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ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ)

Green Power Cooperation Limitedแหลงทุน 

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Mass balance and biodiesel 
process improvement

1 3/2553-12/2553 200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

Idemitsu Kosan Co., Ltd.แหลงทุน 

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Cassava Pulp to Ethanol Process 
Development via Ammonia Gas 
Absorption Fiber Expansion 
Pretreatment

1 6/2553-2/2554 800,000.00

นางสาววราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
นายภัทร คมกมล
     สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
     
Kozo Morimitsu
     Idemitsu Kosan Co., Ltd.
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     800,000.00 บาท

Mead Johnson Nutrition Thailand Company Ltd.แหลงทุน 

อ.อุทัย กล่ินเกษร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

Basic and Application of 
Emulsion and Encapsulation 
Technology

1 2/2553 11,120.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     11,120.00 บาท

NIKEN CO., LTD.แหลงทุน 

รศ.อุทัย คันโธ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

Testing of NS Lactabcillus in Pig 
Diet

1 10/2552-3/2553 129,600.00

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
นางสาววราพันธุ จินตณวิชญ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
นายไพฑูรย  มูลจิตร
     ศูนยคันควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     129,600.00 บาท

Novus International (Thailand) Co.,Ltdแหลงทุน 
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ผศ.เสกสม อาตมางกูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการเสริมเอ็นไซม Cibenza 
DP100 ตอสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพของสุกรระยะเล็ก รุน-ขุน

1 7/2553-3/2554 557,480.00

ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
อ.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     557,480.00 บาท

Siam Steel Mill Services Limitedแหลงทุน 

ผศ.สุเทพ ทองแพ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

slag Utilization for Agriculture in 
Thailand

1 9/2553-9/2554 996,600.00

รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
รศ.เอ็จ สโรบล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
นายสุดเขตต  นาคะเสถียร
     คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา
     
อ.สราวุธ รุงเมฆารัตน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     996,600.00 บาท

Sumitomo Chemical Co., Ltd., Japanแหลงทุน 

อ.ธีรวิทย เปยคําภา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การลดตนทุนอาหารลูกสุกรโดยการ
เสริม Methionine ในอาหารท่ีมีขาว
โพดและปลายขาวเปนหลัก(อัดเม็ด)
เพ่ือทดแทนการเสริมโปรตีนจากนม

1 1/2553-11/2554 350,000.00

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักด์ิ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล
อ.ชาญวิทย แกวตาป
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล
อ.ธีรวิทย เปยคําภา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การเสริม methionine ในอาหารท่ีใช
มันสําปะหลังและถั่วเหลืองเปนหลัก
ตอสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก 
และการเจริญของขน ของเปดเนื้อ
อายุ 0-47 วัน

2 1/2553-12/2554 350,000.00

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

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     700,000.00 บาท

Super Chengแหลงทุน 
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รศ.อรสา สุกสวาง
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

โครงการวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นระยะ
ท่ี 1: ผลิตภัณฑน้ําหมักเช็ง

1 11/2552-9/2553 30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     30,000.00 บาท

Toyota Motor (Thailand)แหลงทุน 

รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Extension Project for WG1 
(plantaton and production 
method) of "collaborative 
research and development 
project on Jatropha biodiesel for 
diesel vehicles"

1 1/2553-4/2555 1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00 บาท

Western Digital (Thailand) Co., Ltd.แหลงทุน 

อ.ชนะ รักษศิริ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การควบคุมแรงบิดในการขันสกรู
สําหรับการประกอบฮารดดีสไดรฟ
โดยการควบคุมแบบนิวรอลเน็ตเวิลค

1 5/2553-12/2553 222,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     222,000.00 บาท

กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคมแหลงทุน 

ผศ.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
ลดการบรรทุกเท่ียวเปลาเพ่ือสงเสริม
ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
(Thaitruckcenter)

1 9/2553-5/2554 1,500,000.00

รศ.ประทีป ดวงเดือน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาศักยภาพการขนสงดวยรถ
บรรทุกเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส ป 2553

2 12/2552-12/255
3

9,549,000.00

ผศ.วราเมศวร วิเชียรแสน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.ชวเลข วณิชเวทิน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.อนันต มุงวัฒนา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นายธิติรัถย จิราธิติพร
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายพีรพงษ พงษศิริจันทร
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาววาศินี วสุนธราสุข
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวสาธิตา มาลัยธรรม
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวแสงเดือน สูทุกทิศ
     ไมระบุหนวยงาน
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นางสาวอรทัย เช้ือนวม
     ไมระบุหนวยงาน
     

การพัฒนาศักยภาพการขนสงดวยรถ
บรรทุกเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส ป 2553

2 12/2552-12/255
3

9,549,000.00

นายเจษฏา ถิรพงษพันธ
     ไมระบุหนวยงาน
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     11,049,000.00 บาท

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศแหลงทุน 

ศ.เกษม จันทรแกว
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รวม
ทงมาตรการติดตามตรวจสอบผล
กระทบส่ิงแวดลอม บริเวณยอดเขา
ใหญ อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

1 8/2553-8/2554 1,380,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,380,000.00 บาท

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหลงทุน 

อ.ฐิติมา รุงรัตนาอุบล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

การประเมินอัตราการระบายสาร
มลพิษทางอากาศระหวางรถ
จักรยานยนต 2 จังหวะ และ 4 
จังหวะกรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหา
นคร

1 6/2553-3/2554 40,000.00

อ.ฐิติมา รุงรัตนาอุบล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

การประเมินอัตราการระบายสาร
มลพิษทางอากาศระหวางรถยนตท่ี
ใชเคร่ืองยนตดีเซลและรถยนตท่ีใช
กาซธรรมชาติ กรณีศึกษารถโดยสาร
ประจําทางขององคการขนสงมวลชน 
กรุงเทพ(ขสมก.)

2 6/2553-3/2554 50,000.00

นางสาวเมธิกา  จอมราชคมน
     คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     90,000.00 บาท

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยแหลงทุน 

อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษาผลกระทบการเปดตลาด
การคาบริการภายใตขอผูกพันการ
เปดตลาดการคาบริการชุดท่ี 8 ของ
ไทยในอาเซียน

1 11/2552-6/2553 3,850,000.00

อ.วุฒิยา สาหรายทอง
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.วรดี จงอัศญากุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.ชยันต พิภพลาภอนันต
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ดร.ชูวิทย
     มิตรชอบ
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,850,000.00 บาท

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน 
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รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

โครงการดําเนินการประเมินผล
ภารกิจของกรมชลประทานท่ีถายโอน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 10/2552-6/2554 9,206,120.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     9,206,120.00 บาท

กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน 

นางสาวกันยารัตน เช่ียวเวช
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
     ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

การประเมินผลการดําเนินงาน
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ

1 3/2553-8/2553 1,000,000.00

รศ.ชูเกียรติ รักซอน
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
     ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา
รศ.ดร.อดุลย อภินันทร
     ไมระบุหนวยงาน
     
ดร.ไพบูลย ประโมจนีย
     ไมระบุหนวยงาน
     
รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
     ไมระบุหนวยงาน
     
ดร.พงษศักด์ิ  อยูหุน
     ไมระบุหนวยงาน
     
รศ.ชูเกียรติ รักซอน
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
     ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนากระบวนการสราง
มูลคาเพ่ิมธุรกิจสหกรณภาคการ
เกษตรผานกลไกการบัญชีบนพ้ืนฐาน
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

2 2/2553-2/2554 4,500,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     5,500,000.00 บาท

กรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชยแหลงทุน 

นายปราโมทย ธรรมรัตน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

โครงการจัดทําหลักสูตรการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญาสําหรับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1 3/2553-11/2553 1,068,000.00

นายคม  ธรรมรัตน
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวทานตะวัน  โพธิรัชต
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวฉวีวรรณ  จินดาธรรม
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวนรารัตน  ลือนิคม
     ไมระบุหนวยงาน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,068,000.00 บาท

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรมแหลงทุน 

อ.ภาสกร ปนานนท
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

โครงการตรวจวัดความเร็วเฉล่ียของ
คล่ืนเฉือนของช้ันดินบริเวณพ้ืนท่ีชาย
ฝงทะเลจังหวัดสมุทรปราการและ
ฉะเชิงเทรา

1 8/2553-12/2553 448,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     448,000.00 บาท
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กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหลงทุน 

อ.ณัฐ มาแจง
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

การศึกษา วิเคราะห และจัดทําแบบ
มาตรฐาน โครงการอนุรักษและฟนฟู
แหลงน้ํา

1 8/2553-9/2554 2,500,000.00

รศ.สิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ือง
ตน โครงการกอสรางอางเก็บน้ําแม
เหียะนอย จังหวัดเชียงใหม

2 6/2553-6/2554 1,500,000.00

อ.ณัฐ มาแจง
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

โครงการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะ
สม สํารวจออกแบบ และผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) โครงการ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุม
น้ําคลองพระปรง

3 5/2553-9/2555 8,000,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     12,000,000.00 บาท

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมแหลงทุน 

ศ.เกษม จันทรแกว
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การศึกษาแนวทางการแกไขปญหา
สัตวปาขามถนนบนทางหลวงหมาย
เลข 3259

1 12/2552-7/2554 2,350,945.00

อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การสํารวจและวิเคราะหลักษณะ
สภาพความเสียหายของผิวทางแอ
สฟลด

2 10/2552-9/2553 14,983,041.00

อ.สมศักด์ิ โชติชนาทวีวงศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.ประทีป ดวงเดือน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.ชวเลข วณิชเวทิน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.ทรงวุฒิ เฮงพระธานี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.วราเมศวร วิเชียรแสน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายภานุ ทรงไพบูลย
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายอรรณพ ติยะจามร
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวแสงเดือน สูทุกทิน
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายธิติรัถย จิราธิติพร
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายพนิต สินชวาลวัฒน
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายเจษฏา ถิรพงษพันธ
     ไมระบุหนวยงาน
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นางสาวจรินทิพย ทุเรียน
     ไมระบุหนวยงาน
     

การสํารวจและวิเคราะหลักษณะ
สภาพความเสียหายของผิวทางแอ
สฟลด

2 10/2552-9/2553 14,983,041.00

นายพีรพงษ พงษศิริจันทร
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาววศินี วสุนธราสุข
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวสาธิตา มาลัยธรรม
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายขจรศักด์ิ ศรีราช
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายธีรยุทธ เพชรแกว
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวเบญจภา พูลสุขกลํ่า
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางภัทราพร มัจฉาฉํ่า
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวสรนันท ทองโต
     ไมระบุหนวยงาน
     
รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การสํารวจและวิเคราะหสภาพทาง
หลวงผิวคอนกรีต

3 9/2553-9/2554 44,999,000.00

อ.สมศักด์ิ โชติชนาทวีวงศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.ประทีป ดวงเดือน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.ชวเลข วณิชเวทิน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.ทรงวฒุิ เฮงพระธานี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.วราเมศวร วิเชียรแสน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายภานุ  ทรงไพบูลย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา
     
นายอรรณพ  ติยะจามร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา
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นายธิติรัถย  จิราธิติพร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา
     

การสํารวจและวิเคราะหสภาพทาง
หลวงผิวคอนกรีต

3 9/2553-9/2554 44,999,000.00

นายพนิต  สินชวาลวัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา
     
นางสาวแสงเดือน  สูทุกทิศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     62,332,986.00 บาท

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมแหลงทุน 

รศ.วิชัย กิจวัทวรเวทย
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาการกอสรางสะพานแบบชิ้น
สวนสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมกับประเทศ
ไทยฃองโครงสรางสะพาน(ขั้นท่ี 2)

1 8/2549-3/2553 2,849,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,849,500.00 บาท

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยแหลงทุน 

อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของกรม
ท่ีดิน

1 7/2553-7/2554 2,984,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,984,500.00 บาท

กรมธนารักษ กระทรวงการคลังแหลงทุน 

อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การประเมินผลจัดวางระบบ IT กรม
ธนารักษ

1 7/2553-7/2554 2,150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,150,000.00 บาท

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน 

รศ.กังวาลย จันทรโชติ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

การศึกษาความเปนไปไดในการจัด
ทําโครงการลงทุนรวมอุตสาหกรรม
ตอเนื่องประมงบนฝง ภายใตกรอบ
ความรวมมือ IMT-GT ในเกาะ
สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

1 11/2552-4/2553 321,500.00

รศ.กังวาลย จันทรโชติ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

การศึกษาผลกระทบของการคาสัตว
น้ําจากการท่ีสหภาพยุโรปจะเร่ิมใช
มาตรการ IUU Fishing และประเทศ
มาเลเซียกําหนดใหใชภาชนะบรรจุ
สินคาสัตวน้ําแบบใหมในพ้ืนท่ี 
IMT-GT

2 11/2552-3/2553 300,000.00

อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของอุตสาหกรรมกุงไทย
ภายใตมาตรฐานการเพาะเล้ียงกุงอา
เซียน

3 10/2552-4/2553 300,000.00

Mr. Vincent Andre
     Application Europenne de Technologies et 
de Services (AETS)
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     921,500.00 บาท
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กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน 

รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

การศึกษาปรับปรุงโครงสรางคณะ
กรรมการนโยบายพัฒนาไกไขและ
ผลิตภัณฑ

1 7/2553-3/2554 594,000.00

รศ.อุทัย คันโธ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

โตรงการศึกษาการใชของเสียจาก
ฟารมสุกรและเพ่ิมผลผลิตพืช

2 6/2553-12/2553 3,898,000.00

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
นางสาวปฏิมา อูสูงเนิน
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     4,492,000.00 บาท

กรมปาไม  กระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน 

รศ.วิจิตตศรี สงวนวงศ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ

การประเมินผลการดําเนินงานของ
แผนงาน ผลผลิต/โครงการตาม
เอกสารงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรม
ปาไม

1 11/2552-6/2553 3,000,000.00

รศ.วินัย อาจคงหาญ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ
อ.พรประภา สกุลแสง
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,000,000.00 บาท

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน 

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การจัดทําแผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิง
เลขมาตราสวน 1:4,000 บริเวณพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยใชขอมุลจากภาพดาวเทียมราย
ละเอียดสูง

1 1/2553-9/2554 3,790,000.00

อ.ธนัช สุขวิมลเสรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รศ.พิพัฒน สอนวงษ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายอารย นวลอินทร
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.พบสิทธ์ิ กมลเวชช
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

โครงการพัฒนาฐานขอมูลระบบเครือ
ขายหมอดินอาสาและยุวหมอดิน

2 1/2553-12/2553 5,000,000.00

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ศึกษาความเหมาะสมดานเทคนิคและ
ความคุมคาในการดําเนินการปรับปรุง
แผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิงเลข 
มาตราสวน 1:4000

3 2/2553-10/2553 2,827,150.00

รศ.พิพัฒน สอนวงษ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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นายอารย นวลอินทร
     ไมระบุหนวยงาน
     

ศึกษาความเหมาะสมดานเทคนิคและ
ความคุมคาในการดําเนินการปรับปรุง
แผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิงเลข 
มาตราสวน 1:4000

3 2/2553-10/2553 2,827,150.00

อ.ธนัช สุขวิมลเสรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
วรรยา สุธรรมชัย
     สวนวิจัยและพัฒนาการจัดการดินศักยภาพตํ่า 
สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน (สวจ.) กรม
พัฒนาท่ีดิน
     

ศึกษาระดับอุณหภูมิการเก็บรักษา
และภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสมเพ่ือ
รักษาคุณภาพเมล็ดพันธุพืชปุยสด
ตระกูลถั่ว

4 10/2553-9/2555 190,000.00

ผศ.ดร.สุรพงษ ดํารงกิตติกุล
     ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     11,807,150.00 บาท

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงานแหลงทุน 

อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

โครงการวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบผลิตพลังงานชีวมวลแบบ 
Three Stages Gasifier

1 10/2552-10/255
3

6,573,000.00

รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
นางสาวมาลินี เพ็ชรชะ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวธมลรัตน พุทธมิลันประทีป
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวรุงอรุณ แจงสวาง
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวภารดี แซอ้ึง
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
นางสาวลักษมณ ปตานททชัย
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวยุวดี เดชรัตนะอมรสุข
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวจีราวัฒน สมบูรณผล
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวกุลนิภทร ทัพแสง
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางจินดา เกิดสวัสด์ิ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวขนิษฐา พระนารี
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางฐานิตา แกวมุกดา
     ไมระบุหนวยงาน
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นาวสาวสุมาลี ขํายินดี
     ไมระบุหนวยงาน
     

โครงการวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบผลิตพลังงานชีวมวลแบบ 
Three Stages Gasifier

1 10/2552-10/255
3

6,573,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     6,573,000.00 บาท

กรมพัฒนาสัมคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยแหลงทุน 

ผศ.ธันวา จิตตสงวน
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษาเพ่ือพัฒนาหมูบานครอบ
ครัวผาสุกดวยเศรษฐกิจพอเพียง

1 4/2553-9/2553 4,950,000.00

ผศ.นงนุช ปรมาคม
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
นางอรุณประภาส ธนกิจโกเศรษฐ
     นักวิจัยอิสระ
     
นายสุวิทย ถาวรวงษ
     นิสิต ศกท.
     
นายรัฐมน วัฒนาทร
     นิสิต ศกท.
     
นายวุฒินันท จินตการนนท
     นิสิต ศกท.
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     4,950,000.00 บาท

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยแหลงทุน 

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การจัดสําเนาและใสลายน้ําลงบน
แผนท่ีภาพถายออรโธสีเชิงเลข 
มาตราสวน 1:4000 ของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง

1 10/2552-9/2553 3,386,936.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,386,936.00 บาท

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแหลงทุน 

อ.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

โครงการประยุกตใชระบบการจัดการ
มลพิษดินจากการประกอบการ
อุตสาหกรรม

1 1/2553-1/2554 7,000,000.00

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

โครงการประหยัดพลังงานสําหรับโรง
งานขนาดเล็ก

2 2/2553-4/2554 7,174,000.00

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

โครงการลดมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมฟอกยอม

3 1/2553-4/2554 5,880,000.00

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

โครงการศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือการสง
เสริมหลักการไมท้ิงน้ํา (Zero 
Discharge)

4 1/2553-4/2554 4,750,000.00

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

โครงการศึกษาเพ่ือกําหนดแนว
ทางอนุญาตตั้ง/ขยายโรงงานใน
พ้ืนท่ีลุมน้ําทาจีน

5 1/2553-4/2554 7,300,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ     32,104,000.00 บาท

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุขแหลงทุน 
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ผศ.พงษสันต์ิ สีจันทร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การวิเคราะหขอมูลภาวะการขาดสาร
ไอโอดีนและการเกิดภาวะ 
congenital hypothyroidism ของ
ทารกแรกเกิดในประเทศไทย ป 
พ.ศ.2552

1 4/2553-3/2554 1,330,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,330,000.00 บาท

กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหลงทุน 

นางพัชรี ต้ังตระกูล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
สุขภาพเพ่ือสนับสนุนการสงออกใน
ดานพัฒนามาตรฐาน GMP และ/หรือ 
HACCP ใหโรงงานอุตสาหกรรม

1 10/2552-7/2553 780,000.00

นายวัชรพันธ จันอนุกาญน
     FOSTAT
     
นายนิรันดร เหลาพนัสสัก
     สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารแหง
ประเทศไทย
     
นายทศภฤศ เอ่ียมธนาภรณ
     สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหารแหง
ประเทศไทย
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     780,000.00 บาท

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหลงทุน 

ผศ.สิงห อินทรชูโต
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

โครงการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

1 2/2553-5/2554 900,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     900,000.00 บาท

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแหลงทุน 

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การติดตามประเมินผลโครงการ
พัฒนาการรวมกลุมและเช่ือมโยง
อุตสาหกรรม

1 1/2553-9/2553 900,000.00

อ.สมหมาย อุดมวิทิต
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
รศ.กมลวรรณ แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนาคานาเปขาวกลองงอกเพื่อ
สุขภาพ

2 2/2553-9/2553 120,000.00

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ของผูประสานงานคลัสเตอร ป 2553

3 1/2553-8/2553 1,000,000.00

อ.สมหมาย อุดมวิทิต
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.มนตชัย พินิจจิตรสมุทร
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การเสริมสรางผูประกอบการใหม4 1/2553-9/2553 884,400.00

อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ศ.อรอนงค นัยวิกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปเพ่ิมมูลคาขาวพันธุพ้ืนเมือง
และผลผลิตการเกษตรในทองถิ่น

5 1/2553-5/2553 800,000.00
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นายปราโมทย ธรรมรัตน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปเพ่ิมมูลคาขาวพันธุพ้ืนเมือง
และผลผลิตการเกษตรในทองถิ่น

5 1/2553-5/2553 800,000.00

รศ.อนุวัตร แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
รศ.บดินทร รัศมีเทศ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการการผลิต
ผศ.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร
รศ.หทัยรัตน ริมคีรี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
อ.วีรเชษฐ จิตตาณิชย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ศุภฤกษ สุขสมาน
     ไมระบุหนวยงาน
     

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ     3,704,400.00 บาท

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหลงทุน 

ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

โครงการจัดทําแผนการจัดการพื้นท่ี
กลุมปาตะวันออก

1 10/2552-6/2554 5,000,000.00

อ.สราวุธ สังขแกว
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม
ผศ.ชัชชัย ตันตสิรินทร
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.ขวัญชัย ดวงสถาพร
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการจัดการปาไม
อ.สุภัทรา ถึกสถิตย
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา
อ.เรณุกา กลับสุข
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.วันชัย อรุณประภารัตน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมปาไม
ผศ.พัชนุช วงศวรรธนะ ฟอสเตอร
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา
อ.นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา
รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

โครงการจัดทําแผนแมบทการ
อนุรักษและจัดการพื้นท่ีตนน้ําลําธาร

2 3/2553-3/2554 3,500,000.00
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ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

โครงการศึกษาขีดความสามารถใน
การรองรับการใชประโยชนดาน
นันทนาการในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ
ภูกระดึง

3 9/2552-4/2554 1,300,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     9,800,000.00 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหลงทุน 

รศ.พรรณี พักคง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การตรวจวัดปริมาณ ซเซียม-137 ใน
หอยนางรมจากแหลงเพาะเล้ียงทาง
ภาคใตของประเทศไทย

1 10/2552-10/255
4

200,000.00

นางสาว ณัชกานต เผาเพ็ง
     สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
     
นาย ยุทธนา ตุมนอย
     สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
     
รศ.พรรณี พักคง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การตรวจวัดปริมาณเรดอนในน้ํา
บาดาล บริเวณภาคเหนือของประเทศ
ไทย

2 10/2552-7/2553 200,000.00

นาย เทวลักษณ จันทรมนตรี
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยา
ศาสตร
     
นาง สุชินอุดมสมพร
     สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
     
นายเจริญ ขุนพรม
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวนเพ่ือ
ยืดอายุการเก็บรักษาและเพ่ือการสง
ออก

3 2/2553-9/2553 290,000.00

ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
ดร.รุงนภา กอประดิษฐสกุล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ผศ.รณฤทธ์ิ ฤทธิรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร
ดร.อภิตา บุญศิริ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
ดร.พีรพงษ แสงวนางคกูล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
ดร.ธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
นายสมนึก ทองบอ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
นางสาวยุพิน ออนศิริ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
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นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวนเพ่ือ
ยืดอายุการเก็บรักษาและเพ่ือการสง
ออก

3 2/2553-9/2553 290,000.00

นางสาวสุลักษณ แจมจํารัส
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
กลวยหอมทองอินทรียเพ่ือการสง
ออก

4 10/2552-9/2553 250,000.00

ดร.รงรอง หอมหวล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร.รุงนภา กอประดิษฐสกุล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นางมณฑา วงศมณีโรจน
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร.อตินุช แซจิว
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายเจริญ ขุนพรม
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
นางมณฑา วงศมณีโรจน
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การปลูกและการผลิตมะนาวนอกฤดู5 10/2552-9/2553 324,600.00

รศ.รวี เสรฐภักดี
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
นายรัฐกานต (กาญจน) จันทรแสงวสุ (จันทรลอย)
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายสามารถ เศรษฐวิทยา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการรวม
กลุมเกษตรกรเพ่ือพัฒนาการผลิตพืช
ผักตามระบบ GAP เพ่ือการสงออก

6 10/2552-9/2553 170,000.00

ดร.อตินุช แซจิว
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นายนพพล เกตุประสาท
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นางกณิษฐา สังคะหะ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
อ.ปยะณัฎฐ ผกามาศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

หมูบานดอนขุนวิเศษผลิตผักครบ
วงจรเพ่ืออุตสาหกรรมสดและแปรรูป
เชิงพาณิชย

7 6/2553-9/2553 237,440.00

อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

หมูบานไมกฤษณา8 6/2553-9/2554 212,440.00
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รวม     8  โครงการ     งบประมาณ     1,884,480.00 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรมแหลงทุน 

รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

โครงการจัดทําฐานขอมูลวัฏจักรชีวิต
ของวัสดุพ้ืนฐานและพลังงานของ
ประเทศ รวมท้ังการประยุกตใช

1 10/2552-9/2553 18,720,000.00

คุณฉันธนา ยูวะนิยม
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
     
ดร.รุงนภา ทองพูล
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
     
ดร.จิตติ มงคลศิริ
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
     
คุณพุทธิพงศ พัฒนกิตติพงศ
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
     
คุณอธิวัตร จริจริยเวช
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
     
คุณพรพิมล บุญคุม
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
     
คุณหนึ่งฤทัย พานิชชวลิต
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     18,720,000.00 บาท

กรุงเทพมหานครแหลงทุน 

ผศ.โสวัตรี ณ ถลาง
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแกไข
ปญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคมเพ่ือ
จัดทําแผนปรองดองกรุงเทพมหา
นคร

1 8/2553-1/2554 1,200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,200,000.00 บาท

กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแหลงทุน 

ผศ.วรรณี จิรภาคยกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การจัดทําหลักเกณฑเพ่ือแกไข
ปญหาการอนุญาตใชวัตถุเจือปน
อาหารกลุม วัตถุกันเสีย

1 7/2553-9/2553 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

กองทุนส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมแหลงทุน 

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การกําจัดซัลไฟดจากน้ําท้ิงเหมืองลิ
กไลต

1 8/2553-7/2554 76,500.00

ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

การสํารวจความหลากหลากพรรณ
พืชระดับทองถิ่น ต. ศรีมงคล และ 
ลุมสุม สหกรณหนองปรือ  หนอง
มะคาโมง จ.กาญจนบุรี และ จ.
สุพรรณบุรี.

