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

2551-2552 224,000.00

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบสุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสาร (E-custom) ของผู้ประกอบการไทยในเขตภาคตะวันออก

อ.วิโรจน์ เดชนําบัญชาชัย
     คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
     สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

2551-2552 240,000.00

ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า

ผลของการใช้ความสัมพันธ์ของคําศัพท์และ Macrorules ที่มีต่อการ
จับใจความสําคัญของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

อ.สุจรรยา วิลาวรรณ
     คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

2551-2552

ผลของ Lignin ต่อการต้านทานเช้ือไวรัส MrNV ในกุ้งก้ามกราม อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า

2550-2552

342,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

456,170.00

พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทําแห้ง : ผลต่อปริมาณ  
resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมี
กายภาพ

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

2551-2551 909,700.00

ผลของอุณหภูมิแช่เยือกแข็ง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และ
ระยะเวลาระหว่างการเก็บรักษาต่อการอยู่รอดและความต้านทาน
ของแบคทีเรียโคลิฟอร์มในอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคแช่เยือก
แข็ง

ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2552 285,000.00

นางสาคร ชินวงค์
     สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
     ฝ่ายการศึกษา

ระบบพัฒนาการผลิตมะละกอเพ่ืออุตสาหกรรม นางสาวสิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

2551-2551

ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม อ.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

2551-2551

นส.สมพร แซ่โล้ว
     นิสิต ป.ตรี

นายสมพร คุ้มเดช
     นิสิต ป.ตรี

นายภัทรพงศ์ อินทรัตนผล
     นิสิต ป.ตรี

สถานภาพการผลิตสัตว์นํ้าพ้ืนเมืองของจังหวัดชัยนาท ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า

303,022.00

ระบบลําเลียงข้าวเปลือกจากรถบรรทุกไปเก็บในไซโล รศ.สมยศ เชิญอักษร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

2551-2551 100,000.00

2551-2551 1,547,480.00

สมมาตรของสมการเบเจอร์แบบเฟ้นสุ่ม อ.บุญเลิศ ศรีหิรัญ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร์

2550-2551 480,000.00

สาเหตุการเกิดอาการสะท้านหนาวในสับปะรด ศ.จริงแท้ ศิริพานิช
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2552 50,000.00

สายอากาศแบบหมุนในระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าจุลภาคย่าน
ความถ่ีวิทยุ

อ.สุเนตร พรานนท์สถิตย์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2551-2552 480,000.00

อาหารปลอดภัยและการพัฒนาอาชีพทางเลือกและการจัดการ
ทรัพยากรชายฝ่ัง จ.สุราษฎร์ธานี

ผศ.มยุรี จัยวัฒน์
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

2551-2552 2,763,346.00

หน่วยสร้างสํานึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา (สสวพ.)

นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

2551-2552 3,466,450.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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90,000.00

งบประมาณ
( บาท )

อิทธิพลของระบบการเขตกรรมท่ีดอนต่อการสูญเสียธาตุอาหารใน
ดินที่พัฒนาการสูง

อ.ศุภิฌา ธนะจิตต์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2553 480,000.00

นางสาว วรรษมณ  ทองโชติ (นิสิต)
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาว  อัมรัตน์  แคล้วปลอดทุกข์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร (นิสิต)

รวม     126  โครงการ     งบประมาณ     84,818,167.00

อิทธิพลของรูปแบบการเติมโปรตีนกลูเตลินต่อคุณภาพของ
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก

ผศ.นํ้าฝน ลําดับวงศ์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์

2551-2551

แหล่งทุน - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS)

การใช้คลอรีนไดออกไซด์เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาพริกสด อ.ชุลีพร ชํานาญค้า
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551 90,000.00

การพัฒนาการผลิตสลัดผักปรุงรส (สไตล์ญ่ีปุ่น) อ.โสรยา เกิดพิบูลย์
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551 90,000.00

การใช้พริกดองในการผลิตนําจ้ิมสุกี้ยากี้ อ.รุ่งกานต์ บุญนาถกร
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551 90,000.00

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ปลายข้าวเสริมเส้นใยอาหาร อ.บุศราวรรณ ไชยะ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551 90,000.00

การพัฒนาเครื่องตัดข้ัวข้าวโพดหวาน รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

2551-2551 100,000.00

การพัฒนาอุปกรณ์ไถระเบิดดินดานชนิดส่ันทั้งโครงแบบปรับ
ความถ่ีได้

รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

2551-2551 100,000.00

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวกล้องงอกเสริมสมุนไพร อ.บุศราวรรณ ไชยะ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551 90,000.00

นายยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์
     บริษัท ศรีราชา โมด้า จํากัด

นางสาวดวงทิพย์  อนุวารีพงษ์
     ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์

การพิสูจน์ผลิตภัณฑ์แท้จากจระเข้ด้วยการตรวจไมโตคอนเดรียไซ
โตโครม บี ยีนส์

อ.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

2551-2551 80,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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100,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

นายเรวัฒน์ วานิชศุภชัย
     โรงงานศุภชัย

นายอรรถพล  ทองหลํา
     นิสิต

นายวีรชาติ  ตู้ประสิทธิ์
     นิสิต

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ     830,000.00

การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของรถแทรกเตอร์คีบอ้อยที่ใช้ใน
การเกษตรของไทยด้วยระเบียบวิธีการทางวิศวกรรมการส่ันสะเทือน

อ.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2550-2551

การพัฒนาสมการสําหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินในขม้ินชันแบบ
รวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด

ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

2551-2553 480,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

การประยุกตใ์ช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและ
สารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเช้ือจุลินทรีย์
ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ํา

อ.ทานตะวัน คเชนทร์ชัย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2552 360,000.00

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัตร
กิริยาที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอ
ไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุล
ลาร์ด๊อกกิ้งและการคํานวณเคมีควอนตัม

อ.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551 240,000.00

การวิเคราะห์การเปล่ียนทดแทนแบบขนาน สําหรับกอง
ยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือในอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

2550-2551 240,000.00

60,000.00

รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Frederic Bouillault
     LGEP (France)

รศ.สุภา หารหนองบัว
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การออกแบบเส้นลวดตัวนํายิ่งยวดแบบบิดเกลียวด้วยวิธีไฟไนต์อิลิ
เมนต์

อ.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2550-2551

จําแนกตามแหล่งทุน



6

7

8

9

บาท

1

2

3

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Page 60 of 107

โครงสร้างและกลไกการเกิดปฏิกิริยาระดับนาโนเมตรของโลหะ
ทรานสิช่ันในระบบตัวเร่งปฏิกิริยาเมทอลออกไซด์

อ.สมเกียรติ นกบิน
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551 240,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

แบบจําลองโครงสร้างสามมิติและกลไกการเลือกผ่านไอออนของรู
รั่วระดับนาโนของโปรตีน Cry4Ba จากแบคทีเรีย Bacillus 
thuringiensis

อ.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาฟิสิกส์

2551-2552 480,000.00

ทฤษฎีจํานวนและการประยุกต์ ศ.วิเชียร เลาหโกศล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร์

2551-2553 7,500,000.00

45,000.00

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ     9,645,000.00

รศ. ดร. ชนันท์  อังศุธนสมบัติ
     สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินการธนาคารขยะชุมชน: กรณีศึกษา
เชิงเปรียบเทียบในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงเครือ 
เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตําบลกุมภวาปี และเทศบาลนคร
อุดรธานี

อ.ศมณพร สุทธิบาก
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม

2551-2551

แหล่งทุน - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การพัฒนาเครือข่ายผู้นําชุมชนและสถานศึกษาในการสร้างเสริม
ชุมชนใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

อ.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551 2,500,000.00

โครงการ “ผลิตอาหารเสริมสําหรับเด็กและทารกที่ได้มาตรฐานใน
ระดับอุตสาหกรรม : ระยะที่ 1 (ปี 2551) การประยุกต์ใช้ Linear 
programming ในการพัฒนาสูตรอาหารเสริมสําหรับเด็กและทารก
ให้ได้มาตรฐานทางโภชนาการ”

นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

2551-2551 300,000.00

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทางเลือกเพ่ือสุขภาพสําหรับเดก็เชิง
อุตสาหกรรม

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

2551-2551 500,000.00

นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

นางวรรณดี สุทธินรากร
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายการตลาด

นายวายุห์ สนเทศ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายโรงงาน

ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงษ์
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จําแนกตามแหล่งทุน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

แหล่งทุน - สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ
( บาท )

จักรยานกับวิถีชีวิตของคนไทย อ.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

2551-2551 500,000.00

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย

   แนวทางในการพัฒนาการตลาดและการผลิตสินค้าของผู้ต้องขัง อ.อภิชาต ดะลุณเพธย์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 2,200,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     3,800,000.00

1,200,000.00

นายสิทธินันท์  วิวัฒนาพรชัย
     ไม่ระบุหน่วยงาน

ผศ.สันติยา เอกอัคร
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     3,400,000.00

ผศ.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผลการ
ดําเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน

