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ภายนอกมหาววทยาลจย (นอกประเทศ)

Asia Pacifc Network (APN)แหลลงททน - 

ผศ.ขววญชวย ดวงสถาพร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจวดการปปาไมม

Collaborative Studies in Tropical Asian 

Dendrochronology: Addressing 

Challenges in Climatology and Forest 

Ecology

 1 2551-2552  200,000.00

ผศ.ประสงคร สงวนธรรม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจวดการปปาไมม

ผศ.ปปสสส ประสมสวนธร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจวดการปปาไมม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

Biomimic Pty Ltd, Australiaแหลลงททน - 

ผศ.วสรวรรณ อมรศวกดวด

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากสฏววทยา

การทดลองทางคลสนวกของประสวทธวภาพยา

กกาจวดเหาเพพพอรวกษาเหาบนศรสษะ

 1 2551-2551  570,000.00

รองศาสตรจารยร   ดร.พวกตรรพวมล มหรรณพ

     ภาคววชาปรสวตววทยา คณะสาธารณสสขศาสตรร มหาววทยาลวย

มหวดล กรสงเทพฯ

     

นายแพทยรประสสตร ถาวรชวยสวทธวด

     โรงพยาบาลเลวดสวน ถนนสสลม เขตบงรวก กรสงเทพฯ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      570,000.00 บาท

Chiba Universityแหลลงททน - 

อ.ปรวยานสช จสลกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

Potential assimilation of water spinach 

in water resources

 1 2551-2551  90,000.00

Dr. Michiko Takagaki

     Chiba University

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

Department of Veterinary Medicine, College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing Universityแหลลงททน - 

นางสาวธวญญลวกษณร ขวนธะมสล

     คณะสวตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาคววชาสวตวแพทยสาธารณสสขศาสตรร และการบรวการววนวจฉวย

การศศกษาการเปลสพยนแปลงลกาดวบทางพวนธส

กรรมของเชพชอไวรวสไขมหวดสสนวข

 1 2551-2552  100,000.00

Songkhla Chulakasian

     Department of Veterinary Medicine, College of Veterinary 

Medicine, National Chung Hsing University, Taiwan

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

European Comission, Thailand-EC Cooperation Facility Programแหลลงททน - 
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อ.รวตนาวรรณ มวพงควพง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรสวพงแวดลมอม

การพวฒนาศวกยภาพอสตสาหกรรมอาหาร

ไทยเกสพยวกวบฉลากคารรบอนฟสตพรวชนทร เพพพอ

สนวบสนสนการพวฒนาการคมาทสพลดการปลด

ปลลอยกกาซคารรบอนไดออกไซดรระหวลาง

ประเทศในกลสลมสหภาพยสโรปและประเทศ

ไทย อวนเปปนการสลงเสรวมการบรรเทาผล

กระทบจากการเปลสพยนแปลงสภาพอากาศ

 1 2551-2552  13,237,250.00

รศ.งามทวพยร ภสลวโรดม

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยสการบรรจส

รศ.ดร.แชบเบสยรร กสวาลา

        บวณฑวตววทยาลวยรลวมดมานพลวงงานและสวพงแวดลมอม

     

Dr Hayo van der Werf

     Institut National de la Recherche Agronomique, France

     

Dr Almudena Hospido

     University of Santiago de Compostela, Spain

     

Prof. Roland Clift

     University of Surrey, UK

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,237,250.00 บาท

Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japanแหลลงททน - 

นางสาวพวลาณส ไวถนอมสวตยร

     สถาบวนคมนควมาและพวฒนาผลวตผลทางการเกษตรและ

อสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายนาโนเทคโนโลยสและเทคโนโลยสชสวภาพ

Researches on Screening and 

characterization of innovative fungi 

having strong saccharifcation abilities 

for lignocellulosic materials

 1 2551-2551  560,000.00

นางสาววราภรณร อภวววฒนาภวววต

     สถาบวนคมนควมาและพวฒนาผลวตผลทางการเกษตรและ

อสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายนาโนเทคโนโลยสและเทคโนโลยสชสวภาพ

นางวารสณส ธนะแพสยร

     สถาบวนคมนควมาและพวฒนาผลวตผลทางการเกษตรและ

อสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายนาโนเทคโนโลยสและเทคโนโลยสชสวภาพ