2 10/2552-9/2553 170,000.00

นายมานพ  ผูพัฒน
     กรมอุทยานแหงชาติ
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นายชัยณรงค วิทยาวงศรุจิ
     กรมอุทยานแหงชาติ
     

การสํารวจความหลากหลากพรรณ
พืชระดับทองถิ่น ต. ศรีมงคล และ 
ลุมสุม สหกรณหนองปรือ  หนอง
มะคาโมง จ.กาญจนบุรี และ จ.
สุพรรณบุรี.

2 10/2552-9/2553 170,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     246,500.00 บาท

กองประมงตางประเทศ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน 

รศ.กังวาลย จันทรโชติ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

การศึกษาปญหาและลูทางการคา
สินคาประมงในพ้ืนท่ี IMT-GT

1 10/2552-2/2556 663,090.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     663,090.00 บาท

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแหลงทุน 

ผศ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธ์ิ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

การประเมินผลโครงการรณรงคอยา
หลงเชื่องาย ป 2553

1 4/2553-9/2553 470,000.00

ผศ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธ์ิ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

การประเมินผลโครงการอาหารปลอด
ภัยของผุกองพัฒนาศักยภาพผู
บริโภค ป 2553

2 4/2553-9/2553 600,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     1,070,000.00 บาท

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.)แหลงทุน 

ผศ.สุมิตร สุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

การวิจัยและพัฒนาระบบงานของ 
กอ.รมน.ตามโครงสรางใหม

1 2/2553-9/2553 300,000.00

พันเอกวรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย
     วิทยาลัยการทัพบก
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

การกีฬาแหงประเทศไทยแหลงทุน 

อ.ตอศักด์ิ แกวจรัสวิไล
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

การสรางหลักสูตรสมรรถนะครูมวย
ไทย

1 1/2552-5/2553 2,000,000.00

รศ.สุพิตร สมาหิโต
     คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
     สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา

ความพึงพอใจของผูใชบริการทาง
การกีฬาของการกีฬาแหงประเทศ
ไทย ประจําปพ.ศ.2553

2 2/2553-9/2553 1,400,000.00

อ.อําพร ศรียาภัย
     คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
     สาขาชีวกลศาสตรการกีฬา
รศ.วัลลีย ภัทโรภาส
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
อ.นันทวัน เทียนแกว
     คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
     สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
ชิตินทรีย
     บุญมา
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     3,400,000.00 บาท

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยแหลงทุน 
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อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การเสริมสรางขีดสมรรถนะการตลาด
สมัยใหมสําหรับผูประกอบการธุรกิจ
การทองเท่ียว ณ พ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดสมุทรสงคราม

1 7/2553-10/2553 5,000,000.00

อ.วรดี จงอัศญากุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
น.ส.พนิดา  ภูงาม
     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
     
นายมนตรี ศรีสกุล
     บริษัท เอ วัน มิชช่ัน จํากัด
     
นายประพนธ โอสถสัมพันธสุข
     ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มก.บางเขน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     5,000,000.00 บาท

การทางพิเศษแหงประเทศไทยแหลงทุน 

รศ.วัชรินทร วิทยกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการศึกษาความเหมาะสมดาน
การลงทุนของโครงการทางพิเศษศรี
รัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหา
นคร

1 1/2553-7/2554 4,500,000.00

รศ.ชวเลข วณิชเวทิน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการศึกษาความเหมาะสมทาง
ดานวิศวกรรมเศรษฐกิจ การเงินและ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และการออก
แบบเบ้ืองตนทางดานวิศวกรรมของ
โครงการทางพิเศษเชื่อมตอศูนย
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550

2 2/2553-9/2554 13,000,000.00

รศ.วิชัย กิจวัทวรเวทย
     คณะวศิวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการสรุปผลงานตรวจสอบและ
ควบคุมงานปรับปรุงโครงสราง 
U-RIB Stiffeners ของสะพานพระ
ราม 9

3 11/2550-11/255
4

8,015,000.00

ผศ. ประเสริฐ ศิรินรานันต
     มหาวิทยาลัยรังสิต
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     25,515,000.00 บาท

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแหลงทุน 

รศ.วินัย อาจคงหาญ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ

การศึกษาความเปนไปไดโครงการสง
เสริมการผลิต ผลิตภัณฑฮาลาล 
สําหรับผูประกอบการกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

1 1/2553-6/2553 2,060,000.00

อ.รัฐภูมิ ปาการเสรี
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาสถาปตยกรรม
อ.ไพฑูรย เจตธํารงชัย
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการตลาด
อ.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชานิติศาสตร
นายชาตรี เรืองธนนัรักษ
     ไมระบุหนวยงาน
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นายเทอดพงศ ศรีสุขพันธ
     ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     

การศึกษาความเปนไปไดโครงการสง
เสริมการผลิต ผลิตภัณฑฮาลาล 
สําหรับผูประกอบการกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

1 1/2553-6/2553 2,060,000.00

อ.สภาวิทย ดานธํารงกูล
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาสถาปตยกรรม
นายทวี เรืองวิจิตรศิลป
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร มก.
     
นางสาวมนชนก วัดมณี
     นักวิจัยอิสระ
     
นายแหลมไทย พูวณิชย
     ดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร
     
นายพงศชนิศ ชูวิรัช
     นักวิจัยอิสระ
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,060,000.00 บาท

การประปานครหลวงแหลงทุน 

รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

การศึกษาศักยภาพแหลงน้ําดิบและ
แผนการรองรับการใชน้ําดิบเพ่ือผลิต
น้ําประปาของ กปน.ในอนาคต

1 6/2553-3/2554 650,000.00

อ.ธีรารัตน วรพิเชฐ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการตลาด

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู
ใชบริการของการประปานครหลวง ป
งบประมาณ 2553

2 3/2553-9/2553 1,447,250.00

อ.ไพฑูรย เจตธํารงชัย
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการตลาด
รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการตลาด

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     2,097,250.00 บาท

การไฟฟานครหลวงแหลงทุน 

รศ.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

โครงการวิจัยการทดสอบและ
วิเคราะหการทํางานของระบบตน
กําลังแบบกาซไนโตรเจน สําหรับ
ระบบกระจายน้ําฝอยดับเพลิงของ
หมอแปลง

1 12/2552-7/2553 4,938,356.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     4,938,356.00 บาท

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแหลงทุน 

ผศ.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะหความมั่นคงของเข่ือน
สิริกิต์ิ SRK ตอแรงกระทําจากแผน
ดินไหว

1 11/2552-5/2555 3,778,671.00

อภิชาติ ลําจวน
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.สมชาย ประยงคพันธ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
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Mr.Goran Arangelovski
     ไมระบุหนวยงาน
     

การวิเคราะหความมั่นคงของเข่ือน
สิริกิต์ิ SRK ตอแรงกระทําจากแผน
ดินไหว

1 11/2552-5/2555 3,778,671.00

ชิโนรส ทองธรรมชาติ
     ไมระบุหนวยงาน
     
ดร.ดวงรัตน ศตคุณ
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส 
(DORAS-Center)

การวิจัยผลกระทบของกาซซัลเฟอร
ไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน 
และโอโซนตอพืชเศรษฐกิจ

2 7/2553-12/2554 3,693,500.00

อ.เจษฎา ภัทรเลอพงศ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน
รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร
ดร. บุญธิดา โฆษิตทรัพย
     ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬา
กรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10900
     
ผศ.พูนทรัพย สืบมา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
ผศ.พัชรียา บุญกอแกว
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     7,472,171.00 บาท

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อ.แมเมาะ จ.ลําปางแหลงทุน 

รศ.อัญชลี สุทธิประการ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

โลหะหนักในดินเหมืองแรลิกไนต1 11/2552-12/255
3

132,300.00

ศ.เอิบ เขียวร่ืนรมณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ศุภิฌา ธนะจิตต
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
ผศ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายรฐนนท เจริญชาศรี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     132,300.00 บาท

การไฟฟาสวนภูมิภาคแหลงทุน 

รศ.ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการตลาด

โครงการออกแบบแผนการส่ือสาร
แบบประสมประสานของการไฟฟา
สวนภูมิภาค ประจําป 2554

1 9/2553-5/2554 400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     400,000.00 บาท
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรแหลงทุน 

อ.จุรีวรรณ จันพลา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาศิลปศาสตร

การพัฒนาระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

1 12/2552-12/255
3

9,000.00

อ.จุรีวรรณ จันพลา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     9,000.00 บาท

โครงการการสรางภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเ

แหลงทุน 

อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การลางผักดวยคล่ืนเสียงความถี่สูง
ในระดับนํารอง

1 1/2553-1/2554 200,000.00

ดร.ชุติมา เอ่ียมโชติชวลิต
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

โครงการความรวมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหลงทุน 

อ.ชนะ รักษศิริ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การพัฒนาการวัดคาความถูกตองของ
เคร่ืองกัดซีเอ็นซีโดยการตัดเฉือนช้ิน
งานมาตรฐาน

1 1/2553-12/2554 200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

โครงการความรวมมือระหวาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

ผศ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใน
การประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน
สําหรับสบูดําในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

1 6/2553-5/2554 250,000.00

ดร.สุมิตรา  วัฒนา
     กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
     
นายคมสัน  คีรีวงศวัฒนา
     นิสิตปริญญาเอก คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     250,000.00 บาท

โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)แหลงทุน 

อ.อัญชลี เอาผล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

โครงสรางทางพันธุกรรมและความ
สัมพันธระหวางประชากรของเตานา
แมโขง Malayemys subtrijuga และ
ประชากรเตานามลายู Malayemys 
macrocephala

1 10/2552-6/2554 300,000.00

อ.วิรงค จันทร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

นิเวศวิทยาเชิงพ้ืนท่ีและราท่ีเปน
ปรสิตจําเพาะ

2 6/2553-6/2554 100,000.00

อ.แตงออน พรหมมิ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

แมลงหนอนปลอกน้ําตัวเต็มวัยเพ่ือ
การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพ
ของคุณภาพน้ําบริเวณทางน้ําเขา
และทางน้ําออกของเข่ือน

3 1/2553-3/2554 200,000.00
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ผศ.นันทศักด์ิ ปนแกว
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบาง
ประการของผีเส้ือหนอนมวนใบวงศ
ยอย Olethreutinae ในอุทยานแหง
ชาติเขาใหญ

4 11/2552-10/255
3

400,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00 บาท

โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน สวทช.แหลงทุน 

อ.วิริยา ลุงใหญ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การศึกษาผลการยับยั้งการเจริญเติบ
โตของเชื้อราจากไสเดือนดิน 
(Perionyx excavatus)

1 10/2552-9/2553 10,000.00

รศ.สมชัย จันทรสวาง
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     10,000.00 บาท

โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแมพิมพ สถาบัน ไทย-เยอรมันแหลงทุน 

อ.ชนะ รักษศิริ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม
พิมพขึ้นรูปแบบซับซอนสูงของยาง
พ้ืนรองเทาแบบรูปทรงอิสระท่ีทําดวย
วัสดุสองชนิด

1 3/2553-10/2553 885,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     885,000.00 บาท

โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใชประโยชนดานนันทนาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติภู
กระดึง

แหลงทุน 

รศ.ศศิวิมล มีอําพล
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรงาน
การเงินการคลังของกรมอุทยานแหง
ชาติ สัตวปา และพันธุพืช

1 3/2553-12/2553 3,000,000.00

ผศ.วิมล รอดเพ็ชร
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี
อ.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,000,000.00 บาท

โครงการศึกษาและวิจัยพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริแหลงทุน 

ผศ.สุรัตน บัวเลิศ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

โครงการกล่ินรบกวนจากน้ําเสีย
ชุมชน และผลกระทบท่ีมีตอสุขภาพ
บริเวณ ชุมชน จรัลสนิทวงศ 23

1 6/2553-6/2554 600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     600,000.00 บาท

งบพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีแหลงทุน 

ผูชวยศาสตราจารยอุบล  สมทรง
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
     

การพัฒนาระบบการผลิตชมพูเพชร
สายรุงครบวงจร

1 1/2553-12/2555 300,000.00

ดร. ศิริวรรณ แดงฉํ่า
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
     
ผศ.อุดม ฟารุงสาง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
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นางนวลวรรณ ฟารุงสาง
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การพัฒนาระบบการผลิตชมพูเพชร
สายรุงครบวงจร

1 1/2553-12/2555 300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

เงินทุนชวยเหลือการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศ
ไทย

แหลงทุน 

อ.ชนะ รักษศิริ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประยุกตองคความรูทางวิศวกรรม
ในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ
ยางรองแทนเคร่ือง

1 1/2553-12/2553 180,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     180,000.00 บาท

เงินบริจาคจาก บริษัท โปรครอป ที แอนด โอ จํากัดแหลงทุน 

อ.ปาริชาติ พรมโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดเพ่ือเพ่ิม
การงอกและการตั้งตัวของตนกลา
หญา Paspalum vaginatum พันธุ 
Seaspray

1 5/2553-4/2554 100,000.00

อ.สราวุธ รุงเมฆารัตน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
อ.พิจิตรา แกวสอน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแหลงทุน 

อ.สุนทรี เหลาพัดจัน
     คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
     สาขาวิชาการเงิน

การเคล่ือนไหวของผูถือหุนสถาบัน
และความสนใจท่ีจํากัดของนักลงทุน

1 5/2553-4/2554 300,000.00

รศ.อนุวัตร แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การทดสอบผลิตภัณฑตนแบบใน
ระดับนํารอง

2 4/2553-9/2553 1,500,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     1,800,000.00 บาท

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ(NRU))แหลงทุน 

ดร. ปยบุตร  บุรีคํา
     ภาควิชาฟ สิกส  คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
     

สมบัติทางอุณหพลศาสตรของ
ฮอโลกราฟฟกมัลติควารก และ ดาว
มัลติควารก

1 12/2552-5/2553 50,000.00

เอกพงษ หิรัญสิริสวัสด์ิ
     ภาควิชาฟ สิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
     
อ.สิทธิชัย ปนกาญจนโรจน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     50,000.00 บาท

ชุมชนสหกรณโคนมภาคใต จํากัดแหลงทุน 

อ.เลอชาติ บุญเอก
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสัตว
และระบบการจัดการใหอาหารของ
เกษตรกร เพ่ือลดตนทุนการผลิตน้ํา
นมดิบ และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขัน

1 10/2552-9/2553 3,200,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,200,000.00 บาท

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัดแหลงทุน 

อ.พรประภา สกุลแสง
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ

การศึกษาความพึงพอใจของสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนตอการใหบริการธุรก
รรมทางการเงินและสวัสดิการของ
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหง
ประเทศไทย จํากัด

1 12/2552-9/2553 100,000.00

รศ.วิจิตตศรี สงวนวงศ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ
อ.ปรีชา สิทธิกรณไกร
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาสหกรณ
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

ทุนมูลนิธิปวย อึ๊งภากรณ ธนาคารแหงประเทศไทยแหลงทุน 

อ.สุนทรา โตบัว
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค

1 4/2553-8/2554 2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,000,000.00 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรแหลงทุน 

นางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑกลวย1 1/2553-6/2553 63,725.00

นางกุลวดี ตรองพาณิชย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางอุไร เผาสังขทอง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
รศ.ธงชัย มาลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การพัฒนาข้ันตอนการผลิตปุย
อินทรียชนิดเม็ดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของปุยและระบบการ
ตลาด

2 1/2553-7/2553 134,370.00

นายสมโภชน ใหญเอ่ียม
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ
บรรจุภัณฑผลิตภัณฑน้ําปลาหวาน 
ไสกรอก และกุนเชียง

3 1/2553-6/2553 149,700.00

นายวันชัย พันธทวี
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
นางสาวสิรินันท ชมภูแสง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
นายปราโมทย ธรรมรัตน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
นางชิดชม ฮิรางะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป

การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ
ของผลิตภัณฑน้ําพริก

4 12/2552-6/2553 260,525.00

นางสิริพร สธนเสาวภาคย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
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ผศ.สุขเกษม สิทธิพจน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ
ของผลิตภัณฑน้ําพริก

4 12/2552-6/2553 260,525.00

นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑและการออก
แบบฉลากเคร่ืองสําอางท่ีมีสวนผสม
ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร

5 12/2552-6/2553 309,375.00

นางสาวประภัสสร รักถาวร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
ดร.อุดมลักษณ สุขอัตตะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
นษภร ลีบุญญานนท
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     
สรัสรัตน  พวงบริสุทร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิต
ภัณฑ มก.
     
จันทิมา หอมกลบ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิต
ภัณฑ มก
     
รศ.อนุวัตร แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑชุมชน

6 12/2552-6/2553 243,275.00

รศ.กมลวรรณ แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
ผศ.สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
ผศ.สมพร คงเจริญเกียรติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
นส.จุไรพร แกวศรีทอง
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
     
นายสุรสิทธ์ิ บุญชูนนท
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
     
ผศ.สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผามัด
ยอม

7 12/2552-6/2553 106,975.00

ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร
อ.ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผอง)
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร
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อ.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผามัด
ยอม

7 12/2552-6/2553 106,975.00

อ.รุงทิพย ลุยเลา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร
อ.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร
อ.กัญญา ภัทรกุลอมร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร
อ.วัลภา ทองเนียม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
     สถาบันการจัดการเพ่ือชนบทและสังคม
     

การวิจัยประเมินผลโครงการฟนฟูและ
พักหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจน

8 1/2553-8/2553 2,600,000.00

ศ.ดร.อารี วิบูลยพงศ
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมและเผย
แพรการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     
อ.ธนภณ พันธเสน
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม
ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมและเผย
แพรการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     
อ.ดร.สุวิดา แสงสีหนาท
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
ผศ.วีระศักด์ิ สมยานะ
     คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
     
อ.ศิริรัตน เจนศิริศักด์ิ
     คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     
อ.นันทิภา พันธุสวัสด์ิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

โครงการการพัฒนากระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมสําหรับ
กะป

9 12/2552-7/2553 100,860.00

ผศ.ปทมา ระตะนะอาพร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
อ.จุฑา มุกดาสนิท
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
อ.ปริญญา ลิมปวิริยะกุล
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
รศ.ชูเกียรติ รักซอน
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
     ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาขีดความสามารถดาน
การบริหารพนักงานระดับ 8

10 5/2553-7/2553 1,063,800.00

รศ.สุดาวดี เหมทานนท
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและการ
บรรจุ  ในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑท่ัวประเทศ ประจําป 
2552-2553

11 12/2552-5/2553 105,000.00

รวม     11  โครงการ     งบประมาณ     5,137,605.00 บาท
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บริษท โปรเกส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส จํากัดแหลงทุน 

รศ.สิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

การศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบระบบปองกัน
น้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชน จังหวัดบุรีรัมย

1 8/2553-8/2555 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

บริษํท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)แหลงทุน 

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

พัฒนาผลิตภัณฑโยเกิรตขาวโพด1 5/2553-6/2553 94,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     94,500.00 บาท

บริษัท Benz Sport Services จํากัดแหลงทุน 

อ.ศรุติ โพธิ์ไทร
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาสถาปตยกรรม

การออกแบบอาคารศูนยบริการและ
โชวรูมถยนตเบนซพรอมสวนพัก
อาศัย

1 7/2553-12/2554 400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     400,000.00 บาท

บริษัท BLCP จํากัดแหลงทุน 

รศ.ประทีป ดวงเดือน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การปรับปรุงคุณภาพเถาหนักเพ่ือใช
เปนวัสดุงานทาง

1 6/2553-6/2554 400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     400,000.00 บาท

บริษัท Krin holdong company ประเทศญี่ปุนแหลงทุน 

นายวันชัย พันธทวี
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

การคัดหาและการพิสูจนลักษณะ
ของbacteriocin จากแลคติกแอซิ
ดแบคทีเรียท่ีแยกจากผักดองของ
ไทย

1 10/2552-9/2553 300,000.00

นางสาวสิรินันท ชมภูแสง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต
นายประมวล ทรายทอง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

บริษัท Normerica (Thailand)แหลงทุน 

รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนาสูตรอาหารสัตวเล้ียงบรรจุ
กระปอง