รศ.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

2551-2551

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551 558,000.00

560,000.00

การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ปีงบประมาณ 
2550

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551 558,000.00

อ.ทรงชัย อักษรคิด
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551

558,000.00

อ.สุนทรา โตบัว
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

อ.อรพรรณ บุตรกตัญญู
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551

จําแนกตามแหล่งทุน
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558,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.ชานนท์ จันทรา
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ภาษาไทย และการเขียนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 2550

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551

การประเมินโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนิ
ทยาศาสตร์ตามรูปแบบแนวทาง สสวท. และรูปแบบที่หลากหลาย

รศ.บุญเรียง ขจรศิลป์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551

558,000.00

ผศ.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งขอบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา

ผศ.กรกฎา นักค้ิม
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

2551-2553 250,000.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ     3,660,000.00
แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการประเมินการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2550 สํานักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา
โครงการวิจัยย่อย: การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

อ.สุนทรา โตบัว
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551 60,000.00

2551-2551 150,000.00

กลุ่มวิจัยเพ่ือการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบ
มวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์

อ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2551-2553 7,500,000.00

อ.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการตลาด

อ.ขวัญชนก วงศ์แพงสอน
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

นางสาวนันทิยา พระทอง
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

อ.วรวิทย์ กุลตังวัฒนา
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือเพ่ิมมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม หมู่ 1 บ้านถํ้าเต่า 
ตําบลสามัคคีพัฒนา อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

อ.จาริตา หินเธาว์
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการจัดการ

จําแนกตามแหล่งทุน
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การทําสายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองกาฬสินธุ์โดยการ
วิเคราะห์รูปแบบของไอโซไซม์

รศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย (กัลยากฤต)
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2551-2551 170,000.00

งบประมาณ
( บาท )

การเตรียมหลักสูตรการจัดการเกษตรแบบมีสัญญาตามถนน
หมายเลข 9  ลาว - ไทย

อ.ธัญลักษณ์ เมืองโคตร
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาการตลาด

2551-2551 50,500.00

2551-2551 491,840.00

การผลิตขนไก่ป่นต้นทุนต่ําโดยการใช้เอนไซม์เคอราติเนสจากเช้ือ
เดี่ยว เพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสําหรับอาหารสัตว์

รศ.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2551-2551 1,000,000.00

อธิวัฒน์ บุญเจริญ
     ไม่ระบุหน่วยงาน
เบญจพร ศรีสุวรรณกาฬ
     ไม่ระบุหน่วยงาน

การศึกษาปรับปรุงกุนเชียงที่ผสมนํ้าครั่ง นายวิรัตน์ สุมน
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์ กําแพงแสน
     สถานีวิจัยทับกวาง

การพัฒนาแนวทางและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการวางแผน
งานก่อสร้างที่มีลักษณะซํ้า ๆ กัน

ผศ.สุนีรัตน์ กุศลาศัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์ กําแพงแสน
     สถานีวิจัยทับกวาง

การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการลดปริมาณการสูญเสียนํ้าในการ
ผลิตข้าว

รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

2551-2551

2551-2551 40,000.00

ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร)
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

นางณัฏยาพร สุมน
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์ กําแพงแสน
     สถานีวิจัยทับกวาง

อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

220,000.00

อ.ชุติ ม่วงประเสริฐ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

อ.บุบผา คงสมัย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

จําแนกตามแหล่งทุน
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จําแนกตามแหล่งทุน

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

400,000.00

รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลลา
     บัณฑิตร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม
รศ.ดร. อํานวย แสงโนรี
     ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ผศ.อุรสา บัวตะมะ
     ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ดร. หลุยส์ เลอเบล
     หน่วยวิจัยสังคมและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลของความต้องการระบบรับรองและฉลาดจากประเทศคู่ค้าต่อ
ความย่ังยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย

อ.รัตนาวรรณ ม่ังค่ัง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2551-2551 5,261,870.00

อ.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

สุภาวดี แหยงคง
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

รวม     10  โครงการ     งบประมาณ     15,284,210.00

ลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ คุณภาพ และรายได้จาก
การจําหน่ายนํ้านมของเกษตรกรท่ีได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงาน
เอกชนแห่งหน่ึงในเขตภาคกลางของประเทศไทย

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

2550-2552

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

กระถินเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ืองในจังหวัด
สระบุรี

รศ.สมเกียรติ ประสานพานิช
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

2551-2551 220,000.00

100,000.00

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพ่ือการผลิตข้าวอย่างย่ังยืน รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551 250,000.00

ผศ.จําเริญ เที่ยงธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณเขาพระพุทธบาทน้อยเพ่ือ
การอนุรักษ์อย่างย่ังยืน

ผศ.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2551-2551

การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถ่ัวป่นอนามัยสู่ชุมชน ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551 200,000.00
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งบประมาณ
( บาท )

การประยุกต์ใช้ GAP ร่วมกับสมุนไพรขม้ินชันและฟ้าทลายโจรใน
การผลิตปลานิลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน

รศ.อรพินท์ จินตสถาพร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า

2551-2551 200,000.00

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ 
สําหรับการผลิตกล้วยนํ้าว้าอบแห้งแบบแผ่น

ผศ.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

2551-2551 200,000.00

การผลิตอาหารหยาบอินทรีย์สําหรับผลิตเน้ือและนมอินทรีย์ รศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

2551-2551 240,000.00

การเพ่ิมมูลค่าไข่ไก่ระดับฟาร์มเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน นางอรทัย ไตรวุฒานนท์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

2551-2551 200,000.00

การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี อ.ธานินทร์ คงศิลา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

2551-2551 120,000.00

การศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาการประกอบอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของชุมชนรอบเข่ือนป่า
สักชลสิทธิ์ในจังหวัดลพบุรี

ผศ.วิโรจน์ เวชชะ
     คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาศิลปนิเทศ

2551-2551 100,000.00

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมการหนีเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาในเขตภาค
กลางตอนบน

อ.ธัชทฤต เทียมธรรม
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

2551-2551 250,000.00

246,100.00

รวม     12  โครงการ     งบประมาณ     2,320,000.00
แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตะวันออก (ผ่านมหาวิทยาลัยบูรพา)

โครงการพัฒนาโคพ้ืนเมือง เพ่ือยกระดับสมรรถภาพการผลิตโดย
ใช้นํ้าเช้ือแช่แข็งโคพันธุ์กําแพงแสน

นายปรีชา อินนุรักษ์
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์ กําแพงแสน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค

2551-2551 240,000.00

นางสาวกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     246,100.00

การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลมะม่วงหิมพานต์: การประเมินคุณสมบัติ
การออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
ผลมะม่วงหิมพานต์

อ.สมจิตต์ ปาละกาศ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

2551-2551

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     90,000.00
แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ ศุนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

จุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบอนินทรีย์ใน
ดินกรดซัลเฟตของประเทศไทย ภายใต้สภาวะท่ีควบคุมการลด
ออกซิเจน

ผศ.ศวพร ศุภผล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2552 90,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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อ.ชุติมา ไวศรายุทธ์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     850,000.00

งบประมาณ
( บาท )

แนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse Receipt) ใน
ตลาดจริง (Cash Market) และนํามาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
(Futures Market)

อ.ธนโชติ บุญวรโชติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

2551-2551 850,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชาดําริ (กปร)

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการตํารวจแห่งชาติ กองบัญชาการศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตํารวจหลักสูตร
ฝึกอบรมนักเรียนตํารวจสังกัดสํานักงานคณะกรรมการตํารวจ
แห่งชาติ

อ.วสันต์ ทองไทย
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551 20,000.00

279,000.00

ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลาย
ชีวภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าทดแทน
โครงการย่อยที่ 1อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลาก
ชนิดของพืชบริเวณพ้ืนที่ป่าทดแทน

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

2551-2553 317,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     20,000.00

รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลาย
ชีวภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าทดแทน
โครงการย่อยที่ 4 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลาก
ชนิดสัตว์ป่าบริเวณพ้ืนที่ป่าทดแทน

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

2551-2553

ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลาย
ชีวภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าทดแทน
โครงการย่อยที่ 3 ผลกระทบของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลาก
ชนิดของชุมสัตว์ในดินบริเวณพ้ืนที่ป่าทดแทน

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

2551-2553

247,000.00

ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลาย
ชีวภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าทดแทน
โครงการย่อยที่2 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความ
เปล่ียนแปลงสังคมพืชบริเวณพ้ืนที่ป่าทดแทน

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

2551-2553 317,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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197,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     1,160,000.00
แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณ
( บาท )

ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลาย
ชีวภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าทดแทน
โครงการย่อยที่2 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความ
เปล่ียนแปลงสังคมพืชบริเวณพ้ืนที่ป่าทดแทน

อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร์

2551-2553 317,000.00

นส.อัษฎะวรรษ สุนันทการกิจ
     ภาควิชาชีวเคมี

การจัดทําระบบจัดการคุณภาพโดยการเพ่ิมความเชื่อม่ันจาก
สายการผลิต

อ.ชุติมา ไวศรายุทธ์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

2550-2551

การโคลน, การแสดงออกและการศึกษาคุณสมบัติบางประการของ
เอนไซม์ adenosine deaminase ที่ต้านทานสารปฎิชีวนะจาก
จุลินทรีย์ Streptomyces antibioticus