Dr.Yoshinori Murata

     Japan International Research Center for Agricultural 

Sciences (JIRCAS), Japan

     

Dr.Akihiko Kosugi

     Japan International Research Center for Agricultural 

Sciences (JIRCAS), Japan

     

อ.ประพวนธรศวกดวด ศรสษะภสมว

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลสชยงสวตวรนชกา

การประยสกตรใชมสาหรลายในการเลสชยงกสมงกสลา

ดกา

 2 2551-2555  1,200,000.00
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Kaoru Hamano

     JIRCAS

     

การประยสกตรใชมสาหรลายในการเลสชยงกสมงกสลา

ดกา

 2 2551-2555  1,200,000.00

ดร.เกศศวณส ตระกสลทววากร

     สถาบวนคมนควมาและพวฒนาผลวตภวณฑรอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

คสณสมบวตวเชวงสสขภาพของผวกพพชนบมานไทย 3 2551-2551  323,650.00

นางจวนทรรเพพญ แสงประกาย

     สถาบวนคมนควมาและพวฒนาผลวตภวณฑรอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

นางสาวเพลวนใจ ตวงคณะกสล

     สถาบวนคมนควมาและพวฒนาผลวตภวณฑรอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

อ.ประพวนธรศวกดวด ศรสษะภสมว

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลสชยงสวตวรนชกา

ผลของ Lignin ตลอการตมานทานเชพชอไวรวส 

YHV และ TSV ในกสมงกสลาดกาและกสมงขาวแวน

มาไมยร

 4 2551-2553  350,000.00

Kaoru Hamano

     JIRCAS

     

นางสาวเพลวนใจ ตวงคณะกสล

     สถาบวนคมนควมาและพวฒนาผลวตภวณฑรอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

ผลของกรรมววธสการผลวตอาหารตลอ

คสณสมบวตวดมานสสขภาพ

 5 2551-2551  300,000.00

ดร.เกศศวณส ตระกสลทววากร

     สถาบวนคมนควมาและพวฒนาผลวตภวณฑรอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

นางจวนทรรเพพญ แสงประกาย

     สถาบวนคมนควมาและพวฒนาผลวตภวณฑรอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      2,733,650.00 บาท

Michigan State Universityแหลลงททน - 

รศ.วาณส ชนเหพนชอบ

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยสการบรรจส

การศศกษาสภาวะอวนตรายระหวลางการขน

สลงในประเทศไทย

 1 2551-2551  300,000.00

อ.สสขเกษม สวทธวพจนร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยสการบรรจส

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

Ministry of Education Culture Sports Science and Technology, Japanแหลลงททน - 

รศ.สมควด สวรวพวฒนดวลก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชสวววทยาปปาไมม

Forest fre and vegetation changes in 

tropical seasonal forests in Thailand

 1 2551-2553  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

Morinaga Institute of Biological Science, Inc.แหลลงททน - 

อ.ชสตวมา ไวศรายสทธร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     โครงการจวดตวชงภาคววชาเทคโนโลยสอสตสาหกรรมเกษตร

การใชมชสดทดสอบสารกลอใหมเกวดภสมวแพมใน

อาหาร

 1 2551-2551  300,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

National Zoological Park, Smithsonian Institutionแหลลงททน - 

ผศ.นรวศ ภสมวภาคพวนธร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชสวววทยาปปาไมม

โครงการฟฟฟนฟสประชากรละองละมวพงพมลา 

(Burmese Eld's deer; Cervus eldi 

thamin) ในเขตรวกาพวนธสรสวตวรปปาหมวยขา

แขมง จวงหววดอสทวยธานส

 1 2550-2552  140,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      140,000.00 บาท

Rutgers Universityแหลลงททน - 

อ.อรชส นภสวนธสวงศร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรวพยากร

Measuring the Impact of Rockefeller 

foundation’s Funding for the 

Development of Drought tolerant Rice 

in Thailand

 1 2551-2551  1,200,000.00

รศ.สมพร อวศววลานนทร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรวพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