1 9/2553-12/2553 200,000.00

รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

บริษัท Site Preparation Management (SITEM) จํากัดแหลงทุน 
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รศ.ชวลิต กิตติชัยการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การวิเคราะหการกระจายตัวของ
อากาศภายในหอง Data Center 
โดยใชโปรแกรมพลศาสตรของไหล
เชิงคํานวณ

1 9/2553-12/2553 231,650.00

นายวีรชัย  ชัยวรพฤกษ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล
     
นายเมธี  ดวงสรอยทอง
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล
     
นายอาชว  ริยะจันทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล
     
นายอัครพล  หวานระร่ืน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล
     
นายปยะวุฒิ  แกวฤทธิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล
     
นายธนกาญจน  การีเพชร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     231,650.00 บาท

บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรช่ัน จํากัดแหลงทุน 

ผศ.ดีเซลล สวนบุรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

โครงการสํารวจธรณีฟสิกสหา
ลักษณะอุทกธรณีวิทยา

1 6/2553-12/2553 300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

บริษัท ซีเมนตไทยโฮลดิ้ง จํากัดแหลงทุน 

ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

การปรับปรุงพันธุสบูดําใหมีทรงพุม
ตนเต้ียและผลผลิตตอไรสูง

1 5/2553-4/2554 450,000.00

รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา
พัชรินทร  ตัญญะ
      คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา
     
พรศิริ  เล้ียงสกุล
      คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา
     
อนุรักษ  อรัญญนาค
      คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา
     
นายวิฑูรย ใจผอง
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     450,000.00 บาท
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บริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย) จํากัดแหลงทุน 

ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

โครงการออกแบบ ECO Park1 5/2553-6/2554 1,800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,800,000.00 บาท

บริษัท ไทย ไบโอแกซ เอ็นเนอรย่ี จํากัดแหลงทุน 

ผศ.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การออกแบบงานขุดบอเพ่ือผลิตแกส
ชีวภาพ สํานักงานลาว-อินโดจีน

1 7/2553-2/2554 420,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     420,000.00 บาท

บริษัท ไทยเซิรฟ จํากัดแหลงทุน 

ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

โครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาศัยกภาพ
ทางพันธุกรรมและการผลิตโคเนื้อ
ฟารมไทยเรด

1 1/2553-12/2554 200,000.00

อ.ธนาทิพย สุวรรณโสภี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล
Mauricio A. Elzo
     University of Florida, Gainesville, Florida, 
USA
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

บริษัท ไทยฟูดส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัดแหลงทุน 

รศ.ชลอ ล้ิมสุวรรณ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาประมง

การศึกษาประสิทธิภาพของ yeast 
cell debris ตอการเจริญเติบโตและ
การรอดตายของกุงขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei)

1 6/2553-6/2554 400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     400,000.00 บาท

บริษัท นํ้าตาลราชบุรี จํากัดแหลงทุน 

ผศ.สุขุมาล กิติสิน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

เกาชองมหัศจรรย1 12/2552-10/255
3

85,000.00

ชยพร ศุภวิไล
     ไมระบุหนวยงาน
     
ณัฐพงษ สุรเสถียร
     ไมระบุหนวยงาน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     85,000.00 บาท

บริษัท เบ็ทเทอรฟารมา จํากัดแหลงทุน 

อ.อลงกต บุญสูงเนิน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

ประสิทธิภาพของสารแคปไซวินใน
สุกรอนุบาล

1 4/2553-7/2553 273,200.00

ผศ.ปริวรรต พูลเพ่ิม
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
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อ.นรุตม ทะนานทอง
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

ประสิทธิภาพของสารแคปไซวินใน
สุกรอนุบาล

1 4/2553-7/2553 273,200.00

ผศ.ณัฐวุฒิ รัตนวณิชยโรจน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นายสุธี รัตนภิรมย
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     273,200.00 บาท

บริษัท เบทาโกร อโกรกรุป จํากัด (มหาชน)แหลงทุน 

นายสุชาติ สงวนพันธุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

โครงการทดสอบอาหารไกไขและ
อาหารนกกระทา

1 1/2553-12/2553 1,600,000.00

ผศ.เสกสม อาตมางกูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
ผศ.อรประพันธ สงเสริม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
นายอรรถวุฒิ พลายบุญ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
นางภคอร (สรัสนันท) อัครมธุรากุล(สุขพิมาย,สวาง
คํา)
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,600,000.00 บาท

บริษัท ไบโอแลป จํากัดแหลงทุน 

ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

การตรวจสอบคุณภาพภายในของ
มะมวงดวยเทคนิคเนียรอินฟราเรด
สเปกโตรสโคป

1 4/2553-3/2554 200,000.00

นายอาทิตย  จันทรหิรัญ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ฝายนาโนเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
     
นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)แหลงทุน 
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อ.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

DDF Engine Simulation1 3/2553-4/2554 1,400,000.00

ผศ.เอกไท วิโรจนสกุลชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
นางสาวพรสวรรค ระเบียนแหวน
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายสมบูร ยอดลํ้า
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

Rapid Prototype Controller of 
Diesel-Dual-Fuel Engine in 
Commercial Pick-up Truck

2 3/2553-3/2554 2,750,000.00

อ.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
นายอิทธิเดช มูลมั่งมี
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายกาญจนะ ชาวบานเกาะ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายนิติรงค พงษพานิช
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายกิตติพงษ เยาวาจา
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายวัชรพล บิลหะยีหมัด
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.ธนูชัย กองแกว
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน  
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม สําหรับ
สบูดํา พ้ืนท่ี 1-2

3 6/2553-5/2554 300,000.00

รศ.อนงค จีรภัทร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาประมง

การใชสาหรายขนาดใหญเพ่ือดูดซับ
กาซคารบอนไดออกไซด

4 6/2553-12/2553 822,360.00

ดร.จันทนา ไพรบูรณ
     ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
     
ศ.สายัณห ทัดศรี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

การผลิตกระถินอยางยั่งยืนเพ่ือใช
เปนพลังงาน

5 10/2552-9/2553 2,000,000.00

อ.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

โครงการพัฒนา ECU, Software in 
the Loop (SIL) และ Hardware in 
the Loop (HIL) สําหรับเคร่ืองยนต
แบบเช้ือเพลิงรวมและ HCCI

6 7/2553-3/2554 500,000.00

นายวิฑิต  ฉัตรรัตนกุลชัย
      คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล
     
ผศ.เอกไท วิโรจนสกุลชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
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อ.ศุภชัย อําคา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

โครงการหลัก:โครงการความรวมมือ
ระหวาง บริษัท ปตท. จํากัด (
มหาชน)และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในการวิจัยเพ่ิมผล
ผลิตของตนสบูดําเพ่ือเปนพลังงาน
ทดแทนในอนาคตโครงการยอย 
1.16: การจัดการธาตุอาหาร
ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม เฉพาะพื้นท่ีสําหรับสบู
ดํา

7 6/2553-5/2554 450,000.00

อ.พรไพรินทร รุงเจริญทอง
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร
ผศ.เอกไท วิโรจนสกุลชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ชุดอุปกรณทดสอบนอกเคร่ืองยนต
สําหรับเคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเรง
ปฏิกิริยาของเครื่องยนตเช้ือเพลิงรวม

8 1/2553-12/2553 1,008,000.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ     9,230,360.00 บาท

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)รวมกับเคยูไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

อ.บุบผา คงสมัย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

งานวิจัยเพ่ือทดลองปลูกสบูดําใน
แปลงขนาดใหญ จ.นครปฐม

1 5/2553-4/2555 1,100,000.00

อ.ทิวา พาโคกทม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,100,000.00 บาท

บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)แหลงทุน 

ผศ.ธัญญารัตน จิญกาญจน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Plastic Packaging and Related 
Packaging materials Technology

1 9/2553-9/2554 539,000.00

รศ.เลอลักษณ จิตรดอน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การผลิตพลังงานไฮโดรเจนดวย
แบคทีเรียสังเคราะหแสงโดยใชวัตถุ
ดิบจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
แปง(ตอเนื่องปท่ี 4)

2 5/2553-4/2554 130,100.00

นางสาวน้ําทิพย เดชแพร
     ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     669,100.00 บาท

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัดแหลงทุน 

ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

โครงการปลูกตนไมเพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ี
เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนตไทย (
แกงคอย) จํากัด

1 6/2553-5/2554 1,906,300.00

ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ผศ.สคาร ทีจันทึก
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ผศ.รุงเรือง พูลศิริ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ช่ือโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 33 of 115

ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

โครงการปลูกตนไมเพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ี
เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนตไทย (
แกงคอย) จํากัด

1 6/2553-5/2554 1,906,300.00

ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,906,300.00 บาท

บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จํากัดแหลงทุน 

ศ.เกษม จันทรแกว
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับโครงการท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอชุมชนอยางรุนแรง (รายงานผล
กระทบดานสุขภาพ; HIA) คําขอ
ประทานบัตรหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ตําบลท่ีวัง ชะมาย และถ้ํา
ใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

1 4/2553-5/2554 2,698,850.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,698,850.00 บาท

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)แหลงทุน 

อ.พสุธา สุนทรหาว
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการจัดการปาไม

การประเมินผลการจัดการปาชุมชน
ภายใตโครงการ "คนรักษปา ปารัก
ชุมชน" ท่ีดําเนินการโดยกรมปาไม 
และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 
จํากัด (มหาชน)

1 6/2553-12/2553 697,675.00

รศ.วุฒิพล หัวเมืองแกว
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการจัดการปาไม
ผศ.นิคม แหลมสัก
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
อ.จงรัก วัชรินทรรัตน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     697,675.00 บาท

บริษัท ไพบูลย ฟูด โปรดักส จํากัดแหลงทุน 

อ.สยุมพร รัตนพันธ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การออกแบบระบบลําเลียง และ
พัฒนากระบวนการผลิตขาว
โพดกรอบแบบตอเนื่อง

1 12/2552-12/255
3

151,648.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     151,648.00 บาท

บริษัท ฟรอนเทียร เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนทส จํากัดแหลงทุน 

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

การวิเคราะหตัวอยางน้ําเสีย
จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ชุมชน

1 1/2553-12/2553 400,000.00

นางสาววราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล
     สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
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นางสาวพรพิมล จันทรฉาย
     สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
     

การวิเคราะหตัวอยางน้ําเสีย
จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ชุมชน

1 1/2553-12/2553 400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     400,000.00 บาท

บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การวินิจฉัยและจําแนกสายพันธุเช้ือ
สาเหตุโรคของยูคาลิปตัสในระบบ
ผลิตกลาไม

1 10/2552-9/2553 404,800.00

อ.สุพจน กาเซ็ม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     404,800.00 บาท

บริษัท ยูเทค โพรดิวส จํากัด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การจัดการโรคในระบบผลิตกลาไม
ยูคาลิปตัส ดวยจุลินทรียท่ีมี
ประโยชนโดยวิธีผสมผสาน

1 10/2552-9/2553 599,500.00

อ.สุพจน กาเซ็ม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     599,500.00 บาท

บริษัท ยูเน่ียนโฟรเซนโปรดักส จํากัดแหลงทุน 

อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

โครงการการวิเเคราะหคารบอนฟุต
พร้ินทของผลิตภัณฑกุง

1 12/2552-4/2553 266,750.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     266,750.00 บาท

บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)แหลงทุน 

ศ.เกษม จันทรแกว
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การศึกษาและจัดทํารายงานการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวด
ลอมประจําป 2553 ของโครงการ
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร

1 7/2553-8/2554 7,000,000.00

ผศ.สุรัตน บัวเลิศ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

โครงการวิจัยผลการฉีดละอองน้ําแรง
ดันสูงตอการเปล่ียนแปลงชนิด 
ปริมาณเช้ือราภายใตโครงสรางสถานี
รถไฟฟา BTS

2 12/2551-11/255
3

100,000.00

รศ.ดร.อริยา จินดามพร
     Chulalonglorn University
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     7,100,000.00 บาท

บริษัท โรงงานแมรวย (โกแก) จํากัดแหลงทุน 

รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

โครงการสงเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 12/2552-9/2553 1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00 บาท

บริษัท ไรวรเทพ จํากัดแหลงทุน 

ผศ.เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฟารม
ในไรสับปะรด

1 7/2552-12/2553 125,000.00
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ผศ.สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฟารม
ในไรสับปะรด

1 7/2552-12/2553 125,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     125,000.00 บาท

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)แหลงทุน 

อ.กิจพัฒน ภูวรวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการตรวจสอบและวิเคราะหแก
ปญหาการส่ันสะเทือนของอาคารโรง
งาน

1 4/2553-7/2554 300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

บริษัท สวนลุมไนทบารซาร จํากัดแหลงทุน 

รศ.สิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการรัชดา-ลาดพราว เรสซิเดนซ

1 1/2553-1/2554 90,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     90,000.00 บาท

บริษัท สหโคเจน จํากัด รวมกับ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแหลงทุน 

ผศ.เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การพัฒนาบัญชีรายการและฐาน
ขอมูลตนทุนของกระบวนการปลูก
กระถินยักษ

1 4/2553-3/2554 200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

บริษัท สหธานี จํากัดแหลงทุน 

ผศ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบ
โอติกทางการคาตอการยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียกอโรคในปลานิล

1 3/2553-10/2553 55,000.00

อ.ประภา ทรงจินดา
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     55,000.00 บาท

บริษัท สันติภาพ (เชียงใหม 1988) จํากัดแหลงทุน 

รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การวิเคราะหเบ้ืองตนของสาเหตุการ
เกิดสีคลํ้าและผลของสารบางชนิดตอ
สีคลํ้าในผักกาดเขียวปลีดองบรรจุ
กระปอง

1 3/2553-10/2553 300,000.00

นางสาวสุคนธา  สุคนธธารา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
     
นายธีรนิติ  เล็กเจริญ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
     
นางสาวรุจิรา  เหลืองออน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

บริษัท สุวรรณภูมิ ออรแกนิค จํากัดแหลงทุน 

รศ.อุทัย คันโธ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การผลิตขาวโพดฝกออนดวยวิถี
เกษตรอินทรีย

1 5/2553-4/2554 500,000.00

นายวรเทพ ชมภูนิตย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
ดร.รุงนภา กอประดิษฐสกุล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
ชัยวัฒน  สันทนานุการ
      สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน ศูนย
วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
     
นายสุพจน สัจจาพิทักษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม
นายวีรชน  พ่ึงชัย
     พิทักษ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม
     
นายเกรียงศักด์ิ แกวสมประสงค
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
นายลักษณ เพียซาย
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาด
เล็ก
นายสุพิทย  ขุนเพชร
     พิทักษ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม
     
นายจิรวัฒน พุมเพชร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นางสาวสุรัตน  พันยุโดด
     คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     500,000.00 บาท

บริษัท อควา คิง กรุป จํากัด และโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยแหลงทุน 

รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การใชนิวเคลียร - COS 
(Chitooligasaccharide) ในการปรับ
ปรุงคุณภาพและเพ่ิมระยะเวลาในการ
เก็บรักษาน้ําเช้ือสุกร

1 1/2553-7/2553 973,200.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     973,200.00 บาท

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัดแหลงทุน 

ผศ.ชัยสิทธ์ิ ทองจู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลของการใชน้ําอามิอามิตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของมัน
สําปะหลัง ออย และขาวโพดเล้ียง
สัตวรวมท้ังผลตอคุณสมบัติทางเคมี
และฟสิกสบางประการของดินในระยะ
ยาว

1 8/2553-7/2554 500,000.00

นางสาวศิริสุดา  บุตรเพชร
      คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา
     
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     500,000.00 บาท

บริษัท อินเตอรเว็ท (ประเทศไทย) จํากัดแหลงทุน 

ผศ.นรินทร อุประกรินทร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การทดสอบความไวยา enramycin 
ของ เช้ือ Clostridium perfringens 
ท่ีแยกไดมาจากตัวอยางสัตวปกและ
ตัวอยาง อาหารสัตว

1 5/2553-12/2553 150,000.00

อ.นวลอนงค สินวัต
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
อ.เกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.รุงโรจน แจมอน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
ผศ.นรินทร อุประกรินทร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน
ปองกันโรคไขนิ่ม ชนิดเช้ือตาย 
(Nobilis COR4 IB ND EDS) ในการ
ปองกันโรคภายหลังปอนเช้ือไวรัสไข
นิ่มในไกไข

2 3/2553-2/2554 132,500.00

นางวิไลรัตน ฉ่ําสิงห
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นางสาวอรวรรณ บุตรดี
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นางภัทรา มูลจิตร
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     282,500.00 บาท

บริษัท อินโนเว็ท คอรปอเรช่ัน จํากัดแหลงทุน 

ผศ.ปริวรรต พูลเพ่ิม
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

The Efficasy of Citrex of Powder 
on Performance of Weaned 
Piglets Challenged with 
Escherichia Coli

1 8/2553-11/2553 250,000.00
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อ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

The Efficasy of Citrex of Powder 
on Performance of Weaned 
Piglets Challenged with 
Escherichia Coli

1 8/2553-11/2553 250,000.00

อ.นรุตม ทะนานทอง
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.อลงกต บุญสูงเนิน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     250,000.00 บาท

บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท จํากัดแหลงทุน 

รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

โครงการการศึกษาปญหาผลกระทบ
ตอโครงสรางใตดินเนื่องจากคืนตัว
ของแรงดันน้ําในช้ันน้ําบาดาลบริเวณ
กรุงเทพมหานคร

1 6/2553-12/2554 560,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     560,000.00 บาท

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัดแหลงทุน 

รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การศึกษาการเตรียมไททาเนียม
ไดออกไซดจากของเสียไททาเนียม
เตตรธคลอไรด

1 7/2553-12/2554 392,023.00

ผศ.สิงห อินทรชูโต
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

โครงการออกแบบชิ้นงานพลาสติก2 4/2553-4/2554 100,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     492,023.00 บาท

บริษัทชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน)แหลงทุน 

ศ.เกษม จันทรแกว
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เหมืองหินปูนเขายอดแตง ตําบล
หนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

1 12/2552-1/2555 4,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     4,000,000.00 บาท

บริษัทซิกมา ไฮโดร คอนซัลแตนท จํากัดแหลงทุน 

รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่ งแวดลอม โครงการ
บรรเทาอุทกภัยและบริการจัดการน้ํา
พ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

1 1/2553-12/2554 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

บริษัททีโอซี ไกลคอล จํากัดแหลงทุน 

ผศ.อรอนงค ผิวนิล
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การบําบัดฟอรมัลดีไฮดในน้ําท้ิงจาก
อุตสาหกรรมเอทิลีนไกลคอลโดยใช
ถานกัมมันตรวมกับดินในระบบน้ําขัง
ในหนวยทดลองขนาดเล็ก

1 2/2553-12/2553 100,000.00

นายวัชรพงษ  วาระรัมย
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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นายธนวัฒน  จินจารักษ
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
     

การบําบัดฟอรมัลดีไฮดในน้ําท้ิงจาก
อุตสาหกรรมเอทิลีนไกลคอลโดยใช
ถานกัมมันตรวมกับดินในระบบน้ําขัง
ในหนวยทดลองขนาดเล็ก

1 2/2553-12/2553 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)แหลงทุน 

อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การศึกษาผลของปุยเคมีสูตรตางๆ ท่ี
มีตอการเจริญเติบโตและองค
ประกอบผลผลิตในขาวพันธุ
สุพรรณบุรี 1

1 6/2553-6/2554 90,000.00

ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายประยูร เพียตะเณร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
สุภัค แสงทวี
     ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
     
บังอร อุบล
     ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     90,000.00 บาท

บริษัทไทยรวมใจนํ้ามันพืชไทย จํากัดแหลงทุน 

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

การศึกษาหาคาพลังงานท่ีใช
ประโยชนไดของน้ํามันแหลงตาง ๆ 
ในอาหารไกเนื้อ

1 2/2553-7/2553 147,050.00

นายสุชาติ สงวนพันธุ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
นางสาววราพันธุ จินตณวิชญ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
นางสาวพุทธพร พุมโรจน
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน ศูนย
วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     147,050.00 บาท

บริษัทไทยไฮบริดจํากัดแหลงทุน 

รศ.เบญจพล เวทยวิวรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาแบบไมประกอบพลาสติก
เพ่ือเปนสวนฃองอาคารรับแรงลม (
สวนขยายเวลา)

1 12/2552-8/2553 180,000.00

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

การพัฒนาแบบไมประกอบพลาสติก
เพ่ือเปนสวนฃองอาคารรับแรงลม (
สวนขยายเวลา)

1 12/2552-8/2553 180,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     180,000.00 บาท

บริษัทนํ้ามันพืชไทยจํากัดแหลงทุน 

นางสุกัญญา จัตตุพรพงษ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก

การศึกษาผลการใชถั่วเหลืองไขมัน
เต็มและกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือก
ตอสมรรถภาพการผลิตของไกไขและ
คุณภาพไขไก

1 10/2552-9/2553 185,340.00

นางภคอร (สรัสนันท) อัครมธุรากุล(สุขพิมาย,สวาง
คํา)
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
นางสาววราพันธุ จินตณวิชญ
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว
นางสาวเรญา มาทอง
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน ศูนย
วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตวปก
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     185,340.00 บาท

บริษัทบานแพนรีเสิรช แลบบอราทอรี่ จํากัดแหลงทุน 

นางสุชาดา อุชชิน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

การยอมสีหนังดวยสีธรรมชาติแบบ
เขมขนและแบบผง

1 1/2553-12/2553 300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

บริษัทปูนซีเมนตไทย (แกงคอย) จํากัดแหลงทุน 

อ.พรพิมล หรรษาภิรมยโชค
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การพัฒนารูปแบบการถอดความรู
ของบริษัทปูนซีเมนตไทย (แกงคอย) 
จํากัด

1 3/2553-2/2554 180,000.00

รศ.บรรจบ ภิรมยคํา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     180,000.00 บาท

บริษัทปูนซีเมนตไทย (ทาหลวง)จํากัดแหลงทุน 

ผศ.สคาร ทีจันทึก
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

โครงการศึกษาสํารวจความหลาก
หลายทางชีวภาพบริเวณเหมืองหิน
ปูน บริษัทปูนซีเมนตไทย (ทาหลวง) 
จํากัด

1 10/2552-3/2554 1,992,100.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,992,100.00 บาท

บริษัทศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากัดแหลงทุน 

ผศ.ภคมน (สุธาวดี) จิตประเสริฐ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตอาหารไกเม็ดเสริมโปรไบโอ
ติกท่ีเอ็นแคปซูเลชันดวยแคลเซียม 
อัลจิเนตผสมไคโตแซน

1 11/2552-11/255
3

868,615.00
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รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตอาหารไกเม็ดเสริมโปรไบโอ
ติกท่ีเอ็นแคปซูเลชันดวยแคลเซียม 
อัลจิเนตผสมไคโตแซน

1 11/2552-11/255
3

868,615.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     868,615.00 บาท

บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัดแหลงทุน 

ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

โครงการวิจัยและพัฒนาปจจัยทาง
โครงสรางระดับนาโนเมตรท่ีมีผลตอ
ความแข็งแรงของซีเมนต

1 2/2552-2/2554 892,500.00

ผศ.พิบูลย พันธุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
รศ.เมตตา เจริญพานิช
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.ผึ่งผาย พรรณวดี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อ.พิพัฒน คงประชา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
อ.ชมพูนุท วรากุลวิทย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     892,500.00 บาท