ผศ.สมชัย พรบันลือลาภ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

2551-2551

2551-2552 1,227,960.00

290,000.00

การจัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ นวัตกรรมวิศวกรรมทรัพยากร
นํ้า เรื่องแบบจําลองสาธารณสิทธิSWAT & GRASS

รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

2551-2551 500,000.00

รศ. ดร. ศิริชัย  กัลยาณรัตน์
     สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.อินทิรา  ลิจันทร์พร
     สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การใช้ประโยชน์จากเปลือกถ่ัวเขียวและโปรตีนถ่ัวเขียวเข้มข้นเป็น
อาหารไก่เน้ือ ไก่ไข่ และสุกร

ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

การใช้ความร้อนในการรักษาคุณภาพ และยืดอายุการวางจําหน่าย
ของฝรั่งแปรรูปพร้อมบริโภคพันธุ์กลมสาล่ี และพันธุ์แป้นสีทอง
เพ่ือการส่งออก

อ.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล
     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร์

2551-2551 720,000.00

การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายไส้ไก่ที่ได้จากการเล้ียงร่วมกับกุ้ง
กุลาดํา

ผศ.ปัทมา ระตะนะอาพร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

2551-2551 400,000.00

รศ.นงนุช รักสกุลไทย
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูฝรั่ง ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
     คณะเกษตร กาํแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2553 500,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูฝรั่ง รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2553 500,000.00

งบประมาณ
( บาท )
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การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักใน
โรงเรือนในเขตภาคกลางของประเทศไทย

ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2553 400,000.00

ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร์
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

เสาวลักษณ์ อารมณ์
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

รัตติกาล ทรัพย์โมค
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

เพ็ญนภา วรรณรัตน์
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

1,415,866.00

รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร์
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

รัตติกาล ทรัพย์โมค
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

การตรวจวิเคราะห์ความเป็นพิษของพืชสมุนไพร ผศ.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized 
natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท

อ.ธาริณี นามพิชญ์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์

2551-2552 429,000.00

2551-2551 11,290,000.00

ผศ.ดร.ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ
     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การต่อยอดการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ระบบสิทธิบัตรสากล รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2549-2551

รศ.ดร.รัตนวรรณ เอมพันธุ์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร นางสาวโสภิดา ชดช่ืนเชย
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ

2551-2551 3,200,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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การปรับปรุงพันธุ์และการเขตกรรมสมุนไพร ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551 3,200,000.00

งบประมาณ
( บาท )
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นายวัฒนา  อาจวิชัย
     ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

น.ส.อารีย์รัตน์  ขุนภิบาล
     ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ดร.ทรงพล  สมศรี
     กรมวิชาการเกษตร

นางสมนึก  ชัยดรุณ
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายอิทธิฤทธิ์  อ้ึงวิเชียร
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

นายชัยมงคล  ตะนะสอน
     สวพ-ศูนย์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต
นํ้าตาลทรายแดงในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP)

นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

2551-2551 300,000.00

การผลิตไบโอไฮโดรเจนด้วยกระบวนการรีฟอร์มมิงด้วยไอนํ้าจาก
นํ้ามันชีวภาพที่ได้จากต้นสบู่ดําด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ni บนตัวรองรับ
 CeO2 ขนาดนาโนเมตร

รศ.อภิญญา ดวงจันทร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2551 570,000.00

2551-2551 3,767,000.00

รศ.เอ็จ สโรบล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

นายนิพัฒน์ ล้ิมสงวน
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

นางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนากระบวนการลดสารพิษในกากเมล็ดสบู่ดําจากการ
ผลิตไบโอดีเซลเพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิม

รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

จําแนกตามแหล่งทุน
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การพัฒนากระบวนการลดสารพิษในกากเมล็ดสบู่ดําจากการ
ผลิตไบโอดีเซลเพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิม

ดร.ปฐมา จาตกานนท์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายเทคโนโลยีแป้ง นํ้าตาลและยางพารา

2551-2551 3,767,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

500,000.00

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชีวภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุม
โรคและกลไกที่เกี่ยวข้องโรคขอบใบแห้งและใบขีดโปร่งแสงของ
ข้าวและโรคสําคัญของถ่ัวเหลืองฝักสด

อ.สุพจน์ กาเซ็ม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551 949,000.00

ดร.กิตติวุฒิ  เกษมวงศ์
     ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

การพัฒนาเช้ือนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพ่ือใช้ในการกําจัดหนอน
เจาะสมอฝ้าย

นางสุดาวรรณ เชยชมศรี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรอืนปลูกพืชทดลอง

2551-2551

น.ส.วันวิสา  ศิริวรรณ์
     คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช (นิสิต)

การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ด้านหลักสูตรและการสอน

รศ.นาตยา ปิลันธนานนท์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

2551-2551

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

ผศ.ชัยสิทธิ์  ปรีชา
     ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นายพากเพียร  อรญันารถ
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

น.ส.ติยากร  ฉัตรนภารัตน์
     คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช (นิสิต)

อ.อรพรรณ เกินอาษา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

สังวอน แก้ววิจิตร
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

อทิติยา แก้วประดิษฐ์
     ศูนย์วิจัยควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

653,100.00

การพัฒนาเทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงมวนตาโต Geocoris 
uliginosus Say (Hemiptera: Lygaeidae)

ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2553 300,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

เสาวลักษณ์ อารมณ์
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

สังวอน แก้ววิจิตร
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

กิตติยา สุขเสน
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

งบประมาณ
( บาท )

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Anagyrus sinope 
(Howord) (Hymenoptera: Encyrtidae)

ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2553 300,000.00

300,000.00

นํ้าผ้ึง ชมถูเขียว
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

กิตติยา สุขเสน
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

สังวอน แก้ววิจิตร
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

รัตติกาล ทรัพย์โมค
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum 
Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)

ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2553

300,000.00

สินีนาฏ รัตนาคะ
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

เทวี มณีรัตน์
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

อ.อรพรรณ เกินอาษา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควชิากีฏวิทยา

รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ําเพล้ียไฟ Wollastoniella 
rotunda Yasunaga & Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae)

ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2553

จําแนกตามแหล่งทุน
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สังวอน แก้ววิจิตร
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis 
(Walker) (Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์

ผศ.โสภณ อุไรช่ืน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2553

งบประมาณ
( บาท )

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ําเพล้ียไฟ Wollastoniella 
rotunda Yasunaga & Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae)

เพ็ญนภา วรรณรัตน์
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

2551-2553 300,000.00

รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ข้าวสําหรับผู้บริโภคชาวอังกฤษ 
ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยใช้การวิเคราะห์แบบ 
Conjoint

รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2554

400,000.00

ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร์
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

กิตติยา สุขเสน
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

อ.อรพรรณ เกินอาษา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

อ.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

น.ส.โสรยา  จาตุรงคกุล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

การพัฒนาผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง ศ.สาวิตรี ล่ิมทอง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

1,200,000.00

การพัฒนาผลิตแบคทีเรียไนตริฟายอิงเพ่ือเร่งการกําจัดแอมโมเนีย
และไนไตรท์ในผู้เล้ียงสัตว์นํ้าระบบปิด

รศ.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

2551-2551 858,000.00

2551-2551 4,500,000.00

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สําหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง นางผกาพรรณ สกุลม่ัน
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์ กําแพงแสน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค

2551-2551 1,265,000.00

นางสาวศิริพร วิหคโต
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

จําแนกตามแหล่งทุน
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ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

2551-2551 1,265,000.00

งบประมาณ
( บาท )
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย

นายสิทธิพร  บุรณนัฎ
     สหกรณ์โคเน้ือ มก.

นายสมเกียรติ  บงกชพรรณราย
     บ. โลตัสเลธเธอร์ จํากัด

การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูถ่ัวเหลืองแบบผสมผสาน รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สําหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง นายสุรชัย เป่ียมคล้า
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์ กําแพงแสน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์

รศ.สมศิริ แสงโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

อ.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม
และชุมชนเป็นศูนย์กลางบนฐานของแบบจําลองที่ได้จาก
โครงการวิจัย GAME-T/GAME-C เพ่ือการจัดการทรัพยากรในลุ่มนํ้า
เจ้าพระยาอย่างย่ังยืน

รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน์
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

2550-2550 1,600,000.00

รศ.ทศพล พรพรหม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2551 8,783,948.00

การพัฒนาระบบสําหรับการวัดพ้ืนผิวสามมิติโดยใช้แสงแบบ
อัตโนมัติ

อ.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2551-2551 389,700.00

การพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมไม้ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

2551-2551 700,000.00

การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตบีทีและไส้เดือนฝอยควบคุมแมลง
ศัตรูพืชในชุมชนเกษตรกรรม

รศ.จริยา จันทร์ไพแสง
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2551 900,000.00

การพัฒนาวิธีการอินซิตู"ฮบริไดเซช่ันในการตรวจหาเช้ือซัล
โมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสุกร

อ.สุเจตน์ ช่ืนชม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

2551-2551 690,000.00

การพัฒนาวัสดุรับรู้ชนิดใหม่สําหรับสารมลพิษในส่ิงแวดล้อมที่เป็น
โมเลกุลและไอออนโดยโมเลกุลกลุ่มก้อนที่อันตรกิริยาแบบอ่อน

ผศ.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

2551-2551 500,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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อ.สุภาพร เล่ียวไพโรจน์ (แก้วกอ)
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
     สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

อ.ศราวุธ เปรมใจ
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพ่ือลดต้นทุนการตรวจสอบ
อะฟลาทอกซิน

ผศ.วราภา มหากาญจนกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

งบประมาณ
( บาท )

การพัฒนาศักยภาพที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพ่ือส่งเสริม
ชุมชนท่องเที่ยวย่ังยืน กรณีศึกษาอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

ผศ.อารยา ศานติสรร
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
     สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

2551-2551 300,000.00

การพัฒนาเอนไซม์ย่อยสลายเพ่ือการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์ปีก ผศ.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2551-2551 1,525,000.00

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

นางลักษณ์กนก  สินธุ์ประสพชัย
     สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

400,000.00

2551-2551 2,006,000.00

รศ.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สพ.ญ. อรพิน สุขพิริยกุล
     เครือเบทาโกร

น.ส.พนม  ใสยจิตร์
     สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

นางสุวรรณา กลัดพันธุ์
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
     ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง บางเขน

นางสุพัตรา  ปรศุพัฒนา
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายวิษณุรักษ์  ศรีบัณฑิต
     กรมอุทยานแห่งชาติ

การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ นางชิดชม ฮิรางะ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

2551-2551

การเพ่ิมผลผลิตไข่มดแดงในการทําฟาร์มมดแดงเชิงธุรกิจ รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

2551-2551

254,000.00
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ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

2551-2551 1,080,000.00

งบประมาณ
( บาท )
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย

นางสิริพร สธนเสาวภาคย์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

อ.สุขเกษม สิทธิพจน์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์นํ้าหมักยอ และ
เครื่องดื่มนํ้ายอ

นางชิดชม ฮิรางะ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
โครงการย่อย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากยอไทย

นางชิดชม ฮิรางะ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

นางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

การแยกอสุจิเพ่ือการคัดเลือกเพศโดยใช้เทคนิครามานสเปกโทรส
โกปีและออปติคัลทวีเซอซ์

อ.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาฟิสิกส์

2551-2551 1,045,000.00

นางเพ็ญพิมล (มณฑาทิพย์) จาตุรนต์รัศมี
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพ่ือสุขภาพ

รศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

2551-2551 644,000.00

การรวบรวมและจําแนกกลุ่มสายพันธุ์ว่านชักมดลูก ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551 1,400,000.00

2551-2553 3,261,500.00

รศ.วิน เชยชมศรี
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

นางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

นางสาวโสภิดา ชดช่ืนเชย
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ

ชัยมงคล ตะนะสอน
      ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ

จําแนกตามแหล่งทุน
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เอกวิทย์ ตรีเนตร
     นิสิต ป. เอก วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

นางสาววิภาภรณ์ ณ ถลาง
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

รศ.บุญเกื้อ วัชรเสถียร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม. มหิดล

งบประมาณ
( บาท )

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพ่ือสุขภาพ

นางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

2551-2553 3,261,500.00

สุวรพร แซ่ล้ิม
     คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์
     คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์
     คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต และระดับ
การใช้ประโยชน์ของนักดาํนํ้าระหว่างบริเวณแหล่งดํานํ้าเทียมและ
แหล่งดํานํ้าธรรมชาติ

อ.สุชาย วรชนะนันท์
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ
     คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

อ. ดร. กัลยา อารีย์
     คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. ธรรมศาสตร์

อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ แสนมโน หาญพานิช
     คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

2552-2552 321,000.00

การศึกษาพฤติกรรมการเกิดนํ้าท่วม-ดินถล่ม ในพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือ
สร้างแบบจําลองสําหรับกําหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย

ผศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2550-2551 3,900,000.00

รศ.วรากร ไม้เรียง
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

1,000,000.00

การศึกษาพฤติกรรมการเกิดนํ้าท่วม-ดินถล่ม ในพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือ
สร้างแบบจําลองสําหรับกําหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย

นายบรรพต กุลสุวรรณ
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

2550-2551 3,900,000.00

งบประมาณ
( บาท )

นางประภา  ศรีพิจิตต์
     ภาควิชาพืชไร่นา

การสังเคราะห์ dNTP โดยวิธีทางเอนไซม์: การโคลนการเพ่ิมระดับ
การแสดงออกและการทําให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์ 
phosphoglycerate mutase จาก Escherichia coli

ผศ.สมชัย พรบันลือลาภ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

2551-2551

การศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพ่ือใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงาน
อย่างย่ังยืน

รศ.ประภา ศรีพิจิตต์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2549-2550

Assoc. Prof. Jack Asavanant
     Chulalongkorn University

Prof. Roger Grimshaw
     Loughborough University

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

191,000.00

นส.รวินทร์ นราวงศานนท์
     ภาควิชาชีวเคมี

การไหลที่มีพ้ืนผิวอิสระภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง แรงตึงผิว 
และแรงกระทําภายนอก

อ.มนตรี มาลีวงศ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร์

2550-2551 430,000.00

คุณค่าทางอาหารของคัพภะข้าวเริ่มงอกและข้าวกล้องเริ่มงอกต่อ
การยอมรับของผู้บริโภค

นางพัชรี ตั้งตระกูล
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

2551-2551 1,713,800.00

2551-2551 5,000,000.00

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางโภขนาการกับอัจฉริยภาพ
ทางการกีฬาของนักกีฬาไทย

นางวรรณดี สุทธินรากร
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
     ฝ่ายการตลาด

2551-2551 388,000.00

ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
     ม.เชียงใหม่

รศ.สมพร อิศวิลานนท์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

คุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต การตลาด และการบริโภค
ผลไม้ที่สําคัญของภาคเหนือของไทย (ปีที่ 2)

อ.อภิชาต ดะลุณเพธย์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 520,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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โครงการจัดทําต้นแบบ (model) นําร่องของการบริหารและ
ขับเคล่ือน นโยบายและยุทธศาสตร์ของการวิจัยของชาติ (พ.ศ.
2551-2553) สู่การปฏิบัติแบบ
มีส่วนร่วมในจังหวัดนําร่องและระดับท้องถ่ิน: ภาคกลาง

รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร์

2551-2551 1,000,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

1,000,000.00

ดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)

นางสาวเนตรดาว มุสิกมาศ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายเทคโนโลยีแป้ง นํ้าตาลและยางพารา

น.ส. ดอกแก้ว จุระ
     ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS Center) มก.

ดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center)

โครงการจัดประชุม
การกําหนดกลไกการบริหารยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 
2551-2553) 
สู่การปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วม  : ภาคกลาง

รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร์

2551-2551

1,000,000.00

อ.อรชส นภสินธุวงศ์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

อ.สุจินต์ ภัทรภูวดล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

น.ส. อรอุมา ด้วงงาม
     ศูนยก์ารศึกษานานาชาติ มก.

โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค รศ.พงศ์เทพ อัครธนกุล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2551

โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการ
ทรุดตัวบริเวณคอสะพาน

อ.บารเมศ วรรธนะภูติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2551-2551 702,000.00

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าสูง

รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551 14,000,000.00

รศ.วิชาญ ภู่พัฒน์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

จําแนกตามแหล่งทุน
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61

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

2551-2551 702,000.00

งบประมาณ
( บาท )
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย

ดร. อรรถสิทธิ์  สวัสดิ์พานิช
     สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง  กรมทางหลวง

ด.จุฑา สุนิตย์สกุล
     สํานักวิจัยและพัฒนางานทาง  กรมทางหลวง

ชัยพร  บัวสรวง
     การออกแบบสํานังงานโยธา กรุงเทพมหานคร

อ.อภินิติ โชติสังกาศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการ
ทรุดตัวบริเวณคอสะพาน

ผศ.ก่อโชค จันทวรางกูร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการย่อยที่ 1  การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่
ระบบสิทธิบัตรสากล

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2548-2552 1,415,866.00

สรศักดิ์  เซียวศิริกุล
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ม.เกษตรศาสตร์

กฤษณ์   เสาเวียง
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ม.เกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาและวิเคราะห์ฐานข้อมูลนักวิจัยไทยด้าน
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติสากล ปี 
2001-2008 ประจําปีงบประมาณ 2551

ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

ผศ.ดร.นพมณี  โทปุญญานนท์
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางเรณู  เอ่ียมธนาภรณ์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

ดร.ธราธร  ทีรฆฐิติ
     ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

นายลิขิต  มณีสินธุ์
     บริษัท ไพร์ออนาเมนทอล จํากัด

2551-2551 350,000.00

ดร.ปิยะเกษตร  สุขสถาน
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการย่อยที่ 1  การปรับปรุงพันธุ์ขม้ินชันต้านทานโรคเหี่ยวจาก
เช้ือแบคทีเรยี

นางสาวโสภิดา ชดช่ืนเชย
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ

2551-2551 2,044,600.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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64

ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

โครงการย่อยที่ 1  การปรับปรุงพันธุ์ขม้ินชันต้านทานโรคเหี่ยวจาก
เช้ือแบคทีเรีย

ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551 2,044,600.00

งบประมาณ
( บาท )
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ

โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551 3,767,060.00

นายชัยมงคล  ตะนะสอน
     สวพ-ศูนย์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช

นายวัฒนา  อาจวิชัย
     สวพ-ศูนย์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช

น.ส.อารีย์รัตน์  ขุนภิบาล
     สวพ-ศูนย์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช

น.ส.นันทวรรณ  ฉิมพลี
     สวพ-ศูนย์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช

โครงการย่อยที่ 2  การศกึษาการเพาะเลี้ยงคัพภะและเมล็ดอ่อน
เพ่ือย่นเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ของพืชสกุล curcuma และพืช
สกุลใกล้เคียง

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2553 596,318.00

นายศิริพัฒน์  เรืองพยัคฆ์
     ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก.