Sumitomo chemical Co., Ltd.แหลลงททน - 

อ.ธสรววทยร เปปยคกาภา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสวตวบาล

เปรสยบเทสยบผลของลวกษณะทางกายภาพ

ของเมทไธโอนสนตลอการผสมอาหารและ

ความสมพกาเสมอของไกลไขลระยะรสลน

 1 2551-2551  340,000.00

อ.ธสรววทยร เปปยคกาภา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสวตวบาล

ผลของการเสรวมกรดอะมวโนเมทไธโอนสน

ในอาหารโปตสนตพกาตลอการเจรวญเตวบโตใน

กสมงขาวแปซวฟฟกสร (Litopenaeus 

vannamei)

 2 2551-2551  305,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      645,000.00 บาท

Swedish International Development Co-operation Agency (Sida)แหลลงททน - 

อ.นภาพร พลวงพรพวทวกษร

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาววศวกรรมไฟฟฟาและคอมพววเตอรร

Energy Flow in PV Hybrid System for an 

Island Community

 1 2551-2551  60,000.00

อ.นภาพร พลวงพรพวทวกษร

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาววศวกรรมไฟฟฟาและคอมพววเตอรร

Renewable Energy Options for an 

Island Community

 2 2551-2551  60,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)แหลลงททน - 

รศ.สสพวฒนร อรรถธรรม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

 โครงการศสนยรขมอมสลเทคโนโลยสชสวภาพ

และความปลอดภวยทางชสวภาพ

 1 2550-2552  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

The United Nations Environment Programmeแหลลงททน - 
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รศ.โสมสกาว เพชรานนทร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

The Conduct of a Regional Training 

Workshop on the Economic Valuation 

of The Goods and Services of Coastal 

Habitats

 1 2551-2551  1,043,768.00

ผศ.สสวรรณา ประณสตวตกสล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรวพยากร

ผศ.เพพญพร เจนการกวจ

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรวพยากร

อ.ววลลภวครร พลทรวพยร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.นสชนาถ มวพงควพง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรวพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,043,768.00 บาท

บรวษจท  S.T.I.Solfotecica Italiana-SpA  จากประเทศอวตาลอแหลลงททน - 

ผศ.ธรรมศวกดวด ทองเกตส

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

โครงการทดสอบปสปยทางใบตลอการเจรวญ

เตวบโตและผลผลวตกลมวยไมม

 1 2551-2551  602,800.00

นายภาณสพงศร ศรสอลอน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      602,800.00 บาท

บรวษจท Alltech Asia-Pacific Biosciences Centreแหลลงททน - 

รศ.สสนสยร นวธวสวนประเสรวฐ

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยสชสวภาพ

การแสดงออกของยสนเซลลสเลส จากเชพชอ 

Aspergillus niger ในระบบการหมวกแบบ 

solid state ดมวยของเหลพอใชม

 1 2551-2553  720,000.00

ณวฐวดส  จวนทศวลา

     บรวษวทเอกชน Alltech Asia-Pacifc Biosciences Centre

     

ผศ.สสทธวพวนธสร แกมวสมพงษร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยสชสวภาพ

Keith Filer

     บรวษวทเอกชน Alltech Asia-Pacifc Biosciences Centre

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      720,000.00 บาท

สถานเอกอจครราชฑผต ณ กรทงวอชวงตจนแหลลงททน - 

อ.กวมปนาท เพพญสสภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรวพยากร

การสการวจและจวดทกาฐานขมอมสลชสมชนไทย

และภาคธสรกวจไทยในสหรวฐอเมรวกา

 1 2551-2551  3,000,000.00



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ
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อ.อรสา สสกสวลาง

     คณะสวงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภสมวศาสตรร

การสการวจและจวดทกาฐานขมอมสลชสมชนไทย

และภาคธสรกวจไทยในสหรวฐอเมรวกา

 1 2551-2551  3,000,000.00

ผศ.ดร.ชวยเชษฐร สายววจวตร

     จสฬาลงกรณมหาววทยาลวย

     

Kittiphong  Noonngam

     ไมลระบสหนลวยงาน

     

อ.วรดส จงอวศญากสล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.วสฒวยา สาหรลายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000,000.00 บาท

รวมทจทงสวทน     24  โครงการ     งบประมาณ      26,302,468.00 บาท