บริษัทสยามเฮอบอล อินโนเวช่ันและคณะวิทยาศาสตรแหลงทุน 

อ.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การพัฒนาดีเอ็นเอเคร่ืองหมาย
สําหรับคัดแยกสายพันธุใบบัวบกท่ีใช
ในการคา

1 1/2553-1/2555 300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)แหลงทุน 

ผศ.เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม
โตเร็วเพ่ือผลิตพลังงาน ประจําป 
2553

1 1/2553-3/2554 4,350,000.00

ดร.มะลิวัลย หฤทัยธนาสันต์ิ(ธนะสมบัติ)
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
นายวิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายบุญวงศ ไทยอุตสาห
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายสงคราม ธรรมมิญช
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
ผศ.นิคม แหลมสัก
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
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รศ.นิพนธ ทวีชัย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม
โตเร็วเพ่ือผลิตพลังงาน ประจําป 
2553

1 1/2553-3/2554 4,350,000.00

ศ.สายัณห ทัดศรี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
นายเกษม หฤทัยธนาสันต์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
อ.อุดมศักด์ิ เลิศสุชาตวนิช
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช
นางสาวเทพา ผุดผอง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
นายยุทธนา บรรจง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
นางสาววนิดา อาจกลา
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวสุวันดี ทองท้ังหา
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายเชิดชัย โพธิ์ศรี
     ไมระบุหนวยงาน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     4,350,000.00 บาท

บริษัทสหชลผลพืช จํากัดแหลงทุน 

ดร.มะลิวัลย หฤทัยธนาสันต์ิ(ธนะสมบัติ)
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

การศึกษาการปลูกฝกขาว 
Momordica cochinchinesis 
(Lour.) Spreng. ในเชิงพาณิชย

1 4/2553-4/2554 200,000.00

นายวิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายเกษม หฤทัยธนาสันต์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
นายยุทธนา บรรจง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
นางสาวเทพา ผุดผอง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

บริษัทสีนิลไรซ จํากัดแหลงทุน 
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ศ.อรอนงค นัยวิกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

เคร่ืองด่ืมชูกําลังและเคร่ืองด่ืมเสริม
สารทางเภสัชโภชนาจากน้ํา
ขาวกลองเร่ิมงอกสีนิล

1 2/2553-9/2553 840,000.00

นางเพ็ญพิมล (มณฑาทิพย) จาตุรนตรัศมี (ยุนฉลาด)
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     840,000.00 บาท

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)แหลงทุน 

ผศ.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

หลักสูตรการตออายุใบอนุญาต
สําหรับเจาหนาท่ีการตลาด

1 7/2553-8/2553 200,000.00

ผศ.ธนาวัฒน สิริวัฒนธนกุล
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการเงิน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

บริษัทอีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัดแหลงทุน 

อ.ฐิติมา รุงรัตนาอุบล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

Recovery of inorganic salt 
compounds in wastewater of 
continuous dyeing process in 
dyeing textile factory

1 1/2553-7/2554 50,000.00

นายอนันต  สุนปาน
     บ. อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด
     
กนกพร พงษรามัญ
     คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร
     
อ.ฐิติมา รุงรัตนาอุบล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

Removal of polyvinyl alcohol 
(PVA)in waste water of 
continuous desizing process in 
dyeing textile factory

2 1/2553-7/2554 50,000.00

นายอนันต  สุนปาน
     บ. อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

บริษัทเอกชนแหลงทุน 

รศ.ธีระ รักความสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

การศึกษาการติดเช้ือบิดในลูกโคนม1 1/2553-10/2553 160,000.00

นายศุภชาติ ปานเนียม
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     โรงพยาบาลสัตว หนองโพ
อ.นิอร รัตนภพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     160,000.00 บาท

บริษัทเอสซีจี ซีเมนต จํากัดแหลงทุน 
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ผศ.ดีเซลล สวนบุรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

โครงการการศึกษาธรณีวิทยาแหลง
แรยิปซัม

1 8/2553-6/2554 50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     50,000.00 บาท

บริษัทแอพพลายเค็ม (ประเทศไทย)จํากัดแหลงทุน 

รศ.มณจันทร เมฆธน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การใชเช้ือราปองกันกําจัดแมลงและ
สัตวศัตรูพืช

1 1/2553-12/2553 150,000.00

น.ส.ดารารัตน โฮตากา
     กรมพัฒนาท่ีดิน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     150,000.00 บาท

ฝายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท เจริญอุตสาหกรรม  จํากัดแหลงทุน 

ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

การศึกษาวิธีการสกัดและศึกษา
คุณสมบัติของเพคตินจากเปลือก
กลวยท่ีเหลือท้ิงจากโรงงานแปรรูป

1 7/2553-5/2554 115,000.00

บุญเ กิด แยมเขตกรณ
     หนวยปฎิบัติการเทคโนโลยีเอนไซมและการ
จัดการของเสีย
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     115,000.00 บาท

ภาคเอกชนแหลงทุน 

นางพัชรี ต้ังตระกูล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

การพัฒนาน้ํานมขาวจากขาวหอม
มะลิ

1 4/2553-9/2553 110,000.00

นางสาวรัศมี ศุภศรี
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางบุญมา นิยมวิทย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     110,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยแหลงทุน 

ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
     มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
     

การทําไมโครแคปซูลจากสารสกัด
เนื้อของเมล็ดมะมวงท่ีเปนของเหลือ
ท้ิง

1 10/2552-8/2554 283,120.00

อ.เทพกัญญา หาญศีลวัต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     283,120.00 บาท

มูลนิธิโครงการหลวงแหลงทุน 

ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

การจัดการกอนและหลังการเก็บเก่ียว
ท่ีเหมาะสมของมะเด่ือฝร่ัง

1 10/2552-9/2553 179,000.00

รศ.กฤษณา กฤษณพุกต
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การตรวจวัดความฝาดของพลับแบบ
ไมทําลายดวยเทคนิคสเปกโทรสโก
ปอินฟราเรด

2 10/2552-9/2553 175,000.00
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รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การทดสอบพี้ชและเนคทารีนพันธุ
ใหมในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง

3 10/2552-9/2553 200,000.00

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การปรับปรุงพันธุพ้ีชและเนคทารีน4 10/2552-9/2553 884,000.00

นายเวช เตจะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยดอยปุย

การเปรียบเทียบการใหผลผลิตและ
ตนไหลของสตรอเบอร่ีท่ีไดจากการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ

5 10/2552-9/2553 230,000.00

รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การพัฒนาพันธุไมประดับเขตรอน6 10/2552-9/2553 325,400.00

รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การพัฒนาพันธุไมประดับวงศ 
Araceae

7 10/2552-9/2553 380,900.00

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การรักษาเชื้อพันธุกรรมไมผลเขต
หนาว

8 10/2552-9/2553 390,000.00

ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

การศึกษารูปแบบและความเปนไปได
ในการผลิตสตรอเบอร่ีดอยเชิงการคา

9 10/2552-9/2553 175,000.00

นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายเวช เตจะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยดอยปุย
นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
รศ.กฤษณา กฤษณพุกต
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการปลูก
พลับบนท่ีสูงของประเทศไทย

10 10/2552-9/2553 100,000.00

อ.ศุภชัย อําคา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลการใหธาตุสังกะสีตอผลผลิตและ
คุณภาพของกีวีฟรูทและพลับ ใน
สถานีเกษตรหลวงอางขาง จังหวัด
เชียงใหม

11 12/2552-9/2553 138,000.00

ผศ.พงษสันต์ิ สีจันทร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ฝอยฝา  ชุติดํารง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นางสุพัตรา บุตรพลวง
     กรมพัฒนาท่ีดิน
     
นายทูลโรย มะลิแกว
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
นายชัยฤทธิ์ ยุติธรรม
     มูลนิธิครงการหลวง
     
รศ.อุณารุจ บุญประกอบ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
อ.ศุภชัย อําคา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลการใหธาตุสังกะสีตอผลผลิตและ
คุณภาพขององุนรับประทานผลสดใน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

12 12/2552-9/2553 150,000.00
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ผศ.พงษสันต์ิ สีจันทร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ผลการใหธาตุสังกะสีตอผลผลิตและ
คุณภาพขององุนรับประทานผลสดใน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

12 12/2552-9/2553 150,000.00

อ.ฝอยฝา  ชุติดํารง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นางสุพัตรา บุตรพลวง
     กรมพัฒนาท่ีดิน
     
นายสรศักด์ิ นาทิพย
     มูลนิธิโครงการหลวง
     
ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

รวม     12  โครงการ     งบประมาณ     3,327,300.00 บาท

มูลนิธิเจมส เอช ดับเบิลยู ทอมปสันแหลงทุน 

ผศ.สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร

เทคนิคและลวดลายการตกแตงเส้ือ
ผาไทดํา

1 1/2553-9/2553 131,560.00

ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาคหกรรมศาสตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     131,560.00 บาท

มูลนิธิชัยพัฒนาแหลงทุน 

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การกําจัดตะก่ัว และทองแดงจากน้ํา
เสียของอุตสาหกรรมเคร่ืองเงินโดย
ใชไคโตซานจากแกนหมึกกลวยดูด
ซับ

1 8/2553-9/2554 85,000.00

รศ.นิพนธ ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การดูดซับฟอรมัลดีไฮดในน้ําเสีย
จากกระบวนการผลิตเอทิลีนออก
ไซดและเอทิลีนไกลคอล ดวยซังขาว
โพดและถานซังขาวโพด

2 8/2553-7/2554 70,000.00

รศ.นิพนธ ตังคณานรัุกษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การดูดซับฟอรมัลดีไฮดในน้ําเสีย
เทศบาลเมืองเพชรบุรีดวยไม
ยางพาราและถานไมยางพาราเพ่ือ
บําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีจํากัด

3 8/2553-7/2554 70,000.00

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การดูดซับแอมโมเนียในน้ําเสียชุมชน
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดวยซิลิกา
จากแกลบขาวและเถาแกลบ

4 8/2553-7/2554 76,500.00

ผศ.อรอนงค ผิวนิล
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใน
คลองชลประทานเพ่ือการใช
ประโยชนสําหรับอุปโภคบริโภค
บริเวณเขื่อนเพชรบุรีถึงอําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

5 4/2553-12/2553 300,000.00

นายธนิศร ปทมพิฑูร
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
     
นายจุลบุตร จันทรสูรย
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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นายนาวี  จันทรวงษ
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
     

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใน
คลองชลประทานเพ่ือการใช
ประโยชนสําหรับอุปโภคบริโภค
บริเวณเขื่อนเพชรบุรีถึงอําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

5 4/2553-12/2553 300,000.00

นางสาวนพวรรณ  เสมวิมล
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
     
รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การบําบัดสียอมผาในน้ําท้ิงจากโรง
งานยอมผา โครงการพัฒนาดอยตุง
โดยใชเซลลูโลสจากผักตบชวา

6 8/2553-7/2554 69,000.00

รศ.นิพนธ ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การบําบัดสียอมผาในน้ําเสียจากโรง
งานยอมผา โครงการพัฒนาดอยตุง 
โดยไมยางพาราและถานไมยางพารา

7 8/2553-7/2554 74,000.00

รศ.นิพนธ ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การบําบัดแอมโมเนียในน้ําเสียดวย
กะลาปาลมท่ีปรับสภาพและไมปรับ
สภาพ

8 8/2553-7/2554 61,500.00

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การพัฒนาชุดทดสอบคาซีโอดีของ
น้ําในภาคสนามเพ่ือการจัดการน้ําท้ิง

9 8/2553-7/2554 117,000.00

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแทนนิ
นในนํ้าภาคสนามเพ่ือการจัดการน้ํา
ท้ิง

10 8/2553-7/2554 98,000.00

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณฟอร
มัลดีไฮดในน้ําตัวยางภาคสนามเพ่ือ
การจัดการคุณภาพน้ําท้ิงของโรงงาน

11 8/2553-7/2554 102,500.00

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณเหล็ก
ในน้ําและดินภาคสนาม เพ่ือใช
สําหรับบริการวิชาการของโครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอม
แหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

12 8/2553-7/2554 63,200.00

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การพัฒนาชุดทดสอบแอมโมเนียและ
ไนเตรทในนํ้าภาคสนาม สําหรับ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิง
แวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

13 8/2553-7/2554 73,500.00

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

การลดคาความนําไฟฟาในน้ําท้ิงจาก
โรงผลิตเบียร โดยใชผงเซลลูโลส
และผงเซลลูโลสอะซิเตทท่ีเตรียมได
จากผักตบชวา

14 8/2553-7/2554 81,500.00

ผศ.สุเทพ ทองแพ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การศึกษาขนาดของวัสดุหมักขยะ
ประเภทผลไมและเปลือกผลไม กับ
สัดสวนการกลบดวยดินเนื้อละเอียด 
ท่ีมีประสิทธิภาพการยอยสลายเปน
ปุยหมัก

15 8/2553-7/2554 100,000.00

อ.สุจิณณา กรรณสูต
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
ไพศาล ริมชลา
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     
รศ.อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     

จิตสํานึกของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัด
เพชรบุรีท่ีมีตอการพัฒนาเทคโนโลยี
การกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย

16 8/2553-7/2554 75,000.00
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อ.สุจิณณา กรรณสูต
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

จิตสํานึกของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี  จังหวัด
เพชรบุรีท่ีมีตอการพัฒนาเทคโนโลยี
การกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย

16 8/2553-7/2554 75,000.00

ผศ.สุพัตรา ศรีสุวรรณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
จารีย ซอนุช
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     
รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

ประสิทธิภาพการกําจัดแทนนินใน
แหลงน้ําธรรมชาติและน้ําท้ิงจากโรง
งานผลิตเบียรดวยไคโตซานจากแกน
หมึกกลวยดูดซับ

17 8/2553-9/2554 72,000.00

ผศ.อรอนงค ผิวนิล
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

สถานภาพส่ิงแวดลอมปจจุบันดาน
คุณภาพน้ําบริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ 
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

18 6/2553-11/2553 300,000.00

นายจุลบุตร จันทรสูรย
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
     
นายธนิศร ปทมพิฑูร
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
     
นางสาวนพวรรณ  เสมวิมล
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
     
นายธนวัฒน  จินจารักษ
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
     
นายวัชรพงษ  วาระรัมยื
     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลม
ผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
     

รวม     18  โครงการ     งบประมาณ     1,888,700.00 บาท

มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทยแหลงทุน 

ผศ.นันทนา สีสุข
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การปรับปรุงพันธุกรรมยีสตเพ่ือเพ่ิม
การผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประ
เภทลิกโนเซลลูโลส

1 3/2553-2/2554 200,000.00

ศ.สาวิตรี ล่ิมทอง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.สาวิตร ตระกูลนาเล่ือมใส
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ (มสส.)แหลงทุน 
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ผศ.รัตติกรณ จงวิศาล
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองมือ
ประเมินและตัวช้ีวัดสุขภาวะทางจิต
วิญญาณเพ่ือการพัฒนา

1 12/2552-7/2553 1,200,000.00

อ.ศยามล เอกะกุลานันต
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยา
อ.พนมพร พุมจันทร
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยา
ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
     มหาวิทยาลัยมหิดล
     
ดร.ปนกนก วงศปนเพ็ชร
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
     
ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
อ.จุรีวรรณ จันพลา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาศิลปศาสตร

การสังเคราะหความรูเก่ียวกับนิยาม/
แนวความคิดและปจจัยท่ีเสริมสราง
กระบวนการเรียนรรูเพ่ือพัฒนาจิต
วิญญาณของความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ : การขับเคล่ือนจิตวิญญาณ
ของผูเรียนดวยพลังทางการศึกษา

2 1/2553-3/2553 48,000.00

อ.จุรีวรรณ จันพลา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     1,248,000.00 บาท

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทยแหลงทุน 

รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

โครงการทดสอบและเตรียมมัน
สําปะหลังพันธุใหม

1 1/2553-12/2553 1,000,000.00

ศ.เจริญศักด์ิ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
รศ.เอ็จ สโรบล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
รศ.วัชรี เลิศมงคล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

โครงการพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง
และเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลี
งเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ

2 1/2553-12/2553 1,000,000.00

ศ.เจริญศักด์ิ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
รศ.เอ็จ สโรบล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
รศ.วัชรี เลิศมงคล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
นายประภาส ชางเหล็ก
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ
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รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

โครงการเพ่ิมอัตราการใชปุยรวมกับ
การใหน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน
สําปะหลัง

3 1/2553-12/2553 200,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     2,200,000.00 บาท

ราน อ.บุญคาวัสดุ ศรีราชาแหลงทุน 

อ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การบูรณาการสมรรถนะความเปนครู
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูและ
เจตคติตอวิชาชีพครูในรายวิชา
กลยุทธการจัดการเรียนรูโดยใชการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณ

1 6/2553-10/2553 30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     30,000.00 บาท

โรงงานนํ้าตาลนครเพชร โรงงานนํ้าตาลทรายกําแพงเพชร และโรงงานนํ้าตาลพิษณุโลกแหลงทุน 

รศ.บพิตร ต้ังวงศกิจ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การเปรียบเทียบคุณภาพออยท่ีเขาสู
โรงงานน้ําตาลท่ีมีวิธีการเก็บเก่ียวท่ี
แตกตางกัน (กรณีศึกษาโรงงาน
น้ําตาลนครเพชร โรงงานน้ําตาล
กําแพงเพชร และโรงงานน้ําตาล
พิษณุโลก)

1 1/2553-3/2553 499,950.00

รศ.รัตนา ต้ังวงศกิจ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ผศ.พจนา สีมันตร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
รศ.พงศศักด์ิ ชลธนสวัสด์ิ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.นนทวัชร ชัยณรงค
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.สมบัติ ขาวประทีป
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.ชุติ มวงประเสริฐ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.วรรณธนะ กสานติกุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
นายปฐมพงษ คุมพล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
นายสมหวัง หลีคา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
นายสานนท บุญมี
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     499,950.00 บาท

โรงงานไพ กรมสรรพสามิตแหลงทุน 

รศ.อุษณา ภัทรมนตรี
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

โครงการเตรียมความพรอมกระบวน
การปฏิบัติงานเพ่ือใชระบบบริหาร
ทรัพยากรองคการ (ป 2553-2555)

1 1/2553-12/2553 5,000,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     5,000,000.00 บาท

ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตรแหลงทุน 

ศ.วิเชียร เลาหโกศล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

การแกสมการเวียนเกิดตรรกยะ
จําพวกหนึ่ง

1 2/2553-1/2555 2,400,000.00

ดร. จรินทรทิพย เฮงคราวิทย
     ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร
     
ดร. นรากร คณาศรี
     ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
     
ดร. วัชรพล พิมพเสริฐ
     ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
ผศ.มนตรี มาลีวงศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

การอินทิเกรตในเวลาโดยระเบียบวิธี
พีโอดีสําหรับคํานวณสมการการไหล
น้ําต้ืน

2 2/2553-1/2555 480,000.00

ดร. ศิโรจน ศิริทรัพย
     ศูนยเทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     2,880,000.00 บาท

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของประเทศไทยแหลงทุน 

นพ.เทวัญ  ธานีรัตน
     สํานักการแพทยทางเลือก  กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก
     

การพัฒนารูปแบบการรักษาโรค
สะเก็ดเงินดวยไคลมาโตเทอราป 
ศึกษาเฉพาะกรณี ชายหาดปาตอง 
จังหวัดภูเก็ต  และชายหาดหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

1 10/2552-5/2553 1,000,000.00

อ.ดร.พรพิมล หรรษาภิรมยโชค
      ภาควิชาครุศึกษา  คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00 บาท

ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสแหลงทุน 

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค
     สาขาวิชาฟสิกส สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกสของสาร
ควบแนน

1 10/2552-9/2553 2,896,000.00

อ.จิรโรจน ต.เทียนประเสริฐ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,896,000.00 บาท

ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียม ปโตรเคมี และวัสดุขั้นสูงแหลงทุน 

อ.ชิราวุฒิ เพชรเย็น
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

เตรียมถานกัมมันตคุณภาพสูงจาก
วัสดุพอลิเมอรธรรมชาติ

1 12/2552-8/2553 180,000.00

รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค
     คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นวัตกรรมการผลิตนํามันจากจุลินทรีย
โดยใชกลีเซอรอลท่ีไดจากกระบวน
การผลิตไบโอดีเซล

2 5/2553-5/2555 2,500,000.00

ผศ.อนุสิษฐ ธนะพิมพเมธา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อ.เมธี สายศรีหยุด
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ดร. เมธี ขําดวง
     ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานปโตรเลียม ปโต
รเคมี และวัสดุขั้นสูง
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     2,680,000.00 บาท

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติแหลงทุน 

รศ.อนุวัตร แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การทดสอบสารเคลือบสมจากไขรํา
ขาว

1 8/2553-7/2554 350,000.00

อ.ปฏิภาณ จุยเจิม
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การพัฒนากระบวนการการแปรรูปท่ี
ผิวดวยกระบวนการทางกล (การีด
ลึก)ท่ีอุณหภูมิสูง

2 9/2553-9/2554 482,000.00

อ.ปฏิภาณ จุยเจิม
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การพัฒนากระบวนการบอไรด้ิง
สําหรับการเคลือบผิวโลหะที่ชวง
อุณหภูมิ 650-700 องศา C

3 9/2553-9/2554 442,000.00

อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

การพัฒนาขอกําหนดรายผลิตภัณฑ
สําหรับการประเมินคารบอนฟุต
พร้ินท: กลุมผลิตภัณฑขาวสารและ
เนื้อไก

4 8/2553-4/2554 700,000.00

อ.วัชรี รัตนสกุลทอง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

การศึกษา GMR ของฟลมโคบอลต-
ทองแดงแบบการสปตเตอรสําหรับ
การใชงานเปนเซนเซอรแมเหล็ก

5 8/2553-2/2555 377,400.00

ผศ.พงศกร จันทรัตน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส
นายสุชาติ สุวรรณทัศน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส
อ.ราชธีร เตชไพศาลเจริญกิจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษาและพัฒนากระบวนการ
ผลิตแผนฟลมโลหะผสมนิกเกิล-
ไทเทเนียม โดยเทคนิคการสะสม
ทางไฟฟาแบบรวม

6 9/2553-9/2554 493,185.00

ดร.ยุทธนันท บุญยงมณีรัตน
     สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
     
ดร.เสมอแข จงธรรมานุรักษ
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ MTEC
     
แสงธรรม ศรีโกมล
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
อ.สมเจตน พัชรพันธ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษาสมบัติการขึดเกาะกันของ
ช้ินงานท่ีผานกระบวนการฉีดขึ้นรูป
แบบ Over-molding

7 9/2553-9/2554 452,000.00
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อ.พิเชษฐ อนุรักษอุดม
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี

การสังเคราะหพอลิฟลูอรีนไวนิลีน/
โกลดนาโนคอมโพสิท และการ
คํานวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัม
สําหรับประยุกตใชในอุปกรณพอลิ
เมอรไดโอตเปลงแสง

8 10/2552-7/2554 439,100.00

ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและสิ่ง
แวดลอมในอุตสาหกรรมดวย
เทคโนโลยีสะอาด

9 10/2552-9/2553 473,700.00

อ.วิชัย ศิวะโกศิษฐ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
อ.เจษฎา ภัทรเลอพงศ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

ผลของพลาสติกตอการผลิตผักใน
โรงเรือน

10 8/2553-11/2553 80,000.00

อ.ศุภสิทธ์ิ สิทธาพานิช
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.เจษฎา ภัทรเลอพงศ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

ผลของโรงเรือนพลาสติกตอการผลิต
ผัก

11 2/2553-5/2553 300,000.00

อ.ศุภสิทธ์ิ สิทธาพานิช
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
อ.ชิราวุฒิ เพชรเย็น
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

ระบบและเตาปฏิกรณในการสลายตัว
ทางทางเคมีความรอนของชีวมวล
เหลือท้ิงภายในประเทศ

12 10/2552-6/2553 50,000.00

ดร.ดวงเดือน อาจองค
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
     

รวม     12  โครงการ     งบประมาณ     4,639,385.00 บาท

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ

แหลงทุน 

อ.ชนะ รักษศิริ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การวิเคราะหคาความผิดพลาดในการ
เคล่ือนท่ีของหัวอานฮารดดิสกไดรฟ

1 5/2553-4/2554 350,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     350,000.00 บาท

ศูนยนวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหมแหลงทุน 

รศ.สมศิริ แสงโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การควบคุมโรคปนดําและผลเนาหลัง
การเก็บเก่ียวของลองกอง (Algaia 
dookkoo Griff.)