น.ส.สุภาพร  พรหมพันธุ์
     ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก.

น.ส.นงนาถ  พ่อค้า
     ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก.

นายอนุชา  พลับพลา
     ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก.

2551-2551 865,154.00

ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

น.ส.เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางธราธร  ทีรฆฐิติ
     สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการย่อยที่ 2  อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง นางสาวโสภิดา ชดช่ืนเชย
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ

จําแนกตามแหล่งทุน
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2551-2551 865,154.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

นายชัยมงคล  ตะนะสอน
     สวพ-ศูนย์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช

นายวัฒนา  อาจวิชัย
     สวพ-ศูนย์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช

น.ส.อารีย์รัตน์  ขุนภิบาล
     สวพ-ศูนย์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช

โครงการย่อยที่ 3  วิธีการเพ่ิมโครโมโซมเพ่ือแก้ความเป็นหมันของ
ปทุมมาลูกผสม

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

โครงการย่อยที่ 2  อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
     สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายเทคโนโลยีพืชสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรม

โครงการย่อยที่ 4  การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพ่ือการค้าโดยการ
ชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2552 906,533.00

อ.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

นางพรพิมล  สุริยภัทร
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2549-2551 699,366.00

รศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตแ์ละไอโซโทป

ผศ.ดร.นพมณี  โทปุญญานน์
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางธราธร  ทีรฆฐิติ
     สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายลิขิต  มณีสินธุ์
     บริษัท ไพร์ออนาเมนทอล จํากัด

1,013,199.00

อ.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

ผศ.พีรนุช จอมพุก
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

โครงการย่อยที่ 5  การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์
ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจียว

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2550-2553

จําแนกตามแหล่งทุน
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2550-2553 1,013,199.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

น.ส.อรนุช  ลีลาพร
     สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อ.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสําอางต้านริ้วร้อยจาก
สมุนไพร

อ.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

โครงการย่อยที่ 5  การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์
ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจียว

นางธราธร  ทีรฆฐิติ
     สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นางสาวเยาวลักษณ์  คําพันธ์
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว)

นายเอกรินทร์ บัวผดุง
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว)

โครงการศึกษาข้อมูลทางการวิจัยเพ่ือประกอบการจัดทํารูปแบบ
และจัดทําคู่มือการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)

รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร์

2551-2554 350,000.00

นางภัทรา อะหมะดี พีระซะหีด
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว)

นางสาวศิริประภา  คําโครต
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว)

2551-2551 120,000.00

บทบาทของมหาวิทยาลัยร่วมกับองค์กรท้องถ่ินในการวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือผลักดันเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ
จังหวัดอย่างย่ังยืน กรณีศึกษาผ้าฝ้ายย้อมคราม และ
เครื่องป้ันดินเผาจังหวัดสกลนคร

รศ.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2551-2551 1,265,000.00

อ.เอ้ือ สิริจินดา
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

อ.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

แบบจําลองระดับลุ่มนํ้าสําหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบน
พ้ืนที่สูงอย่างย่ังยืนในประเทศไทย

ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 530,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

2551-2551 600,000.00

ผลกระทบของการเผาไร่เล่ือนลอยบนพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือของ
ประเทศต่อการเก็บกักและปลดปล่อยจาร์บอนสู่บรรยากาศ

อ.กอบศักดิ์ วันธงไชย
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

2551-2551 740,000.00

นางสาวโสภิดา ชดช่ืนเชย
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ

นันทวรรณ ฉิมพลี
     ไม่ระบุหน่วยงาน

แผนงานวิจัย: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขาพและ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการบริโภคอาหารไทย  
ช่ือโครงการวิจัย: การพัฒนาอาหารว่างไทยเพ่ือลดความเส่ียงโรค
อ้วนในเด็กวัยเรียน

ผศ.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ผลของชนิดท่อนพันธุ์และวัสดุคลุมแปลงปลูกต่อผลผลิตและ
ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ของขม้ินชัน

ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551 2,000,000.00

2551-2551 400,000.00

แผนงานวิจัยระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่าย
ลุ่มนํ้าน่านตอนบนเพ่ือการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม กรอบการ
วิจัยด้านภัยพิบัติอุทกภัยและดินถล่ม

รศ.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

2551-2551 2,653,750.00

ศ.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

รศ.กล้าณรงค์ ศรีรอต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รศ.เอ็จ สโรบล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

ภาวะเส่ียงของชนิดพืชจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ระหว่างปี ค.ศ.2000-2100

รศ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน รศ.วินัย อาจคงหาญ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ์

แมลงศัตรูผลผลิตการเกษตรในโรงเก็บและแมลงศัตรูธรรมชาติใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย

ผศ.วีรวรรณ อมรศักดิ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2553 118,760.00

2551-2551 802,000.00

แมกนีโตมิเตอร์แบบสั่งตัวอย่างราคาประหยัด อ.พงศกร จันทรัตน์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาฟิสิกส์

2551-2551 261,000.00

ระบบชลสารสนเทศประเทศไทย (2551) รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า

2551-2551 1,000,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ระบบชลสารสนเทศประเทศไทย (2551) อ.- -
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2551-2551 1,000,000.00

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ลักษณะโครงสร้างและมลทินระดับไมโคร-นาโนในพลอยคอรันดัม ผศ.พรสวาท วัฒนกูล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ

2551-2551 1,000,000.00

อ.ดุสิต ธนเพทาย
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รูปแบบการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: 
บทเรียนจากกรณีศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านต้น
มะม่วง

รศ.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

2551-2551

อ.พงศกร จันทรัตน์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาฟิสิกส์

อ.สรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ

นาง วิลาวัณย์ อติชาติ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

รศ. ดร. วิสุทธิ์ พิสุทธอานนท์
     ชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

360,000.00

อ.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสําอางจากเห็ดสมุนไพรสําหรับการ
บํารุงผิว

อ.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

2551-2553 600,000.00

นายบุญทวี ศรีประเสริฐ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

นาย ทนง ลีลาวัฒนสุข
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

พ.ท. พิศุทธิ์  ดารารัตน์
     กองวิทยาการ กรมวิทยาศาสตร์

นางสาวมนฤดี  ถาวรมงคลกิจ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ดร ชนะ  พรหมทอง
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว)

จําแนกตามแหล่งทุน
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บาท

1

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

2551-2553 600,000.00

งบประมาณ
( บาท )
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย

นางสาวศิริประภา  คําโครต
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว)

นางสาวเยาวลักษณ์  คําพันธ์
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว)

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพร ไพล อ.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสําอางจากเห็ดสมุนไพรสําหรับการ
บํารุงผิว

นางภัทรา  อะหมะดี พีระซะหีด
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว)

477,000.00

2549-2551 500,000.00

นางสาวอุบล ฤกษ์อํ่า
     สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว)

วิธีการเพ่ิมจํานวนโครโมโซมเพ่ือแก้ความเป็นหมันปทุมมาลูกผสม อ.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2550-2552 900,000.00

นางจันทนา  กาญจน์กมล
     ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตฟ้าทะลายโจร ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551

สารต้านอนุมูลอิสระและลิพิดเปอร์ออกซิเดสในวงจรการลอกคราบ
ของปูทะเล (Scylla serrata Forskal 1775)

ผศ.จินตนา สและน้อย
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2551-2551

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

500,000.00

นางสาวโสภิดา ชดช่ืนเชย
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ

อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล
     ไม่ระบุหน่วยงาน

อาหารว่างไทยเพ่ือลดความเส่ียงต่อโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน ผศ.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

2551-2551 400,000.00

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัย
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติในช่วงปีงบประมาณ 2549 
และ 2550

ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 900,000.00

รวม     88  โครงการ   งบประมาณ     120,612,480.00

นส.วิมลมาศ  โอสถเสน
     ไม่ระบุหน่วยงาน

จําแนกตามแหล่งทุน



1
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     900,000.00
แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัย
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติในช่วงปีงบประมาณ 2549 
และ 2550