1 3/2553-9/2553 142,000.00

น.ส.ธัญมน สังขศิริ
     ภาควิชาโรคพืช บางเขน
     
ดร.อภิตา บุญศิริ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
มะมวงกอนและหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือ
การสงออก

2 3/2553-8/2553 123,020.00

นางสาวยุพิน ออนศิริ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
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นายเจริญ ขุนพรม
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
มะมวงกอนและหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือ
การสงออก

2 3/2553-8/2553 123,020.00

นายสมนึก ทองบอ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
นายพิษณุ บุญศิริ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร.ธีรนุต รมโพธิ์ภักด์ิ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

การถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียวเงาะใหไดคุณภาพ
เพ่ือลดความสูญเสีย

3 4/2553-6/2553 68,040.00

นายยศพล ผลาผล
     คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อ. ทาใหม  จ. จันทบุรี   
22170
     
นางสาวยุพิน ออนศิริ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
นายเจริญ ขุนพรม
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
รศ.อนุวัตร แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การยืดอายุการเก็บรักษาของมะละกอ
พันธุเรดมาราดอล

4 9/2553-9/2554 181,500.00

อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การยืดอายุการเก็บรักษามะยงชิด5 1/2553-1/2555 80,000.00

นางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ผลของระยะการเจริญเติบโตตอ
ปริมาณ 6-gingerol และสมบัติการ
ตานออกซิเดชันของขิง (Zingiber 
officinale)

6 1/2553-1/2554 80,000.00

นางสาวธิดารัตน พีรภาคย
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.วรรณี จิรภาคยกุล
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

สารประกอบฟนอลิก สมบัติตาน
ออกซิเดชันและสารใหกล่ินของ
มะเด่ือฝร่ัง

7 11/2552-10/255
4

80,000.00

นางสาวจารุวรรณ  รัตนสกุลธรรม
     ภาควิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
     

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ     754,560.00 บาท

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติแหลงทุน 

อ.อําพร เสนห
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การเคลือบระดับนาโนของวัสดุชนิด
ไฮโดรฟลลิกดวยฟลูออโรพอลิเมอร
โดยใชกระบวนการขยายตัวอยางรวด
เร็วของสารละลายเหนือวิกฤต

1 9/2553-3/2556 480,000.00

ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การออกแบบโมเลกุลและการผลิต
วัสดุท่ีมีโครงสรางระดับนาโนเมตร

2 10/2548-9/2554 5,000,000.00

รศ.สุภา หารหนองบัว
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
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ผศ.พิบูลย พันธุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การออกแบบโมเลกุลและการผลิต
วัสดุท่ีมีโครงสรางระดับนาโนเมตร

2 10/2548-9/2554 5,000,000.00

รศ.เมตตา เจริญพานิช
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.ผึ่งผาย พรรณวดี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อ.พิพัฒน คงประชา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
อ.ชมพูนุท วรากุลวิทย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     5,480,000.00 บาท

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติแหลงทุน 

อ.เฉลิมพล ภูมิไชย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

Association mapping of downy 
mildew resistance in elite maize 
inbred lines in Thailand

1 10/2549-9/2553 930,000.00

รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

การผลิตออยปลอดโรคใบขาวจาก
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเจริญและการ
ประเมินผลในแปลงทดลอง

2 8/2549-7/2553 602,000.00

ดร.รงรอง หอมหวล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล
ผศ.สุภาพร กล่ินคง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ชาติ
     

การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อไมสักพันธุดีท่ี
นํามาทําเสาชิงชาระยะท่ี 2..

3 5/2551-4/2554 246,000.00

ดร.ศิริวรรณ บุรีคํา
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
     ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
นางราตรี คูหาพิทักษธรรม
     ศูนยพันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ชาติ
     
นางธราธร ฑีฆรติ
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ชาติ
     
รศ.จุลภาค คุนวงศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การวิจัยดานการพัฒนาดีเอ็นเอเคร่ือง
หมายเพ่ือการปรับปรุงพันธุพืช 
Phase II ปท่ี 3

4 10/2552-9/2553 1,307,000.00
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ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การศึกษาความสัมพันธระหวางเช้ือ
แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum 
กับเช้ือรา Phytophthora capsici ใน
การทําใหเกิดโรคเห่ียวของพริก

5 10/2552-9/2553 970,000.00

นายปริญญา จันทรศรี
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     
นายศักด์ิมนตรี นาชัยเวียง
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     
นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ชาติ
     
นางณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
     กรมวิชาการเกษตร
     
ผศ.รัติยา พงศพิสุทธา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเช้ือราสาเหตุโรคแอ
นแทรคโนสพริก

6 12/2550-10/255
3

618,000.00

น.ส.วรานันท วิญญรัตน
     ภาควิชาโรคพืช
     
รศ.อรรัตน มงคลพร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การศึกษาพันธุกรรมความตานทาน
โรคแอนแทรคโนสในประชากรพริก
ลูกผสม F6 และ F7 ของ Capsicum 
annuum พันธุบางชาง และ C. 
chinense PBC932

7 12/2552-5/2553 420,000.00

ดร.สิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ     5,093,000.00 บาท

ศูนยวิจัยรวมเฉพาะทางดานสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนแหลงทุน 

อ.วัชรี รัตนสกุลทอง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

การเตรียมฟลมแมเหล็กแบบแก
รนูลารสําหรับส่ือบันทึกขอมูลดวย
การสปตเตอริง

1 6/2553-5/2555 500,000.00

นายพิชัย สิริแสงสวาง
     ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     500,000.00 บาท

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11, บจก.เอเชียแปซิฟค พาราวูดแหลงทุน 

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในดาน
การเล่ือยไม  การอัดน้ํายาไม  และ
การอบไมยางพารา

1 1/2553-5/2553 136,000.00

รศ.ธีระ วีณิน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
ผศ.อําไพ เปยมอรุณ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     136,000.00 บาท

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมาแหลงทุน 
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อ.นิตยา ทับทิมทัย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตการยอมสีธรรมชาติ

1 9/2553-5/2554 5,630,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     5,630,500.00 บาท

ศูนยอบรมเทคนิคสยามคูโบตา บริษัท สยามคูโบตาอุตสาหกรรม จํากัดแหลงทุน 

ดร.อิศรา เชาระกํา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแหงชาติ

การแกไขปญหานาหลมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปลูกขาวในพ้ืนท่ีนา
หลม

1 7/2553-6/2554 442,000.00

นางจันทรจรัส วีรสาร
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร.อตินุช แซจิว
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
อ.วัชรพล ชยประเสริฐ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     442,000.00 บาท

สถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ (สอส.)แหลงทุน 

อ.มนธีร จิตตอนันต
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

โครงการวิจัยผูนําแอโรบิคกระบอง1 7/2553-2/2554 33,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     33,000.00 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังแหลงทุน 

ผศ.ดร. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
     

เทคนิคการตรวจสอบยางไหลภายใน
ผลมังคุดแบบไมทําลายโดยวิธีการ
วัดการดูดกลืนพลังงานแสงในชวง
ความยาวคล่ืนท่ีตามองเห็นและชวง
ใกลอินฟราเรด

1 10/2552-10/255
3

110,000.00

รศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     110,000.00 บาท

สถาบันพระปกเกลาแหลงทุน 

รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

การประเมินผลโครงการวิจัยหลักสูตร
ความขัดแยงดานนโยบายสาธารณะ

1 11/2552-2/2553 50,000.00

รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

การประเมินผลหลักสูตรประกาศนีย
บัตรนักเจรจาไกลเกล่ียรุนท่ี 4 
สถาบันพระปกเกลา

2 11/2552-8/2553 40,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     90,000.00 บาท

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอแหลงทุน 
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อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

การพัฒนาขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอดวยเครือขายการ
ผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพ่ือ
รองรับฉลากส่ิงแวดลอม 
(Eco-Label) ของสหภาพยุโรป

1 4/2553-3/2554 450,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     450,000.00 บาท

สถาบันวิจัยจุฬาภรณแหลงทุน 

รศ.สุพรรณา เตชะสกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การพัฒนาวิธีการสังเคราะหสาร
ประกอบเฮเทอโรไซคลิกบางชนิด
และการศึกษาฤทธิทางชีวภาพ

1 10/2552-9/2553 300,000.00

นิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม
     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
     
นิติรัตน ฉิมนอย
     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
     
ดํารงศักด์ิ อายุวนานนท
     ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
รศ.สุพรรณา เตชะสกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมของ
การสกัด การวิเคราะห และการ
ประยุกตใชน้ํามันหอมระเหยจากพันธุ
ไมเศรษฐกิจในประเทศไทย

2 10/2552-9/2553 200,000.00

นิติรัตน ฉิมนอย
     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
     
ชลธิชา สารสุข
     ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร
     
รศ.สุพรรณา เตชะสกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาความสัมพันธระหวางโครง
สรางและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารประกอบอัลคาลอยดบาง
ชนิด

3 10/2552-9/2553 150,000.00

อาทิตย มกรเสน
     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
     
นิตรัตน ฉิมนอย
     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     650,000.00 บาท

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท (มหาขน) จํากัดแหลงทุน 

ผศ.อภิรัตน ไพศาลกิตติโชติ (เลาหบุตรี)
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การปรับปรุงโครงสรางทางเคมีของ
พอลิเอทิลีนน้ําหนักโมเลกุลตํ่า 
(LP-PE)เพ่ือประยุกตใชเปนพลาสติ
ไซเซอรสําหรับพลาสติก

1 3/2553-12/2553 900,000.00

อ.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อ.สมเจตน พัชรพันธ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
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ผศ.วิศิษฎ โลเจริญรัตน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การปรับปรุงโครงสรางทางเคมีของ
พอลิเอทิลีนน้ําหนักโมเลกุลตํ่า 
(LP-PE)เพ่ือประยุกตใชเปนพลาสติ
ไซเซอรสําหรับพลาสติก

1 3/2553-12/2553 900,000.00

อ.ดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา
ชมงตลธัญบุรี
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     900,000.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)แหลงทุน 

รศ.เรืองไร โตกฤษณะ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษาประสิทธิภาพตลาดขายสง
และขายปลีกสินคาพืชผักและผลไม
ปลอดภัยของมูลนิธิโครงการหลวง 
และความตองการพืชผักและผลไม
ปลอดภัยของผูบริโภค

1 11/2552-8/2553 2,150,000.00

อ.กุลภา สุพงษพันธุ (กุลดิลก)
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.จักรกฤษณ พจนศิลป
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รวิสสาข สุชาโต
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
     
สรวฒัน วิศาลาภรณ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
     
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ
ผศ.พงษสันต์ิ สีจันทร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและ
ปจจัยทางดินเพ่ือการฟนฟูทรัพยากร
ดินและการใชประโยชนท่ีดินอยาง
ยั่งยืนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโครงการ

หลวง

2 11/2552-9/2553 1,100,000.00

อ.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.นภาพร พันธุกมลศิลป (วงษโพธิ์ขอม)
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ศุภชัย อําคา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.ฝอยฝา  ชุติดํารง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.สุชาดา กรุณา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.เธียร วิทยาวรากุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
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ผศ.พิบูลย กังแฮ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและ
ปจจัยทางดินเพ่ือการฟนฟูทรัพยากร
ดินและการใชประโยชนท่ีดินอยาง
ยั่งยืนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโครงการ

หลวง

2 11/2552-9/2553 1,100,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     3,250,000.00 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)แหลงทุน 

อ.สรพงศ พงศกระพันธุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

โครงการความหลากหลายของ glass 
filler ในอุตสาหกรรมอัญมณีในทอง
ตลาด

1 3/2553-1/2554 800,000.00

ผศ.พรสวาท วัฒนกูล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ
นายทนง  ลีลาวัฒนสุข
     ไมระบุหนวยงาน
     
พ.ท.ดร.พิศุทธ์ิ  ดารารัตน
     ไมระบุหนวยงาน
     
นางสาวมฤดี  ถาวรมงคลกิจ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายณัฐพงษ  โมนฤมิตร
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายจักรกริช  บุญมี
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.สมฤดี สาธิตคุณ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

โครงการลักษณะผิวเพชรท่ีผานการ
ปรับปรุงคุณภาพดวยกระบวนการ
ความดันความรอนสูง

2 3/2553-1/2554 1,000,000.00

นางชนิยา  รอชด
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน)
     
น.ส.เสริมรักษ  อิงคะวณิช
     หนวยวิจัยเฉพาะดานอัญมณีและวิทยาการแร ภาค
วิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร ม.
เกษตรศาสตร
     
ผศ.พรสวาท วัฒนกูล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

โครงการศึกษาพ้ืนผิวอัญมณีระดับ
ไมโคร-นาโนเมตรดวยเทคนิคขั้นสูง
เพ่ือสนับสนุนการตรวจวิเคราะห

3 3/2553-1/2554 1,949,000.00

อ.สรพงศ พงศกระพันธุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ
อ.สมฤดี สาธิตคุณ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ
ผศ.พงศกร จันทรัตน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส
อ.วิวัฒน วงศกอเก้ือ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส
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พันโท ดร.พิศุทธ์ิ  ดารารัตน
     กรมวิทยาศาสตรทหารบก
     

โครงการศึกษาพ้ืนผิวอัญมณีระดับ
ไมโคร-นาโนเมตรดวยเทคนิคขั้นสูง
เพ่ือสนับสนุนการตรวจวิเคราะห

3 3/2553-1/2554 1,949,000.00

นายทนง  ลีลาวัฒนสุข
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แหงชาติ องคการมหาชน
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     3,749,000.00 บาท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (โครงการภาคีบัณฑิต)แหลงทุน 

อ.ปริยานุช จุลกะ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

ผลของการใชน้ําเหลือท้ิงจากการ
เล้ียงปลาตอการเจริญเติบโตของผัก
กาดหอมในระบบการปลูกพืชแบบไม
ใชดิน

1 10/2552-9/2553 200,000.00

นายประธาน โพธิสวัสดิ
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
     
อ.พิจิตรา แกวสอน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแหลงทุน 

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การพัฒนาการรวมกลุมเช่ือมโยง
เคร่ือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
สําหรับผูประกอบการ SMEs

1 3/2553-9/2553 1,894,846.00

อ.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.สมหมาย อุดมวิทิต
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
นายพงษเทพ
     มังคะลี
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,894,846.00 บาท

สํานักงบประมาณแหลงทุน 

อ.อภิชาต ดะลุณเพธย
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555

1 4/2553-12/2553 5,620,000.00

รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานส่ิงกอ
สราง

2 12/2552-3/2554 3,390,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     9,010,000.00 บาท

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแหลงทุน 
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อ.วราภรณ จันทรจํานงค
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

Disease pathogens in field 
collected Anopheles mosquitoes 
and parasite transmission in 
Thailand

1 10/2552-8/2555 200,596.00

รศ.วรางครัตน จันทสาโร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

Viscoelastic Based Turbulence 
Model for Turbine Blade Cooling 
in Gas Turbine

2 6/2553-5/2556 1,200,000.00

อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

กระบวนการถนอมอาหารดักแดไหมอี
ร่ี

3 9/2553-8/2554 429,800.00

รศ.อินทวัฒน บุรีคํา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การควบคุมเพล้ียแปงมะละกอ 
Paracoccus marginatus Williams 
and Granara de Willink 
(Homoptera: Pseudococcididae)
โดยชีววิธี

4 1/2553-12/2555 200,000.00

ผศ.กรรณิการ ดวงมาลย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากราก
และดินรอบรากตนยางพาราเพ่ือ
ยับยั้ง Corynespora cassiicola และ 
Phytophthora botryosa

5 3/2553-3/2554 240,000.00

รศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร
รศ.นวลจันทร พารักษา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การใชการบูรในการลดปริมาณเช้ือกอ
โรคบิดและเช้ือแบคทีเรียท่ีกอโรคใน
วัสดุรองพ้ืนคอก

6 8/2553-5/2555 1,016,000.00

ผศ.ดร.มัลลิกา  ชมนาวัง
     คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
     
รศ.ดร.ทวีศักด์ิ  สงเสริม
     คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
     
น.ส.พุทธพร  พุมโรจน
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ม.เกษตรศาสตร
     
รศ.นวลจันทร พารักษา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การใชผลิตภัณฑนํามันหอมระเหย
จากพืชเพ่ือปองกันโรคบิดในการ
ผลิตไกเนื้อ

7 8/2553-7/2555 2,159,000.00

รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การดัดแปรแบบแอนนีลตอสมบัติทาง
วิทยากระแสของสตารชขาวท่ีมีขนาด
โมเลกุลตางกันและการเสริมกันกับ
สารไฮโดรคอลลอยด

8 9/2553-9/2554 250,000.00

นางสาวจันทรวดี  อายุพงศ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     
อ.วราภรณ จันทรจํานงค
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การตรวจสอบทางชีวเคมีเพ่ือศึกษา
กลไกการดื้อยาไพรีทรอยดของยุง
ลายในประเทศไทย

9 8/2553-8/2555 480,000.00

ดร.สุธีรา วิทยากาญจน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจาก
ฟางขาวและชานออยเพ่ือเสริมแรงใน
แผนฟลมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโน
เมตรของไคโตซาน

10 5/2553-5/2555 480,000.00

นายวุฒินันท คงทัด
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
ผศ.รังรอง ยกสาน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
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Professor Arthur J Ragauskas
     School of Chemistry and Biochemistry, 
Georgia Institute of Technology
     

การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจาก
ฟางขาวและชานออยเพ่ือเสริมแรงใน
แผนฟลมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโน
เมตรของไคโตซาน

10 5/2553-5/2555 480,000.00

ผศ.ตุลวิทย สถาปนจารุ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

การทดสอบความเปนพิษ การสะสม 
และการเพ่ิมปริมาณทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศนทางน้ําของอนุภาคเงิน
ระดับนาโนท่ีเปนองคประกอบของ
เนื้อผา

11 8/2553-7/2554 1,506,635.00

รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
อ.รัฐชา ชัยชนะ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
รศ.นวลจันทร พารักษา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑนํามันหอมระเหยในการ
ยับยั้งเช้ือกอโรคบิดและการใชเพ่ือ
ทดแทนสารกันบิดในอาหารไกเนื้อ

12 8/2553-7/2555 1,143,000.00

รศ.ดร.วัชรี  คุณกิตติ
     มหาวิทยาลัยขอนแกน
     
ผศ.ดร. นรินทร  อุประกรินทร
     คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
     
อ.รุงโรจน  แจมอน
     คณะสัตวแพทยศาสตร ม.เกษตรศาสตร
     
อ. เอกชัย  เย็นสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร ม.เกษตรศาสตร
     
ผศ.พงศศักด์ิ หนูพันธ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

การบําบัดไนโตรเจนและลดกาซไน
ตรัสออกไซด (กาซเรือนกระจก) 
โดยกระบวนการบําบัดแบบ 
SHARON/ANAMMOX จากน้ําเสียท่ี
ผานกระบวนการบําบัดทางชีวภาพ
แบบไมใชอากาศ

13 10/2552-3/2554 4,800,000.00

อ.นภาพร พวงพรพิทักษ
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

การประยุกตเทคนิคพารทิเคิลสวอร
มสําหรับระบบผลิตไฟฟาดวย
พลังงานทดแทนภายใตโครงการรับ
ซ้ือไฟฟาขนาดเล็กมาก

14 6/2553-12/2555 480,000.00

รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การประยุกตน้ําสับปะรดและสารสกัด
จากเปลือกสับปะรดในการลดการเกิด
สีคลํ้าในผักกาดเขียวปลีดองเค็ม
บรรจุกระปอง

15 9/2553-2/2555 270,000.00

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: 
กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ํายาง
ขน ของฝายโรงงาน 2 องคการสวน
ยาง

16 7/2553-12/2554 270,000.00

จิรชัย  พุทธกุลสมศิริ
     สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
     
กรนิตย บุญปราบ
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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อ.สุรัสวดี พรหมอยู
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
ชีวเคมี และสรีรวิทยาระหวางการเกิด
อาการสะทานหนาวของดอกหนาวัว 
5 สายพันธุ และศึกษาวิธีการลด
อาการสะทานหนาวในดอกหนาวัว

17 3/2552-3/2554 240,000.00

อ.ดลฤดี ใจสุทธ์ิ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การผลิตขาวกลอง Glycemic Index 
ตํ่า ดวยเทคนิคฟลูอิไดเซชันรวมกับ
การเก็บในท่ีอับอากาศ

18 3/2552-3/2554 240,000.00

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
     
รศ.กมลวรรณ แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนาขนมไทยเพ่ือสุขภาพและ
ยืดอายุการเก็บรักษาโดยใชขนม
อาลัวเปนแบบจําลอง

19 5/2553-5/2555 800,000.00

รศ.อนุวัตร แจงชัด
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ
รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธ์ิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การพัฒนาคานของโครงไถระเบิด
ดินดานท่ีรับแรงบิดสูง

20 10/2552-4/2553 100,000.00

นางสาวสุภาภรณ  แกวทินกร
     ภาควิชาวศิวกรรมเกษตร
     
นางสาวแพรวพรรณ  รุงเรือง
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
     
นายพินิจนันท โคกพง
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
     
รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธ์ิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การพัฒนาเคร่ืองเก็บแยกไสเดือนดิน
จากวัสดุอาศัย

21 10/2552-4/2553 100,000.00

นายชัยยะ จันทรา
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
     
นายทศพร  ฉัตรทอง
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
     
นางสาววิจิตรา ผันประเสริฐ
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
     
อ.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร

การพัฒนาเคร่ืองหมายไมโครแซ
ทเทลไลทจากฐานขอมูล EST และ
การวิเคราะหหาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของกลวยไมสกุล 
Doritis

22 5/2553-4/2555 480,000.00

ผศ.โสวัตรี ณ ถลาง
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การพัฒนาโจทยวิจัยเพ่ือการศึกษา
ตลาดชุมชนในฐานะเคร่ืองมือทาง
สังคมและรูปแบบความรวมมือของ
ชุมชน

23 8/2553-1/2554 300,000.00

อ.เนตรนภิส เขียวขํา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การพัฒนาใชสารสกัดจากอบเชยใน
การปองกันและควบคุมโรคหลังการ
เก็บเก่ียวของมะมวงน้ําดอกไม

24 10/2552-5/2553 480,000.00

รศ.สรัญญา วัชโรทัย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร
รศ.สมศิริ แสงโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช
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รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ

การพัฒนาและดําเนินการตัวแบบ 
Farmer shop

25 8/2553-8/2554 2,170,000.00

อ.ศศิมนัส อุณจักร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การยับยั้ง RNA polymerase และ 
protease ในไวรัสหัวเหลืองโดย การ
คัดเลือก aptamer และพัฒนาการ
ตรวจสอบไวรัสหัวเหลืองดวย 
aptamer

26 4/2553-3/2555 480,000.00

ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร
     ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
     
ดร.สิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน

การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ
มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ

27 10/2552-9/2555 1,995,000.00

อ.เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
ดร.พีรพงษ แสงวนางคกูล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
ผศ.ปทมา ระตะนะอาพร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การลดการปนเปอนของแบคทีเรียกอ
โรคและการยืดอายุการเก็ยรักษาหอย
นางรม (Crassostres belcheri)ดวย
กระบวนการฉายรังสี

28 9/2553-8/2554 591,780.00

ผศ.พงษเทพ วิไลพันธ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
อ.วราพร พิมพประไพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของ
ระบบการผลิตเปดไลทุงจากฟารมพอ 
แมพันธุจนถึงโรงฆาและการศึกษาตัว
ช้ีวัดสวัสดิภาพเปด (อยูภายใตศุนย
วิทยาการสุขภาพเปด โครงการความ
ปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิต
เปดไลทุง)

29 8/2553-12/2554 926,000.00

ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
อ.ศุภร ทองยวน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
อ.ชัยเทพ พูลเขตต
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
นางสาวธัญญลักษณ ขันธะมูล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
อ.สุกัญญา ทองรัตนสกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
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อ.ชัยเทพ พูลเขตต
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

การวิเคราะหเครือขายทางสังคมเพ่ือ
การประเมินการแพรกระจายของโรค
ไขหวัดนก และรูปแบบการคาของไก
หลังบานในจังหวัดนครปฐม 
สุพรรณบุรี และราชบุรี

30 6/2553-5/2554 1,087,681.00

อ.สุกัญญา ทองรัตนสกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
ผศ.นันทวัน ญาติบรรทุง
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
รศ.ธีระ รักความสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
อ.ศศิมนัส อุณจักร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การวิเคราะหและคนหายีนและโปรตีน
ของจระเขสายพันธุไทย 
(Crocodylus siamensis) ท่ีเปล่ียน
แปลงการแสดงออกเมื่อติดเช้ือ 
Staphylococcus และ poly I:C

31 10/2552-3/2554 200,000.00

ผศ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี
อัจฉรา แพมณี
     หองปฏิบัติการโปรติโอมิกส  สถาบันจีโนม
     
นางสาว  กัญญาณัฐ  เศรษฐรักษา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี
     
นายยศพงษ เต็มศิริพงศ
     บริษัท ศรีราชา โมดา จํากัด
     
อ.จักรพันธ ศิริเจริญศรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยา 
Beckmann rearrangement บนตัว
เรงปฏิกิริยาซีโอไลต

32 3/2553-3/2554 240,000.00

ผศ.พิษณุ ตุลยกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

การศึกษาการปนเปอนของแคดเมียม 
ตะก่ัว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ใน
เนื้อเยื่อ ไข และตับของเปดไลทุง 
และสภาพแวดลอมท่ีเล้ียง (อยูภาย
ใตศูนยวิทยาการสุขภาพเปด 
โครงการความปลอดภัยของอาหาร
ในระบบการผลิตเปดไลทุง)

33 8/2553-12/2554 943,000.00

อ.อมรเทพ อาชวกุลเทพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
รศ.ประพฤกษ ต้ังมั่นคง
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
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น.ส.หทัยรัชต หาญอนันตชัย
     ศูนยวินิจฉัยโรคเขตรอน คณะเวชศาสตรเขตรอน 
มหาวิทยาลัยมหิดล
     

การศึกษาการปนเปอนของแคดเมียม 
ตะก่ัว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ใน
เนื้อเยื่อ ไข และตับของเปดไลทุง 
และสภาพแวดลอมท่ีเล้ียง (อยูภาย
ใตศูนยวิทยาการสุขภาพเปด 
โครงการความปลอดภัยของอาหาร
ในระบบการผลิตเปดไลทุง)

33 8/2553-12/2554 943,000.00

อ.โชติกา หยกทองวัฒนา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การศึกษาการแสดงออกองเอนไซมดี
เอ็นเมทิลทรานสเฟอเรสในสาหราย
เซลลเดียว Chlamydomonas 
reinhradtii ภายใตสภาวะเครียด
ตางๆ

34 2/2553-1/2554 100,000.00

อ.ประกิจ สมทา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุ
กรรมของถั่วเขียวและถั่วหร่ังเพ่ือการ
การปรับปรุงพันธุและอนุรักษเก็บ
รักษา

35 6/2553-6/2555 480,000.00

อ.นุชนภา ต้ังบริบูรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษานวัตกรรมการเคลือบผิว
ยางดวยสารชวยจับตัวในรูปสาร
ประกอบเชิงซอนโดยเทคนิคโซล-เจ
ล

36 8/2553-5/2554 142,000.00

อ.ชีวารัตน พรินทรากูล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การศึกษาประชากรของวงศหอยจอบ
ในพ้ืนท่ีเกาะในอาวไทย

37 6/2553-6/2555 472,000.00

อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดสี
ดิสเพิรสท่ีติดเปอนเสนใยอิลาสเทนบ
นเสนใยผสมของโพลีเอสเทอรและอิ
ลาสเทนเพ่ือสมบัติการทนทานตอ
การซักท่ีดี

38 10/2552-5/2553 478,000.00

ดร. อุทัย วิชัย
     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร
     

การศึกษาปริมาณสาร Capsaicinoid, 
Capsiate, Capsanthin, 
Beta-carotene, Fatty acid และ 
VOC ในพริกท่ีปลูกในประเทศไทย 
เพ่ือเปนขอมูลทางโภชนาการและ
การนําไปใชประโยชน

39 8/2553-7/2554 388,100.00

กรุง สีตะธนี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขตรอน
     
สิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขตรอน
     
อ.ณัฐนันท  ปญจวรญาณ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การศึกษาหาตําแหนงเปาหมายของ
กลไกอารเอ็นเอไอบนหนวยควบคุม
การแสดงออกของยีนในไวรัสตับ
อักเสบบี

40 6/2553-5/2555 480,000.00

ดร.สัญชัย พยุงภร
     ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
     
ศ. นพ.ยง ภูวรวรรณ.
     ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก 
ภาคกุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
     
Dr Chris Brown
     Biochemistry Dept. University of Otago
     



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ช่ือโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 68 of 115

อ.นุชนภา ต้ังบริบูรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษาแอคชัวเตอรจากวัสดุประ
กอบอลูมินาและยางธรรมชาติเช่ือม
ขวางโดยสารประกอบเปอรออกไซด

41 8/2553-5/2554 132,000.00

รศ.วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การสกัดและวิเคราะหปริมาณกรดไฮ
ยาลูโรนิกจากหงอนไก

42 9/2553-9/2554 270,000.00

นส พิมพพร ศรีสันติแสง
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
ม.เกษตร
     
ผศ.งามลมัย ผิวเหลือง
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยา

การสรางสันติสุขจากภายใน:  การทํา
หนาท่ีของครอบครัวกับการสราง
คุณลักษณะทางจิตวิทยาสันติภาพ 
ของวัยรุนทามกลางสภาวะความขัด
แยงในสังคมไทย

43 10/2552-9/2553 200,000.00

ฉัตราภรณ กงสิน
     ม.เกษตรศาสตร
     
ญาณกร นิลพุม
     ม.เกษตรศาสตร
     
รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การสังเคราะหเมโซพอรัสอลูมิโนซิลิ
เคตเพ่ือใชเปนตัวรองรับตัวเรง
ปฏิกิริยาในการรีดิวซไนโตรเจน
ออกไซด

44 10/2552-9/2555 1,555,000.00

นส.บุษยา ชํานาญคิด
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
อ.ไพบูลย เงินมีศรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การสังเคราะหสารตานมะเร็ง 
Cladoniamide G

45 8/2553-7/2555 480,000.00

อ.อําพร เสนห
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การหอหุมระดับนาโนของสารออก
ฤทธ์ิทางชีวภาพในพอลิเมอรดวย
กระบวนการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ของสารละลายเหนือวิกฤต

46 6/2553-5/2556 1,555,000.00

อ.สุรชัย ธชีพันธ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การออกแบบและสังเคราะหวัสดุ
ประเภทซีเมนตชนิดใหม: การศึกษา
ทางสเปคโทรสโคปขั้นสูงและทาง
ทฤษฎี

47 6/2553-5/2555 480,000.00

ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

การออกฤทธิ์รวมกันของสารตาน
จุลินทรียจากสารสกัดพรอพอลิสและ
สมุนไพร

48 7/2553-7/2554 270,000.00

อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

คารบอนฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑ
ปลานิล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสงออก
และสงเสริมการผลิตและบริโภคท่ี
คํานึงถึงความเปนมิตรตอสภาพภูมิ
อากาศ

49 4/2553-3/2554 200,000.00

รศ.ดร.แชบเบียร  กีวาลา
     บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
     
นางสาวเจนจิรา เทศสา
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
     
รศ.ศรเทพ ธัมวาสร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

คุณภาพซากของโคเนื้อเมื่อกิน
อาหารหยาบหลายชนิด

50 10/2552-9/2554 1,000,000.00
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อ.สิริชัย สงเสริมพงษ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

เคร่ืองเพาะขาวกลองเร่ิมงอกในระดับ
นํารอง

51 9/2553-8/2554 290,000.00

อ.ไพรินทร กะทิพรมราช
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

โครงการคายปรัชญาและศาสนา
สัมพันธคร้ังท่ี 5

52 10/2552-11/255
2

95,000.00

รศ.ปาริฉัตร หงสประภาส
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
รุนท่ี 11 เพ่ิมเติมสาขาขาดแคลน 
กลไกในการควบคุมผลึกคริสตัลไลท
และสเฟยรูไลทของสตารชถั่วเขียว
และสตารชมันสําปะหลัง

53 12/2552-10/255
5

1,180,000.00

กมลวรรณ อิศราคาร
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (
นิสิตปริญญาเอก)
     
อ.ดร.ณรงพน ไลประกอบทรัพย
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาสถาปตยกรรม

โครงขายทางสภาพแวดลอมเชิงปฏิ
สัมพันธกับการกอเกิดความยั่งยืน
ของสถานท่ี:กรณีศึกษาความสัมพันธ
ของพ้ืนท่ีเช่ือมตอมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (บางเขน)

54 6/2553-6/2554 240,000.00

ศาสตราจารยเกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร
     
อ.อัญชลี เอาผล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

โครงสรางพันธุศาสตรประชากรของ
ตุกแกบาน (Gekko gecko) ใน
ประเทศไทย

55 6/2553-6/2555 480,000.00

ศ.ทิพยวดี อรรถธรรม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

ชุดโครงการการพัฒนาไหมอีร่ีสู
อุตสาหกรรม

56 10/2552-12/255
3

1,500,000.00

อ.วันรัฐ อับดุลลากาซิม
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ชุดปอนก่ึงอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองตัด
ทอนพันธุมันสําปะหลัง

57 11/2552-3/2553 90,000.00

ผศ.ธนูชัย กองแกว
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

ตนแบบความรวมมือเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ
สรางการเรียนรูของเกษตรกรในการ
ตัดสินใจทางการเกษตร กรณี
ตัวอยางการปลูกขาวโพดแบบลดตน
ทุน อําเภอนครไทย

58 5/2553-4/2554 1,156,900.00

ผศ.ดร.วิภา  หอมหวล
     คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร
     
รศ.สุนันท ล้ิมตระกูล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับ
ปริญญาเอก โครงการกาญจนาภิเษก

59 6/2553-4/2557 2,212,000.00

ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ทุนอุดหนุนศึกษาวิจัยและพัฒนา
โครงการปริญญาเอกกาจญาภิเษก 
รุนท่ี 12

60 6/2553-5/2558 2,212,000.00

ทิพยรวี ทองธรรมชาติ
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
     
รศ.สุภา หารหนองบัว
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

นวัตกรรมวิจัยเพ่ือคนหายาตานเอดส 
(ระยะท่ี 2)

61 8/2553-8/2556 7,500,000.00

รศ.สุพรรณา เตชะสกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
รศ.วราภรณ พาราสุข
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
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อ.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

นวัตกรรมวิจัยเพ่ือคนหายาตานเอดส 
(ระยะท่ี 2)

61 8/2553-8/2556 7,500,000.00

อ.ทรงวุฒิ สุรมิตร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
ผศ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี
อ.นลวัฒน บุญญาลัย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี
อ.พจมาลย พูลมี
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร
อ.วีรมลล ไวลิขิต
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร
ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
ผศ.ดร.พรพรรณ พ่ึงโพธิ์
     คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
     
ศ.เอิบ เขียวร่ืนรมณ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

บทบาทของอินทรียวัตถุตอสมบัติ
ของประจุในดินสีแดงเขตรอนใน
ประเทศไทย

62 6/2551-5/2556 50,000.00

รศ.อัญชลี สุทธิประการ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
บุณฑริก ฉมิชาติ
     นิสิต
     
Balwant Singh
     University of Sydney
     
อ.จารึก สิงหปรีชา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโครง
สรางประชากรภาคการเกษตรท่ีมีตอ
ความมั่นคงในการผลิตอาหารของ
ภาคเกษตรของไทย

63 3/2553-3/2554 506,000.00

ผศ.สิรินทรพร สินธุวณิชย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

ผลการใชผลิตภัณฑน้ํามันหอมระเหย
จากตะไครตอการปองกันการติดเช้ือ
แบคทีเรียในเตานมของแมโคนม
ระยะใหน้ํานม

64 8/2553-3/2554 621,400.00

รศ. น.สพ. ดร. ธีระ รักความสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
     
รศ. ดร. วัชรี คุณกิตติ
     มหาวิทยาลัยขอนแกน
     
อ.อารีย อินทรนวล
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

ผลของความเขมขนของเลือดและ
เกลือ และอุณหภูมิในการตมตอ
คุณลักษณะดานเนื้อสัมผัสของเลือด
กอน

65 10/2552-4/2553 90,000.00
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อ.โสรยา เกิดพิบูลย
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ผลของสมบัติเชิงวิทยากระแสของ
โจกขาวฮางท่ีมีตอโครงสรางและ
สมบัติเชิงกายภาพ
ของผลิตภัณฑอบแหง

66 1/2553-12/2555 480,000.00

ดร. จริยา วิสิทธ์ิพานิช
     ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     

พัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริก
ท่ีเผ็ดท่ีสุดในโลก)เชิงการคาใน
สภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน

67 10/2552-3/2554 699,600.00

กรุง สีตะธนี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขตรอน
     
สิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาพืชผักเขตรอน
     
ผศ.พีระยศ แสนโภชน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

มัลติมอเตอรไดรสําหรับหุนยนตและ
แอพพลิเคช่ันทางอุตสาหกรรม

68 7/2553-6/2554 1,000,000.00

อ.เขมภัทร สมสังข
     ภาควิชาไฟฟาอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎวลัย
อลงคกรณ
     
อ.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
นายปริญญา ศรีธานี
     นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
     
ปานนที รักประยูร
     นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
     
ปญจวี รักประยูร
     นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
     
นิติ แกววรรณศรี
     นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
     
สิทธยา สุมใจยา
     นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
     
รศ.สุนันท ล้ิมตระกูล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ระบบท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
สําหรับการรีไซเคิลพลาสติกจากขวด
น้ํามันหลอท่ีใชแลว

69 10/2552-3/2554 3,538,000.00

ผศ.มานพ เจริญไชยตระกูล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผศ.นันทิยา หาญศุภลักษณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ผศ.ชนินทร ปญจพรผล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
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รศ.เทอดไทย วัฒนธรรม
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ระบบท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
สําหรับการรีไซเคิลพลาสติกจากขวด
น้ํามันหลอท่ีใชแลว

69 10/2552-3/2554 3,538,000.00

อ.วุฒินันท รักษาจิตร
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย
     ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย

ศักยภาพในการผลิตไฮโดรเจน
ชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย 
Spirulina platensis

70 6/2553-6/2555 480,000.00

ศาสตราจารย ดร. อรัญ อินเจริญศักด์ิ
     ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
     
อ.ศิรินิตย ธารธาดา
     คณะเทคนิคการสัตวแพทย
     ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย

สมบัติการตานไวรัสของโปรตีนตาน
จุลชีพจากกุงกุลาดํา Penaeus 
monodon

71 6/2553-6/2555 480,000.00

ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร
     ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
     
รศ.สุภา หารหนองบัว
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช 
Dipterocarpaceous ในประเทศไทย

72 10/2552-9/2554 1,748,000.00

รศ.สุพรรณา เตชะสกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
รศ.สรัญญา วัชโรทัย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร
อ.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
อ.รุงโรจน พิทักษดานธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

อารบัสคูลารไมคอรไรซา73 6/2553-6/2555 480,000.00

ผศ.นันทวัน เทอดไทย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

อิทธิพลของการเตรียมวัตถุดิบและ
การอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศตอ
คุณลักษณะผลิตภัณฑอาหารวางจาก
ผักและผลไม

74 6/2553-5/2555 480,000.00

อ.สาวิตรี ธรรมธงชาติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

อิทธิพลของลักษณะโครงสรางของ
เสนกวยเต๋ียวอบแหงตอการแพรของ
น้ําในเสนระหวางการคืนรูป

75 6/2553-5/2555 480,000.00

ผศ.สุริยะ สะวานนท
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

อิทธิพลของอาหารแบบตางๆตอ
คุณภาพซาก ปริมาณกรดไขมัน CLA 
(conjugated linoleic acid) และคอ
เลสเตอรอลในกลามเนื้อสันนอกและ
กลามเนื้อสะบักไหลของโคท่ีเล้ียง
แบบอินทรีย

76 9/2553-8/2554 270,000.00

ดร.พัลลภ ต้ังตระกูลทรัพย
     สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการคนควาและ
พัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว กําแพงแสน
     สถานีวิจัยทับกวาง

รวม     76  โครงการ     งบประมาณ     63,539,492.00 บาท

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)แหลงทุน 

ดร.จินดาพร จํารัสเลิศลักษณ
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     

สภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตผง
ซิริซินจากน้ําตมรังไหมดวยวิธีการอบ
แหงแบบพนฝอย

1 10/2552-10/255
3

200,000.00

อ.ชลิดา เนียมนุย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก.พื้นฐาน-อุตสาหกรรม/รวมมือกับภาคอุตสาหกรรม)แหลงทุน 

ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสรีรวิทยา

การตรวจหาและสราง Epitopes รวม
บนยีนท่ีสรางโปรตีนท่ีมี
สวนLeucine-Rich Repeat ของเช้ือ
เลปโตสไปรตางซีโรวารโดยการชวย
ของโปรอกรมซอฟตแวรทาง
ไบโออินฟอรเมติกส

1 11/2552-11/255
7

218,000.00

สพ.ญ.เทพยุดา ศรีตระกูล
     สาขาพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
     
ศาสตราจารย นพ. บุญสง องคพิพัฒนกุล
     คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี
     
นางนุช โชติชวง
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสรีรวิทยา
นายภัทรพล จันทราภรณ
     บ.แพลทเนรา จํากัด
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     218,000.00 บาท

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

อ.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาการจับของตัวยับยั้งของ
เอนไซม เอ็น เอส -3 โปรติเอส ของ
ไวรัสเดงก่ีโดยอาศัยการจําลอง
โมเลกุล

1 6/2553-5/2555 480,000.00

รศ.สุภา หารหนองบัว
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
รศ.ทวีศักด์ิ สงเสริม
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา

ศูนยวิทยาการสุขภาพเปด(กําแพง
แสน)

2 1/2553-12/2555 12,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     12,480,000.00 บาท

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหลงทุน 

อ.โชติกา หยกทองวัฒนา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การ screen หา mutant และศึกษา
โปรตีนท่ีเก่ียวของกับการแสดงออก
ของยีนท่ีระดับ epigenetic ใน
สาหรายเซลลเดียว 
Chlamydomonas reinhardtii

1 3/2553-3/2554 240,000.00

ดร.จรัญญา ณรงคชวนะ
     คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล
     
อ.ธานี ศรีวงศชัย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

ความสัมพันธระหวางความแตกตาง
ทางพันธุกรรมของพอแมกับการ
แสดงออกของลักษณะดีเดนดานผล
ผลิตขาวลูกผสม

2 6/2553-5/2555 480,000.00

รศ.วิจารณ วิชชุกิจ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา

โครงการทดสอบพันธุมันสําปะหลังท่ี
เหมาะสมสําหรับภาคตะวันตก

3 5/2552-5/2553 700,000.00

ผศ.ภัททิรา เรืองสินทรัพย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

ตัววัดเชิงปริมาณของความเปนอิสระ
ตอกันของฟงกชันเลขคณิต

4 10/2552-9/2555 460,000.00
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รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     1,880,000.00 บาท

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

อ.ทัศตริน เครือทอง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การพัฒนาความเขาใจและความ
สามารถในการแกโจทยปญหาใน
เร่ืองพลังงานของนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาตอนตนดวยกระบวนการเรียนรู
อยางมีบริบท

1 4/2553-3/2555 455,000.00

ศ.สายชล เกตุษา
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บ
เก่ียวของผลิตผลพืชสวน

2 5/2552-5/2555 9,000,000.00

อ.ดร.ยศพล  ผลาผล
     สังกัด  ภาควิชาเกษตรศาสตรื คณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
E-mail : ypalapol@yahoo.com
     
อ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ
     ภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
     
อ.ดร.สุทิน กันยะมี
     มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค 
โทรศัพท  (084) 108-8206   E-mail : 
sutin_kym@yahoo.com
     
นางละอองศรี  ศิริเกษร
     นิสิตปริญญาเอกสาขาเกษตรเขตรอนนานาชาติ 
คณะเกษตร โทรศัพท  (081) 946-5649   E-mail : 
srisiri64@gmail.com
     
น.ส.ชณัฏติกา คําดี
     นิสิตปริญญาเอกคปก.สาขาวิชาพืชสวน คณะ
เกษตร     โทรศัพท  (089) 112-5258   E-mail : 
chanattika@hotmail.com
     
น.ส. เสาวลักษณ เพชรศิริกุล
     นิสิตปริญญาเอกคปก.สาขาวิชาพืชสวน คณะ
เกษตร โทรศัพท  (081) 796-7951   E-mail : 
snoppy_tuck@hotmail.com
     
น.ส.กนกวรรณ ถนอมจิตร
     นิสิตปริญญาเอกคปก.สาขาวิชาพืสวน คณเกษตร
     
น.ส.มณฑาทิพย ทองคุม
     นิสิตปริญญาเอกคปก. สาขาวิชาพืชสวน คณะ
เกษตร
     
นายอุกฤษ จงจตุพร
     นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตร
     
น.ส. ศิริพร อมรพุทธ
     นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตร
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     9,455,000.00 บาท