นส.พรพรรณ  ภู่แก้ว
     ไม่ระบุหน่วยงาน

2551-2551 900,000.00

การศึกษาวิจัยความรุ้ด้านการจัดการผลิตอ้อยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
 ช่วงเวลา และปัจจัยพ้ืนฐานที่เกษตรกรมีอยุ่ เพ่ือพัฒนาเป็นระบบ
จัดการที่เหมาะสมและพัฒนาระบบการจัดการแบบ On-line

รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

2551-2551 10,000,000.00

การศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนําตาลจากอ้อย รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2551 2,200,000.00

ชุดโครงการการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยวิธี conventional 
Method

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551 5,000,000.00

รศ.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

อ.สมบัติ ขาวประทีป
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

นายปฐมพงษ์ คุมพล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

500,000.00

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 1.3 การสร้างพันธุ์อ้อยดัดแปลงพันธุกรรมให้มี
นํ้าตาลสูงและต้านทานสารกําจัดวัชพืช

รศ.สนธิชัย จันทร์เปรม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551 4,500,000.00

นายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กาํแพงแสน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและนํ้าตาล

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 1.2 ธนาคารพันธุกรรมอ้อยในประเทศไทย

ผศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไร่นา

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 2.2 การตรวจวัดระดับความชื้นในดินที่เหมาะสม
ต่อการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.เกวลิน ศรีจันทร์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 1,000,000.00

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 2.1 การศึกษาความต้องการใช้นํ้าของอ้อย

อ.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

2551-2551 5,000,000.00

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพ่ือ
การจัดการใช้นํ้าที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกที่เหมาะสมใน
ภูมิภาค และเพ่ือการจัดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูก
ตามชุดดินที่เหมาะสมในภูมิภาค

รศ.กุมุท สังขศิลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 4,000,000.00

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 2.3 การศึกษาวิจัยด้านสรีรวิทยาการจัดการปุ๋ย

ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551 1,000,000.00

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 3.1 การวิจัยระบบการจัดการวชัพืชในไร่อ้อย

ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
     ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

2551-2551 2,500,000.00

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 2.5 การพัฒนา Simulation Model

รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2551 4,000,000.00

500,000.00

รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

อ.สมบัติ ขาวประทีป
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

อ.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 3.2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารกําจัด
วัชพืชแบบอัจฉริยะเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

รศ.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

2551-2551

จําแนกตามแหล่งทุน
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2,000,000.00

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 3.3 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในระบบการ
บริหารจัดการแมลงศัตรูอ้อย

รศ.วิวัฒน์ เสือสะอาด
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2551 2,000,000.00

งบประมาณ
( บาท )

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 3.2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารกําจัด
วัชพืชแบบอัจฉริยะเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

นายปฐมพงษ์ คุมพล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

2551-2551 500,000.00

ผศ.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 3.5 ข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือผสมผสานการ
จัดการทรัพยากรดินอย่างย่ังยืนในเขตพ้ืนที่การผลิตอ้อย

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

2551-2551

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 3.4 ข้อมูลความหลากหลายในระดับโมเลกุลของ
เช้ือไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวซ่ึงเป็นโรคสําคัญของอ้อย

ผศ.สุภาพร กล่ินคง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551

640,000.00

รวม     16  โครงการ  งบประมาณ     47,200,000.00
แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2,000,000.00

ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย
โครงการย่อยที่ 4.1 การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยอ้อย

นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
     สํานักหอสมุด บางเขน
     ฝ่ายสารสนเทศ

2551-2551 1,000,000.00

นางศิริกุล  อําพนธ์
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นายวิษณุ  โรจน์เรืองไร
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นางสาวจุฬาลักษณ์  นิพนธ์แก้ว
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     640,000.00

การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกอง
พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2551

อ.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

2551-2551

จําแนกตามแหล่งทุน
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งบประมาณ
( บาท )

หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จาก
ของเสีย

รศ.ธํารงรัตน์ มุ่งเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2552 400,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุข้ันสูง

ผศ.จรัญ ฉัตรมานพ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     400,000.00

ผศ.อรรถศักดิ์ จารีย์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

อ.ชนินทร์ ปัญจพรผล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.อภิญญา ดวงจันทร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุ
ร้อน

ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ์
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

2551-2551 2,600,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการจัดทํารายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 เพ่ือเสนอต่อ UNFCCC รศ.วุฒิ หวังวัชรกุล
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2552 3,660,000.00

อ.กัญญาภา อร่ามรักษ์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
     สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ชัยพร ศิริพรไพบูลย์
     กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

มยุรี นาสา
     ไม่ระบุหน่วยงาน

รศ.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
     สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

รศ.ยุพยง เหมะศิลปิน
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
     สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ผศ.วันชัย อรุณประภารัตน์
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

เพกา เสนาะเมือง
     ไม่ระบุหน่วยงาน

จําแนกตามแหล่งทุน
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1

บาท

1
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1
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

สิริรัตน์ สุขสุเสียง
     นิสิตปริญญาโท สาขาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     6,260,000.00

โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุ
ร้อน

สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์
     นิสิตปริญญาโท สาขาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว

2551-2551

2,578,720.00

อ.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     33,140,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มนํ้ามันเพ่ือ
อุตสาหกรรมไบโอดีเซลชุมชนเชิงพาณิชย์ในพ้ืนที่ปลูกใหม่

รศ.เอ็จ สโรบล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2555 33,140,000.00

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ์
     มูลนิธิโครงการหลวง

นายบรรจง   ปานดี
     มูลนิธิโครงการหลวง

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,578,720.00

แหล่งทุน - สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และมูล นิธิโครงการหลวง

โครงการนําร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วง
ปลอดไวรัส

นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

2551-2552

อาจารย์สุรพล  เหล่ียมสูงเนิน
     ม.ราชภัฎสวนดุสิต

อาจารย์ระวีวรรณ  เกียรติกําพลชัย
     ม.หอการค้าไทย

อาจารย์ยศวีร์  อ่ิมอโนทัย
     ม.ราชภัฎสวนดุสิต

แหล่งทุน - สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการ
ต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน
 (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)

อ.เดชรัต สุขกําเนิด
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 1,500,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบุญชัย
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,500,000.00

คุณรุ่งทิพย์  สุขกําเนิด
     มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

คุณศจินทร์  ประชาสันติ์
     กลุ่ม FTA watch

คุณสุมนมาลย์  สิงหะ
     กลุ่ม FTA watch

คุณนันทา  สิทธิราช
     กลุ่ม FTA watch

การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการ
ต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน
 (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน)

คุณดวงใจ  รุ่งโรจน์เจริญกิจ
     มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีเชิงปริมาณดว้ยเทคนิคเทอร์
โมลูมิเนสเซนต์

ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

แหล่งทุน - สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การควบคุมคุณภาพการผลิตต้นกําเนิดรังสีมาตรฐาน ผศ.พรรณี พักคง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

2551-2551 200,000.00

200,000.00

2551-2551 200,000.00

นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์
     สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นางสาวอาทิตยา สุขเกษม
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ธงชัย สุดประเสริฐ
     สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาว วิชชุดา ประดิษฐ์
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบเส้นหม่ีฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

2551-2551

นางสุชิน อุดมสมพร
     สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

จําแนกตามแหล่งทุน



3

4

5

6

7

8

ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

การตรวจสอบเส้นหม่ีฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ นายรชตินทร์ สัมมาประสิทธิ์
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551-2551 200,000.00

งบประมาณ
( บาท )
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ลําดับ

การวัดและประเมินค่าการกระเจิงของระดับรังสีแกมมาอ้างอิงใน
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL) ด้วยระบบวัดแบบอิมเมจ
จิงเพลท

ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสําหรับเครื่องวิเคราะห์หลายช่อง
ชนิดพกพาดยใช้แผ่นวงจรเอสดี

ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

2551-2551 120,000.00

137,000.00

2551-2551 100,000.00

นายธงชัย สุดประเสริฐ
     สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นางสาวอังศุมาลิน อินแตง
     สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายธเนส สุขสมพงษ์
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาว กนกรัชน์ ตียพันธ์
     สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

การศึกษาปริมาณกัมมันตรังสีในธรรมชาติ ของRa-226,K-40,และ
ฝุ่นกัมมันตรังสีCs-137ของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินในระบบนิเวศ
ภาคพ้ืนดินส่วนของป่าไม้

ผศ.พรรณี พักคง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

2551-2551

การวิเคราะห์การแพร่การกระจายของสารกัมมันตรังสีจากเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย TRR-1/M-1 สู่ส่ิงแวดล้อมโดยใช้การจําลอง
ทางคณิตศาสตร์

ผศ.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาฟิสิกส์

2551-2551

นาย ยุทธนา ตุ้มน้อย
     สํานักงานปรมาณูเพ่ิอสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาว ศริญญา วงศ์สนิท
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

177,000.00

นางสาว สายใจ พ่ึงชมภู
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

การศึกษาปริมาณรังสีในธรรมชาติของระบบนิเวศชายฝ่ัง ผศ.พรรณี พักคง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

2551-2551 200,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

นางดารุณี พีขุนทด
     สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

นายโสวุฒิ ทองประจวบโชค
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสิทธิภาพของกากกัมมันตรังสีในรูปเถ้าหนักที่ผนึกด้วยซีเมนต์
ในสภาวะฝนกรด