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)แหลงทุน 
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ผศ.กรกฎา นักค้ิม
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

การใชกระบวนการเรียนรูตามแนวคิด
จิตตปญญาศึกษาในการพัฒนาการ
เห็นคุณคาในตนเอง

1 10/2552-3/2553 8,000.00

อ.จุฑามาศ บัตรเจริญ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

การบูรณาการจิตตปญญาศึกษาใน
วิชาวิธีวิจัยทางพลศึกษา เพ่ือสราง
เสริมพฤติกรรม ในการเรียนรูและการ
ทํางานรวมกันของนิสิตอยางมีความ
สุข

2 11/2552-3/2553 10,000.00

รศ.พรทิพย ไชยโส
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวจิตปญญาศึกษาเพ่ือการสงเสริม
นิสิตในการพัฒนาตนเองในการเรียน

3 11/2552-7/2553 8,000.00

อ.อรพรรณ บุตรกตัญู
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การเรียนรูเพ่ือการเปล่ียนแปลงสู
ความเปนครูปฐมวัย:  คุณภาพการ
เรียนรูจากการสะทอนความคิดของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผานกระบวน
การเรียนรู ท่ีผสานจิตตปญญาศึกษา
ในรายวิชาการจัดประสบการณทาง
ปฐมวัยศึกษา

4 10/2552-3/2553 8,000.00

รศ.สุพิตร สมาหิโต
     คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
     สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา

การสรางเกณฑมาตรฐานและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรประเมินผล
สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธกับ
สุขภาพสําหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ป

5 10/2552-4/2553 2,860,000.00

อ.อําพร ศรียาภัย
     คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
     สาขาชีวกลศาสตรการกีฬา
ผศ.สิริพร ศศิมณฑลกุล
     คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
     สาขาชีวกลศาสตรการกีฬา
รศ.วัลลีย ภัทโรภาส
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
อ.นันทวัน เทียนแกว
     คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
     สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
รศ.บรรจบ ภิรมยคํา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
รศ.อุดร รัตนภักด์ิ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
ผศ.ศิริชัย ศรีพรหม
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
ผศ.กาญจนา  ดาราศักด์ิ
     มหาวิทยาลัยขอนแกน
     
ผศ.เกษม  สุริยกัณฑ
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
     
นายบบรรณสิทธิ  สิทธิบรรณกุล
     นิสิตปริญญาเอก ม.เกษตร
     
นายนิรอมลี   มะกาเจ
     นิสิตปริญญาเอก ม.เกษตร
     
อ.ชิตินทรีย  บุญมา
     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
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ผศ.เพ่ิมศักด์ิ  สุริยจันทร
     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
     

การสรางเกณฑมาตรฐานและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรประเมินผล
สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธกับ
สุขภาพสําหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ป

5 10/2552-4/2553 2,860,000.00

อ.พรเพ็ญ ลาโพธิ์
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
อ.เมธินี วงศวานิช รัมภกาภรณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว
ทางจิตตปญญาเพ่ือพัฒนากระบวน
การทํางานของนิสิตในวิชาสัมมนา
ระดับปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจ
ศึกษา
คณะศึกษาศาสตร

6 11/2552-2/2553 8,000.00

ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

เครือขายความรวมในการพัฒนาการ
ผลิตเคร่ืองด่ืม ลดน้ําตาล ท่ีทําจาก
ผลไม พืชผัก และสมุนไพร ระดับ
โรงเรียนใน 4 ภูมิภาค

7 1/2553-12/2553 200,000.00

นางพยอม อัตกวิบูลยกุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวสมจิต ออนเหม
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
อ.นงลักษณ มโนวลัยเลา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตใหมี
ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดวย
กระบวนการกิจกรรมการเรียนรู

8 10/2552-3/2553 8,000.00

อ.ศรัณยธร ศศิธนากรแกว
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร

ปฎิรูปส่ือมวลชน9 7/2553-12/2553 600,000.00

รศ.จิตตินันท บุญสถิรกุล
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ผลของการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวจิตตปญญาศึกษาท่ีมีตอการ
พัฒนาจริยธรรมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี: กรณีศึกษารายวิชาหลัก
การแนะแนว

10 10/2552-8/2553 8,000.00

รวม     10  โครงการ     งบประมาณ     3,718,000.00 บาท

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผาน แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณ
สุขใหเปนอง

แหลงทุน 

อ.ประเสริฐศักด์ิ กายนาคา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

โครงการสรางเสริมสุขภาพการศึกษา
วิจัยสถานะสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

1 11/2552-11/255
3

124,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     124,000.00 บาท

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหลงทุน 

รศ.ชัยวัฒน ชัยกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การพัฒนามาตรฐานและประเมินผล
สัมฤทธิ์การบริหารสํานักงานการทอง
เท่ียวและกีฬาจังหวัด

1 6/2553-12/2553 1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00 บาท

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน 
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อ.สุวรรณา นาควิบูลยวงศ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

การมีสวนรวมของเครือขายชุมชนใน
การพัฒนาอาชีพการเกษตรใหแกแรง
งานผูถูกเลิกจาง(แรงงานคืนถิ่น)

1 3/2553-3/2554 200,000.00

นางสาวกานดา  ศากยโรจน
     สํานักงานการปฏิรูปเพ่ือการเกษตรกรรม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
     
รศ.บดินทร รัศมีเทศ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการการผลิต

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน จังหวัดอุทัยธานี

2 9/2552-6/2553 9,980,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     10,180,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.)แหลงทุน 

รศ.ดร.ชนิตา รักษพลเมือง
     คณะครุศาสตร จุฬาฯ
     

การติดตามและประเมินผลความกาว
หนาของ นปร. รุนท่ี 2 ในการดํารง
ตําแหนงในหนวยงานภาครัฐท่ีมี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร 6 เดือน
แรก

1 10/2552-12/255
2

660,000.00

รศ.ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท
     คณะครุศาสตร จุฬาฯ
     
ผศ.สุมิตร สุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
รศ.กองกิติ พูสวัสด์ิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การศึกษาและปรับปรุงการบริหาร
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สวนทองถิ่น ใหมีขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีชัดเจน
เหมาะสมตอการพัฒนาประเทศ

2 4/2553-9/2553 3,322,925.00

อ.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวกนกอร  นันทจินดา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
     
นางปนัดดา  มาชัยภูมิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     3,982,925.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแหลงทุน 

อ.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนามาตรฐานการประเมิน
ความสามารถสําหรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

1 12/2552-12/255
3

30,000.00

อ.ศุภฤกษ ทานาค
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     30,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมวิจัยทางการศึกษาสํานักพัฒนานวัตกรมการจัดการทาง
การศึกษา กระ

แหลงทุน 
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รศ.อนันต มุงวัฒนา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การพัฒนาระบบฐานขอมูลคลัง
ทรัพยากรการเรียนรูตามโครงการ
วิจัยพัฒนาเว็บไซดคลังทรัพยากร
การเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืน
ฐาน

1 5/2553-4/2554 1,600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,600,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหลงทุน 

ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ
จุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือการ
ผลิตเอธานอลจากเซลลูโลสโดยวิธี
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

1 2/2553-1/2555 1,800,000.00

รศ.กลาณรงค ศรีรอต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.พบสิทธ์ิ กมลเวชช
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

การเช่ือมโยงขอมูลอุดมศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของในระดับภาพรวม 
ระยะท่ี 1

2 8/2553-3/2554 1,960,000.00

อ.ผกาเกษ วัตุยา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ผศ.พัชราภรณ สุวรรณกูฏ
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ
     
รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันตไพบูลย
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
     

การทําปุยจากทะลายปาลมน้ํามัน3 4/2553-1/2554 1,000,000.00

อ.ประภา โซะสลาม
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร
รศ.สุรศักด์ิ สงวนพงษ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การพัฒนาระบบบริการจัดการเก็บ
ไซดฟชช่ิงและขอมูลจราจร

4 9/2553-9/2554 1,600,000.00

รศ.เอมอร อังสุรัตน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

การสรางเครือขายการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวชุมชนจรเขสามพัน อําเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

5 4/2553-12/2553 770,000.00

ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

ศูนยความเปนเลิศทางเทคโนโลยี
ชีวภาพปาลมน้ํามันเพ่ือพลังงานทด
แทน

6 10/2552-9/2553 7,500,000.00

อ.วีระพันธุ สรีดอกจันทร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา
รศ.สนธิชัย จันทรเปรม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา
อ.บุบผา คงสมัย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา
อ.พรศิริ หลีวานิช
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา
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อ.พัชรินทร ตัญญะ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

ศูนยความเปนเลิศทางเทคโนโลยี
ชีวภาพปาลมน้ํามันเพ่ือพลังงานทด
แทน

6 10/2552-9/2553 7,500,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ     14,630,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน 

รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของ
สารผสมระหวางแปงมันสําปะหลัง
และไฮโดรคอลลอยดท่ีมีสวน
ประกอบอาหารอ่ืนเพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ

1 6/2553-5/2556 1,200,000.00

นางสาวบุศราวรรณ ไชยะ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ
     
นางสาวพราวตา จันทโร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,200,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติแหลงทุน 

รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแกว
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

โครงการสงเสริมและสนับสนุนหอง
วิจัยรวมทางโทรคมนาคม 
อิเล็กทรอนิกส และระบบสมองกลฝง
ตัว

1 12/2552-11/255
3

7,000,000.00

ผศ.เดนชัย วรเศวต
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
อ.ดุสิต ธนเพทาย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.สุเนตร พรานนทสถิตย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.ศรีจิตรา มหาประคุณชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.วัชรี วีรคเชนทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.ธีรสิทธ์ิ เกษตรเกษม
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร ปยนาถ บุนนาค
     คระบุคคลประสงคยิ่งศิริ
     

ประวัติศาสตรกิจการโทรคมนาคม
ไทย

2 6/2552-5/2553 3,000,000.00

อาจารย ดร. จุฬิศพงศ จุฬารัตน
     คระอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     
อาจารย ยุรารัตน พันยุรา
     กระทรวงศึกษาธิการ
     
คุณ วราภรณ จิวชัยศักด์ิ
     จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
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ผศ. นววรรณ วุฒฑกุล
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     

ประวัติศาสตรกิจการโทรคมนาคม
ไทย

2 6/2552-5/2553 3,000,000.00

อ.ณัฐวีณ บุนนาค
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     10,000,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการคมครองผูบริโภคแหลงทุน 

ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยา

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชสิทธิ
ของผูบริโภค กรณีศึกษา กรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต

1 3/2553-12/2553 1,000,000.00

ผศ. จํารอง เงินดี
     ขาราชการบํานาญ
     
อาจารย พลอยวไล ไกรนรา
     ภาควิชาจิตวิทยา มก.
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,000,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)แหลงทุน 

อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การจัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร ของ สวทน.

1 9/2553-9/2554 2,490,000.00

อ.สุภณิดา พวงผกา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาศิลปศาสตร

การสรางความตระหนักใหสาธารณ
ชนเห็นความสําคัญของการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต
กรรมโดยการจัดทําส่ือสาธารณะ

2 6/2553-12/2553 600,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     3,090,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)แหลงทุน 

อ.มนตชัย พินิจจิตรสมุทร
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษาเปรียบเทียบคาตอบแทน
และสิทธิประโยชนของผูบริหารระดับ
สูง หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

1 1/2553-1/2554 1,250,000.00

สุจิตรา ชํานิวิกยกรณ
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
     
จงรักษ หงษงาม
     ม.ขอนแกน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,250,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริแหลงทุน 

นางสาวยุพดี เผาพันธ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
     ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของ
เรณูหญาแฝกเพ่ือสนับสนุนการจัดทํา
ฐานขอมูลพันธุหญาแฝก

1 10/2552-9/2554 170,000.00

รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร
นางผจงจิต ภูจิญญาณ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
     ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
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นางพัชรี อํารุง
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
     ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของ
เรณูหญาแฝกเพ่ือสนับสนุนการจัดทํา
ฐานขอมูลพันธุหญาแฝก

1 10/2552-9/2554 170,000.00

นางสาวปยนันท ถนอมชาติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     สํานักงานเลขานุการ
นายประภาส ชางเหล็ก
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ

ศูนยสาธิตและสงเสริมการปลูกหญา
แฝกเพ่ืออนุรักษดินและน้ําในแปลง
เกษตรกรในพ้ืนท่ีสูงและลาดชัน
บริเวณพ้ืนท่ีสถานีวิจัยเพชรบูรณ

2 10/2552-9/2555 130,000.00

นายวิศัลย เธียรเสถียรพงศ
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ
     
นายเจระศักด์ิ  แซลี
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ
     
นายวีระยุทธ แสนยากุล
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ
     
นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

อิทธิพลหญาแฝกรวมกับการปลูกพืช
คลุมดินท่ีมีตอการอนุรักษ ดินและน้ํา 
ในแปลงไมผลของสถานีวิจัย
กาญจนบุรี

3 1/2552-12/2554 150,000.00

นางนวลปรางค ไชยตะขบ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยกาญจนบุรี
นายบุญรวม จันทรช่ืน
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยกาญจนบุรี

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     450,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติแหลงทุน 

รศ.นิตยา เลาหะจินดา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการ
ทับถมของตะกอนและการปองกัน
การกัดเซาะชายฝง โดยภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝง
ทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-
สมุทรสงคราม

1 4/2553-3/2554 636,510.00

รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ
อ.กฤษณ วันอินทร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ
รศ.สมศรี ภัทรธรรม
     สํานกัสงเสริมและฝกอบรม บางเขน
     ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม
ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
ผศ.สมนิมิตร พุกงาม
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา
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อ.พงศกร จิวาภรณคุปต
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

กระบวนการทางธรณีสัณฐานของการ
ทับถมของตะกอนและการปองกัน
การกัดเซาะชายฝง โดยภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชน บริเวณชายฝง
ทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-
สมุทรสงคราม

1 4/2553-3/2554 636,510.00

นาย วรพล ดวงลอมจันทร
     เครือขายรักษอาวไทย
     
นายวิสูตร นวมศิริ
     เครือขายพิทักษรักส่ิงแวดลอม
     
นางวิภารัตน พิทักษดานธรรม
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

การขยายพันธุไมศรีทอง (Sapium 
sebiferum Roxb.) โดยใชวิธี 
Micro-cutting

2 1/2553-12/2553 190,000.00

นางยุพา ปานแกว (มงคลสุข)
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
อ.รุงโรจน พิทักษดานธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายรุงอรุณ สุมแกว
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวพนิดา วงษแหวน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวศิริกาญจน เลิศปรัชญานันท
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.วราพร วรรณนา
     สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยา
ศาสตร ม. สงขลานครินทร
     

การคนหาโปรตีนท่ีมีปฏิสัมพันธกับ 
Receptor for Activated Protein 
Kinase (RACK1) ในกุงกุลาดํา

3 10/2552-10/255
3

350,000.00

ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา
     สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยา
ศาสตร ม. สงขลานครินทร
     
อ.มลธิรา ศรีถาวร
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การคนหาพ้ืนท่ีวิกฤตและระยะเวลา
การสะสมไนโตรเจนและการประเมิน
การเปล่ียนรูปของไนโตรเจนภายใน
แนวคลองและคลองยอยของแมน้ํา
ทาจีนในเขตจังหวัดนครปฐมและการ
ใชเคร่ืองปมน้ําในการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา

4 11/2552-12/255
3

298,600.00

Dr.Tamao Kasahara
     มหาวิทยาลัยมหิดล
     
รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การคัดเลือกพันธุกลวยน้ําวาเพ่ือผลิต
วัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรม

5 7/2553-6/2554 800,000.00
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อ.ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การคัดเลือกพันธุกลวยน้ําวาเพ่ือผลิต
วัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรม

5 7/2553-6/2554 800,000.00

รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.นุชนาถ มั่งค่ัง
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การจัดทําคูมือและการตูนเพ่ือเผย
แพรผลการวิจัยภายใตการวิจัยเชิง
บูรณการหัวขอ "การใชท่ีดินและการ
พัฒนาชนบทบนพ้ืนท่ีสูงอยางยั่งยืน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

6 3/2553-8/2553 124,000.00

อ.จักรกฤษณ พจนศิลป
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ศ.ดร. อมรรัตน พงศดารา
     สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยา
ศาสตร ม. สงขลานครินทร หาดใหญ สงขลา
     

การใช rFBP1 ปองกันไวรัสโรคกุง7 10/2552-10/255
3

350,000.00

อ.มลธิรา ศรีถาวร
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร
ผศ.โสภณ อุไรชื่น
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การใชศัตรูธรรมชาติเพ่ือการแก
ปญหาการระบาดของเพล้ียแปงมัน
สําปะหลังอยางยั่งยืน

8 4/2553-3/2554 9,850,000.00

นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การเตรียมผักเพ่ือเปนแหลงใยอาหาร 
และเปนฟงชันนอลฟูดส สําหรับผูสูง
อายุ

9 7/2553-6/2554 634,000.00

ดร.สุมิตรา บุญบํารุง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาวทิพยธิดา แกวตาทิพย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
อ.จุฑา มุกดาสนิท
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
ดร.วารุณี วารัญญานนท
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
ผศ.พีรนุช จอมพุก
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การถายทอดเทคโนโลยีและองค
ความรูการปรับปรุงพันธุปทุมมาสู
ตลาดโลกโครงการวิจัย ปทุมมา: 
วิทยาการปรับปรุงพันธุและการ
ประยุกตใชอยางยั่งยืน

10 9/2553-8/2554 654,000.00

รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน
ศ.อรุณี วงศปยะสถิตย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
อ.เฌอมาลย วงศชาวจันท
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน
อ.อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน
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ดร.ธราธร ทีรฆฐิติ
                    ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ
     

การถายทอดเทคโนโลยีและองค
ความรูการปรับปรุงพันธุปทุมมาสู
ตลาดโลกโครงการวิจัย ปทุมมา: 
วิทยาการปรับปรุงพันธุและการ
ประยุกตใชอยางยั่งยืน

10 9/2553-8/2554 654,000.00

นายลิขิต มณีสินธุ
     บริษัท ไพรออนาเมนทอล จํากัด
     
คุณเรณู  เอ่ียมธนาภรณ
     บริษัทอาร ออรคิด
     
ดร. อุทัย จารณศรี
     โครงการพัฒนาดอยตุง  มูลนิธิแมฟาหลวง พระ
ตําหนักดอยตุง
     
คุณวิภาดา ทองทักษิณ
     สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
     
ดร. ปยะเกษตร  สุขสถาน
     หอพรรณไม สํานักวิชาการ-วิจัย สวนพฤกษ
ศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
     
อ. ธีรพันธุ โตธิรกุล
     โครงการพัฒนาดอยตุง  มูลนิธิแมฟาหลวง พระ
ตําหนักดอยตุง
     
รศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท
     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
แมโจ  อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม  50290
     
ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสด์ิศรี
     ภาควิชาพืชสวน  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหา
วิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม 50290
     
ดร. อรนุช ลีลาพร
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ชาติ
     
ดร.ยินดี  ชาญวิวัฒนา
     ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ชาติ
     
อ.ทิพวัลย  สุกุมลนันทน
     ขาราชการเกษียณ  กรมวิชาการเกษตร
     
คุณเอกชัย  บูรณะไทย
     1000/28 หมูบานเบญจธานี ซ.ประดู 1  ถ.
รัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 10120
     
ผศ.ดร.ธีรนุช  เจริญกิจ
     ภาควิชาพืชสวน  คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหา
วิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม 50290
     
ดร.วรรณดี สุทธินรากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การบริหารจัดการพื้นท่ีเพ่ือเพ่ิมผล
ผลิตทางการเกษตร                      
ของเกษตรกรบนพ้ืนท่ีตนน้ําน้ําหนาว
โดยใชปรัชญา                             
เศรษฐกิจพอเพียง

11 10/2552-9/2553 552,000.00
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นายเวช เตจะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยดอยปุย

การบริหารจัดการพื้นท่ีเพ่ือเพ่ิมผล
ผลิตทางการเกษตร                      
ของเกษตรกรบนพ้ืนท่ีตนน้ําน้ําหนาว
โดยใชปรัชญา                             
เศรษฐกิจพอเพียง

11 10/2552-9/2553 552,000.00

ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
นายประภาส ชางเหล็ก
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยเพชรบูรณ
พรหมปพร นวลแสง
     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
     
ปติ วงศนาวา
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัด
เพชรบูรณ
     
วารี  เจริญผล
     กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
     
ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การประเมินความเปราะบางสูความ
ยากจนของครัวเรือนชนบทในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย

12 6/2553-7/2554 808,800.00

อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.อิสริยา บุญญะศิริ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การประเมินปญหาความยากจน
โอกาสการเขาถึงองคกรทางการเงิน 
และผลกระทบขององคกรทางการ
เงินตอวิถีชีวิตของชุมชนพ้ืนท่ีสูงใน
พ้ืนท่ีลุมน้ําแมสา จ.เชียงใหม

13 8/2553-9/2554 512,900.00

ดร.เรวดี  อนุวัฒนา
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย
     

การประยุกตใชซีโอไลตสังเคราะหใน
การบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม
ฟอกยอม

14 10/2552-9/2553 1,000,000.00

อ.ประภา โซะสลาม
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร
อ.ปยนุช เวทยวิวรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในการเลือกใชวัสดุและออก
แบบบานพักอาศัย

15 10/2552-9/2553 837,000.00

รศ.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การปรับปรุงคุณภาพของอินทรีวัตถุ
และแรธาตุในน้ํากากสา (Vinasse) 
ใหเปนปุยชีวภาพ (Biogertilizers) 
โดย Azotobacter vinelandii

16 10/2552-9/2553 2,600,000.00

รศ.เอ็จ สโรบล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
อ.ประกิต สุขใย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
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นายเฉลิมวิทย ปสันตา
     บริษัทเกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด
     

การปรับปรุงคุณภาพของอินทรีวัตถุ
และแรธาตุในน้ํากากสา (Vinasse) 
ใหเปนปุยชีวภาพ (Biogertilizers) 
โดย Azotobacter vinelandii

16 10/2552-9/2553 2,600,000.00

รศ.อภิญญา ดวงจันทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันชีวภาพท่ี
ไดจากการไพโรไลซิสชีวมวลใน
ปฏิกรณตนแบบโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา

17 9/2553-9/2554 1,180,000.00

ดร.พิพัฒน พิเชษฐพงษ
     สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
     
นางสาวโสภิดา ชิดช่ืนเชย
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
แหงชาติ

การปรับปรุงพันธุและการเขตกรรม
สมุนไพร

18 9/2553-9/2554 2,886,000.00

นายวัฒนา อาจวิชัย
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายชัยมงคล ตะนะสอน
     ไมระบุหนวยงาน
     
อารียรัตน ขุนภิบาล
     ไมระบุหนวยงาน
     
ดร.อุดมลักษณ สุขอัตตะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ
ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
เมทินี กลัดมุข
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
อ.คมสัน ไชโย
     วิทยาลัยการชลประทาน
     

การปรับปรุงระบบการจัดการสภาวะ
น้ําทวมในลุมน้ําโดยการบริหารอาง
เก็บน้ําท่ีเหมาะสมและการพยากรณ
เตือนภัย ณ เวลาจริง: กรณีศึกษาลุม
น้ําทาตะเภา จังหวัดชุมพร