ผศ.พรรณี พักคง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

การศึกษาอัตราการขับถ่ายสารรังสีจากร่างกายของคนไทย ผศ.วันวิสา สุดประเสริฐ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

แหล่งทุน - สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ทุนส่วนตัว

2551-2551 100,000.00

นาย เอกโชติ กิคคิมานิตกุล
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

มาตรวัดปริมาณรังสีแกมมาด้วยอีพีอาร์จากวัสดุอะลานีนและฟอร์
เมท-พอลีเมอร์คอมโพสิท:ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติ

อ.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

2551-2551 271,700.00

นายอุดร ยังช่วย
     สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     50,000.00

การตรวจหานิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในการผลิตปุ๋ยฟอสเฟต
ในประเทศไทยด้วยตัวตรวจหารังสีแกมมาชนิดเจอร์แมเนียมความ
บริสุทธิ์สูง

ผศ.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาฟิสิกส์

2551-2552 50,000.00

รวม     11  โครงการ     งบประมาณ     1,905,700.00

รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ

ผศ.อรรณพ หอมจันทร์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อ.พงศกร จิวาภรณ์คุปต์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ

อ.ประหยัด นันทศีล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ

แหล่งทุน - สํานักงานฝนหลวงและการบินเกษตร

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
วิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รศ.นิตยา เลาหะจินดา
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

2551-2551 1.00

จําแนกตามแหล่งทุน
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นางพูลศิริ ชูชีพ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร

2551-2551 1.00การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
วิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

739,200.00

อ. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1.00

น.ส.กรองจิต เกษจินดา
     หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณีส่ิงแวดล้อม และพิบัติภัยธรรมชาติ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

น.ส.ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์
     หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณีส่ิงแวดล้อม และพิบัติภัยธรรมชาติ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดร. วิรัช วงศ์ไพบูรลย์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งบประมาณ
( บาท )

100,000.00

ผศ.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

การประเมินผลกระทบโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะ
พ้ืนที่เพ่ือการผลิตพืชอย่างย่ังยืน (ข้าวและอ้อย)

รศ.สมพร อิศวิลานนท์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551

แหล่งทุน - สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

การประเมินผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาการผลิตหอย
เป๋าฮ้ือเชิงพาณิชย์ในระบบการทําฟาร์มบนบก

รศ.สมพร อิศวิลานนท์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551

ธรรศพร  เหลืองสอาด
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

สิรินาถ   หาญสุวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

777,700.00

ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

การพัฒนาระบบบรรจุข้าวโพดฝักอ่อนในกระป๋อง 108 ออนซ์ อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

2551-2551

จําแนกตามแหล่งทุน
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งบประมาณ
( บาท )
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3,884,936.00

การพัฒนาระบบบรรจุข้าวโพดฝักอ่อนในกระป๋อง 108 ออนซ์ สุธีรา   มีพืชน์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

2551-2551 100,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

สายสนม ประดิษฐดวง
     ไม่ระบุหน่วยงาน

การออกแบบเครื่องแบ่งไส้ขนมกะหรี่พัพส์ ผศ.เชาว์ อินทรประสิทธิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

2551-2551

การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรําสกัดนํ้ามันเพ่ือ
ใช้ทางการเกษตร

รศ.งามทิพย์ ภู่วโรดม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

2551-2552

90,000.00

นายมานพ โชคชีวาตม์
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

เครื่องลดอุณหภูมิอาหารเหลวหนืดบรรจุถุงพลาสติกแบบต่อเน่ือง ผศ.เชาว์ อินทรประสิทธิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

2551-2551 90,000.00

2551-2552 4,960,780.00

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ     10,642,616.00

นายภาธร คงกําเนิด
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

นางสาวกฤติกา กล้าหาญ
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวน่ึงกล้องเริ่มงอกเพ่ือ
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการ

ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์แคลเซียมออกไซด์สําหรับการ
ผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาล์มดิบ

ผศ.กานดิส สุดสาคร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2551-2551 250,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การจัดสรรสัญญาณนําร่องสําหรับช่องสัญญาณไร้สายไมโม้โอเอฟดี
เอ็ม

อ.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2551-2551 250,000.00

250,000.00

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึก รศ.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2551 198,800.00

นายธีรชัย  ศรีวรรักษ์
     ไม่ระบุหน่วยงาน

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพ่ือตรวจสอบซัลไฟต์ในอาหาร อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551

จําแนกตามแหล่งทุน
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จําแนกตามแหล่งทุน

ความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการระบาด
ของแมลงไร และการให้ผลผลิตกล้วยไม้หวาย

อ.เบญจวรรณ ศิริเวชวิวัฒน์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฎวิทยา

2551-2552 1,465,200.00

งบประมาณ
( บาท )

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุบแป้งทอดจากปลาหมึก นางสาวโสรยาเกตุจรัส
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2551 198,800.00

นางสาวดวงทิพย์ กันฐา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฎวิทยา

การวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันบริษัท

รศ.ปรียานุช อภิบุณโยภาส
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

2551-2551

อ.ภาสันต์ ศารทูลทัต
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฎวิทยา

ผศ.ลพ ภวภูตานนท์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

นายภาณุวัฒน์ ศรีอ่อน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

รศ.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางเคมีและความคงทนต่อความร้อน
ของสีต่อการเคล่ือนที่เน่ืองจากความร้อนของสีดีสเพิร์สบนเส้นใย
โพลีแลคติกแอซิด

อ.จันทร์ทิพย์ ซ่ือสัตย์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

2551-2551

619,111.00

นายอนุรักษ์ เครือคํา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
     ฝ่ายวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการออกแบบสําหรับโครงสร้างเบาะน่ังรถยนต์ รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2551-2551 526,000.00

โครงการหุ่นยนต์สองล้ออัจฉริยะ อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2551-2551 250,000.00

250,000.00

การสร้างระบบพยากรณ์โรคเพ่ือการจัดการโรคของกล้วยไม้ใน
โรงเรือน

รศ.สมศิริ แสงโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551 1,079,099.00
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จําแนกตามแหล่งทุน

งบประมาณ
( บาท )

รวม     10  โครงการ  งบประมาณ     5,138,210.00

5,000,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

การบําบัดสารมลพิษอินทรีย์โดยใช้อนุภาคโลหะขนาดนาโนท่ียึด
ติดกับวัสดุที่มีพ้ืนผิวปรับสภาพ

ผศ.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2551-2551 692,000.00

อ.ชมพูนุท วรากุลวิทย์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

ผศ.พิบูลย์ พันธุ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     5,692,000.00

การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโน
เมตร

ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2549-2553

รศ.วิทยา ป้ันสุวรรณ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

สุดชาย กําเนิดมณี
     ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการเกษตรและการจัดทรัพยากร

จุฑาลักษณ์ วงศ์ชัยชนะ
     บริษัท กิตติพรรณ จํากัด

ผุสดี อุปลา
     ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการเกษตรและการจัดทรัพยากร

แหล่งทุน - สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บ ริษัทกิตติรัตนพรรณ จํากัด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบมันสําปะหลัง : แทนนิน รศ.วัลลภ อารีรบ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร์

2551-2551 490,000.00

ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี
     ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการเกษตรและการจัดทรัพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     490,000.00

วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพ่ือการผลิตช้ินงานคร่าวฝา
ประตูด้านในของยานยนต์

อ.สมหวัง ขันตยานุวงศ์
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

2549-2550 2,200,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

การสํารวจความเข้าใจต่อแนวคิด Sustainability ในวงการ
เทคโนโลยีการบรรจุ

อ.เลอพงศ์ จารุพันธ์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

2551-2551 200,000.00

รศ.สันติ สุขสอาด
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการป่าไม้
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพ่ือการผลิตช้ินงานคร่าวฝา
ประตูด้านในของยานยนต์

อ.ประเทือง พุฒซ้อน
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

2549-2550 2,200,000.00

งบประมาณ
( บาท )

จําแนกตามแหล่งทุน

อ.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     2,400,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

แหล่งทุน - สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การเพ่ิมมูลค่าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้วยนวัตกรรม ผศ.พบสิทธิ์ กมลเวชช
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2551-2551 100,000.00

การค้นหายีนต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศโดยวิธี ผศ.จุลภาค คุ้นวงศ์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2553 742,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00

การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก นางสาวสิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

2551-2551 3,144,000.00

การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของ
กระบือ เพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักย่อยในกระเพาะรู
เมนของสัตว์เค้ียวเอ้ือง

ผศ.สุริยะ สะวานนท์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

2551-2551 1,623,000.00

อ.สุจินต์ ภัทรภูวดล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

นางวารุณี ธนะแพสย์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

นายกรุง สีตะธนี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

ผศ.จุลภาค คุ้นวงศ์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

รศ.อรรัตน์ มงคลพร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

ผศ.ปราโมทย์ สฤษด์ินิรันดร์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

จําแนกตามแหล่งทุน

2551-2551 138,500.00

การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

2551-2551 3,144,000.00

ปวีณา มนตรี
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวสิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ต้านทานโรครานํ้าค้างโดยใช้โมเลกุล
เครื่องหมาย

นางชบา จําปาทอง
     สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
     สถานีวิจัยพืชไรสุ่วรรณวาจกกสิกิจ

การทดสอบการเกิดโรคของเช้ือ Colletotrichum ในพริกสายพันธุ์
ต่างๆ

รศ.อรรัตน์ มงคลพร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การ
ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาปรสิตวิทยา

2551-2551 3,500,000.00

2551-2551 2,154,000.00

การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ ผศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไร่นา

2551-2551 500,000.00

การศึกษาความสัมพันธ์ระหวางเช้ือแบคทีเรยี Ralstonia 
solanacearum และเช้ือรา Phytophthora capsici ในการทําให้เกิด
โรคเหี่ยวของพริก

ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551 970,000.00

การศึกษาความแตกต่างของอัลลีลลักษณะต้านทานโรคใบไหม้ 
(Ph-3)ในมะเขือเทศ

ผศ.จุลภาค คุ้นวงศ์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2553 1,971,000.00

632,000.00

ผศ.สุภาพร กล่ินคง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

อ.สุจินต์ ภัทรภูวดล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบดา่งแตงกวา ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแคระและใบด่าง
จุดประของข้าวโพด

ผศ.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551 617,000.00

2551-2553 639,840.00

นายประสาทพร สมิตะมาน
     ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความหลากหลายของเช้ือราสนิมข้าวโพดและการคัดเลือกพันธุ์
ต้านทานโรคราสนิม

อ.จินตนา อันอาตม์งาม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551
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การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราสาเหตุโรคแอน
แทรคโนสพริก

ผศ.รัติยา พงศ์พิสุทธา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

2551-2551 618,000.00
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จําแนกตามแหล่งทุน

งบประมาณ
( บาท )

โครงการเพาะเล้ียงเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) เพ่ือใช้
ในงานวิจัยของ สวทช.

รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาปรสิตวิทยา

2551-2551 897,000.00

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

646,200.00

รวม     15  โครงการ     งบประมาณ     19,615,340.00
แหล่งทุน - สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพ่ือการปรับปรุง
พันธุ์พืช ระยะที่2

ผศ.จุลภาค คุ้นวงศ์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2551 2,783,000.00

ผศ.สุดสาย ตรีวานิช
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช  ตรวจวินิจฉัย
ศัตรูพืชและการกําจัดศัตรูพืช

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

2550-2551

การศึกษาเกณฑ์ช้ีวัดคุณภาพไข่เค็มและการปฏิบัติที่ดีสําหรับการ
ผลิตไข่เค็มของประเทศไทย

รศ.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2551-2551

อ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

โครงการพัฒนาหลักการสร้างวิธีการชักตัวอย่างตามหลักสากลเพ่ือ
เป็นส่วนหน่ึงของงานการกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

อ.ชุติมา ไวศรายุทธ์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

700,000.00

ผศ.สุภาพร กล่ินคง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

อ.จินตนา อันอาตม์งาม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

รศ.อนันต์ ผลเพ่ิม
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการศึกษาจัดทําคู่มือมาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งและการนําไปใช้ นางสาวสิริกลุ วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

2551-2551

2551-2551 3,500,000.00

โครงการศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ของปริมาณอาหารแปรรูป/กึ่ง
แปรรูปกับสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ เพ่ือขยายฐานข้อมูลปริมาณ
อาหารที่คนไทยบริโภค

รศ.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

2551-2551 880,000.00

808,300.00
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

โครงการศึกษาจัดทําคู่มือมาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งและการนําไปใช้ นายกรุง สีตะธนี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

2551-2551 808,300.00

งบประมาณ
( บาท )

จําแนกตามแหล่งทุน

อรสา ดิสถาพร
     กรมส่งเสริมการเกาตร

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ     6,534,500.00

นายบุญเสริม  ใจดีเฉย
     บริษัท เสริมพิสิทธิ์ จํากัด

ศ.พญ. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์
     ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     250,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานวัตกรรมแห่งชาติและบ ริษัท เสริมพิสิทธิ์ จํากัด

อาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานผสมสารสกัดจากบอระเพ็ด รศ.งามผ่อง คงคาทิพย์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

2551-2551 250,000.00

ผศ.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,300,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วิเคราะห์แบบจําลองทางการเกษตร อ.จารึก สิงหปรีชา
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

2551-2551 1,300,000.00

แหล่งทุน - สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ

การพัฒนาระบบเช่ือมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ติ ดตามสถานะกริด 
SCMS กับระบบจัดลําดับงาน SCMS

ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2551-2551 240,000.00

2551-2551 240,000.00

สมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล
     ศูนย์ไทยกริดแห่งชาต ิสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

Cindy Zhang
     San Diego Supercomputer Center, US.

การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลซอฟต์แวร์บนระบบกริดของ 
PRAGMA

ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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จําแนกตามแหล่งทุน
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การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลซอฟต์แวร์บนระบบกริดของ 
PRAGMA

Cindy Zhang
     San Diego Supercomputing Center

2551-2551 240,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

240,000.00

สุกรี พัฒนภิรมย์
     ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     720,000.00

สมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล
     ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

ระบบตรวจสอบสถานะภาพของระบบกริดขนาดใหญ่ ผศ.ภุชงค์ อุทโยภาศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2551-2551

แหล่งทุน - สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง โดยอาศัย
วิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

2551-2551 3,249,000.00

นาย บัณฑูร เศณษฐศิโรตม์
     อิสระ

นส. สุนีย์ ทองชัย
     อิสระ

นส. ธัญญา แสงอุบล
     อิสระ

นายปกรณ์ คงสวัสดิ์
     อิสระ

รศ. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
     มหาวิทยาลัยมหิดล

นายดิสทัต โรจนาลักษณ์
     อิสระ

ศ. วิสุทธิ์ ใบไม้
     มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. สมชาย รัตนช่ือสกุล
     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

จําแนกตามแหล่งทุน

นส. นันทนา กันตรี
     อิสระ

นส. วลัยพร อดออมพานิช
     อิสระ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,249,000.00

งบประมาณ
( บาท )

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง โดยอาศัย
วิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

นายเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ์
     อิสระ

2551-2551 3,249,000.00

แหล่งทุน - สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสําเร็จใน
การปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและภาคตะวันออก

อ.ล่ีลี อิงศรีสว่าง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสถิติ

2551-2551 950,000.00

566,360.00

รศ.สายสุดา สมชิต
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสถิติ

สุภาวดี อิงศรีสว่าง
     ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี่ชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปราโมทย์ ลือนาม
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     950,000.00

ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วีระศักดิ์ อุดมโชค
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พงศ์กร จิวาภรณ์คุปต์
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     566,360.00

แหล่งทุน - สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โครงการประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงของ
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

ผศ.จุฬารัตน์ วัฒนะ
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

2551-2551
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พัฒนะ ธนาธิปัตย์
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

จําแนกตามแหล่งทุน

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองจินดา

รศ.สิริกร (พรทิพย์) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร์

2551-2551 2,800,000.00

แหล่งทุน - 

สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,800,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พัฒนะ ธนาธิปัตย์
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

แหล่งทุน - องค์การบริหารส่วนตําบลโคกขาม

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (งาน
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะท่ี 1) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโคกขาม

รศ.สิริกร (พรทิพย์) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร์

2551-2551 2,500,000.00

สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,500,000.00
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พัฒนะ ธนาธิปัตย์
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

จําแนกตามแหล่งทุน

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บางยาง

รศ.สิริกร (พรทิพย์) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร์

2551-2551 1,850,000.00

แหล่งทุน - 

สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,850,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พัฒนะ ธนาธิปัตย์
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

แหล่งทุน - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธภิาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านแพ้ว

รศ.สิริกร (พรทิพย์) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร์

2551-2551 945,000.00

สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     945,000.00



1

บาท

1

บาท

องค์การบริหารส่วนตําบลมาบแค อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พัฒนะ ธนาธิปัตย์
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

จําแนกตามแหล่งทุน

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
มาบแค

รศ.สิริกร (พรทิพย์) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร์

2551-2551 2,500,000.00

แหล่งทุน - 

สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,500,000.00

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พัฒนะ ธนาธิปัตย์
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

แหล่งทุน - องค์การบริหารส่วนตําบลสระกะเทียม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สระกะเทียม

รศ.สิริกร (พรทิพย์) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร์

2551-2551 1,300,000.00

สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,300,000.00



1

บาท

บาท

แหล่งทุน - องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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จําแนกตามแหล่งทุน

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

อ.พรเทพ พัฒธนานุรักษ์
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

พัฒนะ ธนาธิปัตย์
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ยุทธนา บุญสนอง
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
รัชญา นุสสะ
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

งบประมาณ
( บาท )

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองเพรางาย

รศ.สิริกร (พรทิพย์) กาญจนสุนทร
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร์

2551-2551 2,800,000.00

สมควร ยืนยาว
     สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,800,000.00

รวมทั้งสิ้น  561 โครงการ  งบประมาณ     620,932,853.00