19 9/2552-8/2553 2,000,000.00

อ.วิษุวัฒก แตสมบัติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพจากถั่ว 5 
สี สําหรับผูสูงวัยดวยกรรมวิธีเอ็กซทรู
ช่ัน

20 7/2553-6/2554 396,590.00

อ.ดร.มาฤดี ผองพิพัฒนพงศ
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง กรุงเทพ15
     
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวกรุณา วงษกระจาง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
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นายอํานาจ คูตะคุ
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง กรุงเทพ15
     

การผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพจากถั่ว 5 
สี สําหรับผูสูงวัยดวยกรรมวิธีเอ็กซทรู
ช่ัน

20 7/2553-6/2554 396,590.00

นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
รศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน

การพัฒนา recombinant 3ABC 
based ELISA เพ่ือวินิจฉัยโคท่ีติด
เช้ือไวรัสโรคปากและเทาเปอยออก
จากโคท่ีไดรับวัคซีน ภายใตแผนงาน
วิจัยเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
วินิจฉัยเพ่ือควบคุมโรคปากและเทา
เปอยใน สุกร และ โค

21 4/2553-4/2554 1,200,000.00

สพ.ญ. วิไล ลินจงสุบงกช
     ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
     
นายสัตวแพทย ดิลก อวนพรมมา
     ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
     
ผศ. ดร. เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
     
รศ.บุญเรียง ขจรศิลป
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช
เครือขายวิจัยการศึกษา

22 12/2552-12/255
3

2,200,000.00

ศ.ดร.สุวิมล วองวานิช
     จุฬาลชงกรณมหาวิทยาลัย
     
รศ.ดร.สมคิด พรมจุย
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     
ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงค
     กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาการศึกษา
     
นางสาว จิตตวิมล คลายสุบรรณ
     นิสิดปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
อ.จิระกานต ศิริวิชญไมตรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การพัฒนาเคร่ืองปมน้ําพลังงานภาย
ใน

23 11/2552-12/255
3

1,131,400.00

รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
รศ.สันติ ทองพํานัก
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
ดร.วิชญ ศรีวงษา
     สถาบันพัฒนาการชลประทาน  กรมชลประทาน 
ปากเกร็ด นนทบุรี
     
รศ.คณพล จุฑามณี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร

การพัฒนาดินขาวเคโอลีนเปนสาร
เคลือบผลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต
ควบคุมเพล้ียไฟและโรคแอนแทกร
โนสในไมผลเศรษฐกิจ

24 3/2553-2/2554 600,000.00
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อ.ชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การพัฒนาดินขาวเคโอลีนเปนสาร
เคลือบผลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต
ควบคุมเพล้ียไฟและโรคแอนแทกร
โนสในไมผลเศรษฐกิจ

24 3/2553-2/2554 600,000.00

อ.อรพรรณ เกินอาษา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุม
แมลงศัตรูออยโดยชีววิธีเพ่ือการผลิต
ออยปลอดภัย

25 2/2553-2/2554 5,000,000.00

กิตติยา สุขเสน
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 
ภาคกลาง
     
เทวี มณีรัตน
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 
ภาคกลาง
     
อทิติยา แกวประดิษฐ
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 
ภาคกลาง
     
เพ็ญนภา วรรณรัตน
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 
ภาคกลาง
     
รัตติกาล ทรัพยโมค
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 
ภาคกลาง
     
ปวีณา  บูชาเทียน
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 
ภาคกลาง
     
อ.อรพรรณ เกินอาษา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวน
ตัวหํ้า Orius maxidentex Ghauri 
(Hemiptera: Anthocoridae)

26 10/2552-9/2553 500,000.00

อทิติยา แกวประดิษฐ
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 
ภาคกลาง
     
กิตติยา สุขเสน
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 
ภาคกลาง
     
สังวอน ไกรวิจิตร
     ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 
ภาคกลาง
     
ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การพัฒนาแปงกลวยน้ําวาท่ีมีสมบัติ
พรีไบโอติก และตานอนุมูลอิสระ
สําหรับผลิตภัณฑอาหารวางเพ่ือ
สุขภาพ

27 6/2553-5/2554 1,000,000.00

นายพิสุทธ์ิ บุตรสุวรรณ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางสาววนิดา เทวารุทธ์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
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รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การพัฒนาผลิตภัณฑจุลินทรียและ
สารสกัดพืชเพ่ือควบคุมโรคและ
แมลง และเพ่ิมผลผลิตคุณภาพของ
พืชผัก

28 10/2552-9/2553 1,586,500.00

ผศ.โสภณ อุไรชื่น
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
อ.สุพจน กาเซ็ม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช
ดร. วินัยปติยนต
     บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหาร จํากัด
     
อ.จารุวัฒน เถาธรรมพิทักษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา
รศ.บงกชรัตน ปติยนต
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
รศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑซุปสุขภาพ 
สําหรับผูสูงอายุจากขาวกลอง 
ขาวกลองงอก และธัญพืช

29 7/2553-6/2554 555,810.00

นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวสมจิต ออนเหม
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางอุษา ภูคัสมาส
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
ดร.มาฤดี ผองพิพัฒนพงศ
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง กรุงเทพ15
     
ผศ.นิคม แหลมสัก
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

การพัฒนาแผนช้ินไมอัดจากทาง
ปาลมน้ํามัน

30 7/2553-9/2553 50,000.00

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

การพัฒนาไมจากไมผลและไมขนาด
เล็กเพ่ือเปนไมประกับแบบเรียงต้ัง
ฉากเส้ียนและเชื้อเพลิงอัดเม็ด

31 9/2553-9/2554 600,000.00

นายวัลยุทธ  เฟองวิวัฒน
     กรมปาไม
     
น.ส.ปยะวดี  บัวจงกล
     กรมปาไม
     
รศ.มธุรส จงชัยกิจ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาระบบการจัดการความรู
เพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning ดานหลักสูตรและการส
อน

32 10/2553-9/2555 4,000,000.00



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ช่ือโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 90 of 115

รศ.ยืน ภูวรวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การพัฒนาระบบการจัดการความรู
เพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning ดานหลักสูตรและการส
อน

32 10/2553-9/2555 4,000,000.00

รศ.ประดนเดช นีละคุปต
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รศ.นาตยา ปลันธนานนท
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
ดร.วิภารัตน แสงจันทร
     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
     
ผศ.กอบกุล สรรพกิจจํานง
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ผศ.ดร.ฐาปนีย ธรรมเมธา
     มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร สํานักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา
     
อ.อําพร เสนห
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนาวัสดุนาโน เพ่ือส่ิงแวดลอม 
สุขอนามัย และผลิตภัณฑเคร่ือง
สําอาง/การหอหุมระดับนาโน
ของอนุภาคนาโนแอสคอรบิลไดปาล
มิเตทในไคโตซานโดยการขยาย
ตัวอยางรวดเร็วของสารละลายเหนือ
วิกฤตและการคลอสลิงค

33 5/2552-4/2553 750,000.00

ผศ.รังรอง ยกสาน
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
รศ.ณรงค สมพงษ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาส่ือการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกสอาหารไทยผานอิน
เทอรเน็ต

34 10/2552-9/2553 930,000.00

อ.เชิดพงษ ขีระจิตต
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
อ.อภิชาต ดะลุณเพธย
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโซ
อุปทานและโลจสิติกสของล้ินจ่ี

35 8/2553-8/2554 527,000.00

นาย นเรศ นาเมืองรักษ
     ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดหนองคาย ต.พา
นพราว อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย
     

การลดกล่ินโคลนในปลานิลดวยการ
ใชจุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ EM ใน
ขนตอนการเล้ียงบอดิน

36 2/2553-12/2553 143,380.00

อ.จุฑา มุกดาสนิท
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
ดร.สุมิตรา บุญบํารุง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาว นพมาศ เจียวต้ัง
     กรมประมง
     
นาย อรรณพ อ่ิมศิลป
     กรมประมง
     
นางสาว นัยนพร ทองแขก
     กรมประมง
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ผศ.นุชนาถ มั่งค่ัง
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของ
โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมใน
พ้ืนท่ีลุมน้ําแมสา ประเทศไทย

37 8/2553-7/2554 520,000.00

รองศาสตราจารยดร. ปานมนัส  ศิริสมบูรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณ
     

การวิเคราะหปริมาณเนื้อยางแหงใน
น้ํายางสดและน้ํายางขนโดยการวัดท่ี
ตนยางพาราโดยตรงดวยวิธีไม
ทําลายโดยใชเทคนิคเนียรอินฟราเรด
สเปคโตรสโคป

38 10/2552-9/2554 500,000.00

นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
อ.จักรกฤษณ พจนศิลป
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การวิเคราะหผลกระทบของนโยบาย
เพ่ือการพัฒนาการทําเกษตรอยาง
ยั่งยืนในลุมน้ําแมสาภาคเหนือของ
ไทยโดยใชแบบจําลองเชิง
คณิตศาสตรหลายตัวแทน

39 7/2553-6/2555 597,000.00

อ.เอ้ือ สิริจินดา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
     คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     
ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
     คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     
อ.สมฤดี สาธิตคุณ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

การวิจัยลักษณะเฉพาะของอัญมณี
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ

40 10/2552-9/2553 800,000.00

นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สุขภาพสําหรับผูสูงอายุ

41 7/2553-6/2554 -  

นางสาววราภรณ ประเสริฐ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
ดร.สุมิตรา บุญบํารุง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
ดร.มาฤดี ผองพิพัฒนพงศ
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
กรุงเทพฯ
     
นางสาวกรุณา วงษกระจาง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
อ.สุชาย วรชนะนันท
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

การศึกษาเปรียบเทียบความหลาก
หลายของส่ิงมีชีวิต และระดับการใช
ประโยชนของนักดําน้ําระหวางบรเิวณ
แหลงดําน้ําเทียมและแหลงดํา น้ํา
ธรรมชาติ

42 10/2552-3/2553 321,000.00

รศ.นิตยศรี แสงเดือน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร

การศึกษามาตรการพัฒนากําลังคน 
เพ่ือสนับสนุนการสงเสริมการลงทุน 
ของประเทศ ไทยดานการเกษตรใน
ประเทศลาว

43 10/2552-5/2553 600,000.00
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ผูชวยศาสตราจารยพึงใจ พ่ึงพานิช
     ชมรมศิษยเกาบริหารธุรกิจ(ภาคพิเศษ) มก.ฉกส.
     

การศึกษามาตรการพัฒนากําลังคน 
เพ่ือสนับสนุนการสงเสริมการลงทุน 
ของประเทศ ไทยดานการเกษตรใน
ประเทศลาว

43 10/2552-5/2553 600,000.00

อ.อรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
อ.ธัญลักษณ เมืองโคตร
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาการตลาด
อ.พัชชา เศรษฐากา
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
ดร.มาลี สุวรรณอัตถ
     ท่ีปรึกษาผูอํานวยการศูนยคาดการณเทคโนโลยีเอ
เปค สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
แหงชาติ
     
อ.จิระกานต ศิริวิชญไมตรี
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การศึกษาและพัฒนาเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพน้ําในทางน้ําธรรมชาติโดย
ไมใชพลังงาน

44 11/2552-12/255
3

1,430,000.00

ดร.วิชญ ศรีวงษา
     สถาบันพัฒนาการชลประทาน  กรมชลประทาน 
ปากเกร็ด นนทบุรี
     
ผอ.สุวรรณ นันทศรุต
     สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 5 สํานักงานปลัด
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
     
รศ.สันติ ทองพํานัก
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
Assit. Prof. Dr. Tamao Kasahara
     คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล
     
อ.ดุสิต ธนเพทาย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การศึกษาและพัฒนาระบบโทรมาตร
สมบูรณในลุมแมน้ําเจาพระยา

45 10/2552-9/2555 2,000,000.00

ผศ.ชัยพร ใจแกว
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รศ.หรรษา วัฒนานุกิจ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

การศึกษาสรีรวิทยาการสรางชีวมวล
และผลผลิตของไมผลเศรษฐกิจ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

46 10/2551-9/2554 800,000.00

รศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร
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อ.เจษฎา ภัทรเลอพงศ
     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
สกลนคร
     สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ

การศึกษาสรีรวิทยาการสรางชีวมวล
และผลผลิตของไมผลเศรษฐกิจ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

46 10/2551-9/2554 800,000.00

ดร.ดวงรัตน ศตคุณ
     สํานักงานอธิการบดี
     ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส 
(DORAS-Center)
ดร.วิภาภรณ ณ ถลาง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหารและสรางกลไกทางการตลาด
เพ่ือยกระดับรายไดของเกษตรกร 
ภายใตแผนงานวิจัย การฟนฟู
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมของ
เกษตรกรบนพ้ืนท่ีน้ําหนาวโดยใช
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

47 10/2552-9/2553 420,000.00

ดร.วรรณดี สุทธินรากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
นางสาวอภิญญา จุฑางกูร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นายนิพัฒน ล้ิมสงวน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายพิสุทธ์ิ บุตรสุวรรณ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นางสาวจุฑามณี แสงสวาง
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

การสํารวจศักยภาพของพืชพลังงาน
ทดแทนบนพ้ืนท่ีสูงของประเทศไทย
เพ่ือสงเสริมการผลิตไบโอดีเซล
ชุมชน

48 10/2552-9/2553 567,000.00

ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
นางนวลปรางค ไชยตะขบ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยกาญจนบุรี
นายเวช เตจะ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     สถานีวิจัยดอยปุย
นางสาวนิพัทธฌา  ตันนาจาน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร  สถาบัน
คนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     
รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การออกแบบและพัฒนาตนแบบ
เฮลิคอปเตอรแบบแกนรวมไรคนขับ
สําหรับภารกิจตรวจการณ

49 10/2552-9/2553 4,500,000.00

อ.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

ความชุกและการดื้อยาของ 
Salmonella และ Campylobacter 
ในเปดไลทุง

50 8/2553-11/2554 1,331,000.00

อ.ศิริพร คงสรอย
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
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นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

ความชุกและการดื้อยาของ 
Salmonella และ Campylobacter 
ในเปดไลทุง

50 8/2553-11/2554 1,331,000.00

รศ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

โครงการ "เครือขายการผลิต การคา 
และสภาวะการติดเช้ือโรคบรูเซลโลสิ
ส โรคปากและเทาเปอย และโรคขอ
อักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของ
แพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท"

51 9/2553-8/2554 1,654,100.00

รศ.ธีระ รักความสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
อ.วราพร พิมพประไพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
ผศ.พิษณุ ตุลยกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
น.สพ.สุขุม
     สนธิพันธ
     
น.สพ.เขมพรรษ
     บุญโญ
     
สพ.ญ.ภัทริน
     โอภาสชัยทัศน
     
น.สพ.วัชรพงษ
     สุดดี
     
น.สพ.กันตภณ
     ปภากรเกตุรัตน
     
อ.บารเมศ วรรธนะภูติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการปรับปรุงการออกแบบและ
มาตรฐานโครงสรางปรับการทรุดตัว
บริเวณคอสะพาน

52 10/2553-10/255
4

900,000.00

รศ.กอโชค จันทวรางกูร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ. ดร.สมโพธิ  อยูไว
     ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
     
รศ.วิชาญ ภูพัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อ.ปยนุช เวทยวิวรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการยอย  การพัฒนาดัชนีองค
ประกอบไทย: สูการพัฒนา
เทคโนโลยรีากฐานเพ่ือความยั่งยืน

53 10/2552-9/2553 238,000.00

อ.ปยนุช เวทยวิวรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการยอย การประเมินภาระดาน
ส่ิงแวดลอมจากวัสดุกอสราง

54 10/2552-9/2553 235,000.00
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อุมา  วิรัตนสกุลชัย
     สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
     

โครงการยอย การประเมินภาระดาน
ส่ิงแวดลอมจากวัสดุกอสราง

54 10/2552-9/2553 235,000.00

รศ.นิตยา เลาหะจินดา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ปองกันการกัดเซาะชายฝง เพ่ิมการ
ทับถมของตะกอนและความอุดม
สมบูรณของสัตวน้ําโดยภูมิปญญา
ชาวบานและการมีสวนรวมของชุมชน
บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-
สมุทรสงคราม

55 4/2553-3/2554 1,762,300.00

อ.อิสริยา วุฒิสินธุ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง
รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ
ผศ.อรรณพ หอมจันทร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ
อ.วรัณทัต ดุลยพฤกษ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง
ผศ.สุรัตน บัวเลิศ
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม

โครงการศึกษาลักษณะของช้ัน
บรรยากาศและผลตอการเปล่ียน
แปลงองคประกอบของมลสารทาง
อากาศสาํหรับประเทศไทย

56 8/2550-12/2552 2,000,000.00

ศิวัช พงษเพียจันทร
     มหาวิทบาลัยสงขลานครินทร
     
กิตติชัย ดวงมาลย
     วิทยาลัยส่ิงแวดลอม
     
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

เทคโนโลยีการเตรียมเนื้อไกนุมก่ึง
ปรุงสุก เพ่ือเปนอาหารโปรตีนสําหรับ
ผูสูงอายุ

57 7/2553-6/2554 505,000.00

นางสาววราภรณ ประเสริฐ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายนิพัฒน ล้ิมสงวน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายสมโภชน ใหญเอ่ียม
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายกระบวนการผลิตและแปรรูป
นายกิตติพงศ ตรีตรุยานนท
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

เทคโนโลยีการผลิตองุนไรเมล็ดภาย
ใตสภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระ
ตําหนักสวนปทุม

58 3/2552-9/2554 300,000.00

นายทัศยารถ กระจางวุฒิ
     พระตําหนักสวนปทุม
     
อ.ณัฐวีณ บุนนาค
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

แนวคิดธนาคารอิสลามทางเลือกเชิง
นโยบายของรัฐปญหาและอุปสรรค : 
กรณีศึกษาประเทศไทยกับการ
บูรณาการธนาคารอิสลามสูระบบการ
ธนาคารแบบประเพณีนิยม

59 10/2552-9/2553 590,000.00
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อ.ปยนุช เวทยวิวรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แนวทางการประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการออกแบบ
บานพักอาศัยสําหรับผูมีรายได
ปานกลางในเขตชานเมืองกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล

60 10/2552-9/2553 454,000.00

ผศ.วันดี พินิจวรสิน
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาสถาปตยกรรม
อ.สภาวิทย ดานธํารงกูล
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาสถาปตยกรรม
อ.สุนทรา โตบัว
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

ประเมินโครงการพัฒนาอบรม
บุคลากรการใหความชวยเหลือทาง
การศึกษานักเรียนท่ีมีภาวะสมาธิส้ัน 
บกพรองการเรียนรู และออทิซึมแบบ
องครวม

61 10/2552-9/2553 20,000.00

แกวกัลยา โสตถิสวัสด์ิ
     มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
     

ประสิทธิภาพของเจลลางมือท่ีผลิต
จากเมาหลวง (Antidesma 
thwaitesianum Muell. Arg.) ตอ
การทําลายจุลินทรียกอโรค

62 10/2552-9/2553 170,000.00

อ.อุลัยวรรณ อุสันสา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวดวงจันทร เฮงสวัสด์ิ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

ผลิตภัณฑเตาหูและนมถั่วเหลืองท่ีมี
สารGABA สําหรับผูสูงอายุ

63 7/2553-6/2554 516,400.00

นางสาวกรุณา วงษกระจาง
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางพัชรี ต้ังตระกูล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาวรัศมี ศุภศรี
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางสาวสมจิต ออนเหม
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
อ.ดร.มาฤดี ผองพิพัฒนพงศ
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง กรุงเทพ15
     
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
รศ.ผจญ คําชูสังข
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ยุคบริโภคนิยมกับพุทธเศรษฐศาสตร64 12/2552-12/255
4

30,000.00

รศ.ธัญญะ เกียรติวัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

วิเคราะหสถานภาพและศักยภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการใชเคร่ือง
จักรกลการเกษตร

65 10/2552-9/2553 1,000,000.00

อ.วิโรจน เดชนําบัญชาชัย
     คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
     สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

ศึกษาอุปสรรคพรอมแนวทางในการ
สรางกลไกในการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในเชิง
รูปธรรมของภาคประชาชน

66 2/2553-12/2553 550,000.00

รศ.นิตยา เลาหะจินดา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

เศรษฐสังคมและการมีสวนรวมของผู
มีสวนเก่ียวของในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝง

67 4/2553-3/2554 344,740.00
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อ.วรัณทัต ดุลยพฤกษ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง

เศรษฐสังคมและการมีสวนรวมของผู
มีสวนเก่ียวของในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝง

67 4/2553-3/2554 344,740.00

อ.ศิริสุดา จํานงทรง
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง
นายปณิธาน แกวจันทวี
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงจังหวัด
สมุทรสงคราม
รศ.นิตยา เลาหะจินดา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ

สถานภาพคุณภาพน้ํา ดินตะกอน 
ทรัพยากรสัตวน้ําและการปนเปอน
ของสารมลพิษ บริเวณท่ีมีการปองกัน
การกัดเซาะชายฝง จังหวัด
สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม

68 4/2553-3/2554 741,050.00

ผศ.อรรณพ หอมจันทร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ
อ.อิสริยา วุฒิสินธุ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาการจัดการประมง
รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
อ.สันติ พวงเจริญ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาประมง
ผศ.พงศเชฏฐ พิชิตกุล
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
รศ.นิตยา เลาหะจินดา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนพิภพ
อ.สรณัฏฐ ศิริสวย
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
อ.ไพลิน จิตรชุม
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาประมง
นายสหภพ ดอกแกว
     คณะประมง บางเขน
     ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและ
พรรณไมน้ําประดับ
นางสาวศิริรัตน หมวกใหม
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงจังหวัด
สมุทรสงคราม

รวม     68  โครงการ     งบประมาณ     73,831,080.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ผานศูนยบมเพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

แหลงทุน 

รศ.รุงนภา พงศสวัสด์ิมานิต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑชุบแปงทอดจากปลาหมึก
แหงในระดับ pilot scale

1 10/2552-1/2553 172,222.00

นส. โสรยา เกตุจรัส
     ภาควิชา พัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     172,222.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการออยและนําตาลทราย กระทรวงอุคสาหกรรมแหลงทุน 

รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

การพัฒนาระบบการวิเคราะหคุณภาพ
ออยและนําตาลทรายสูมาตรฐาน
สากล

1 5/2553-4/2554 3,000,000.00

รศ.กลาณรงค ศรีรอต
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ําตาลในโรงงาน : การพัฒนา
กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาวข้ัน
ตอนเดียว

2 2/2553-12/2553 3,000,000.00

รศ.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     6,000,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแหลงทุน 

นางศิริกุล อําพนธ
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
     

การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภคของกองพัฒนา
ศักยภาพผูบริโภค ป 2553

1 5/2553-9/2553 1,400,000.00

ผศ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธ์ิ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา
นายวิษณุ  โรจนเรืองไร
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
     
นางจินตนา เทียมทิพร
     สถาบันการพลศึกษากรุงเทพ
     
อ.พรอมพิไล บัวสุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานคุม
ครองผูบริโภคผานเครือขจาย
สาธารณสุขจังหวัด

2 4/2553-9/2553 742,000.00

อ.สุนทรา โตบัว
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
อ.วสันต ทองไทย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
นางสินีนาฏ  โรจนประดิษฐ
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
     

โครงการวิจัยการประเมินผลโครงการ
รณรงคอยาหลงเช่ืองาย

3 5/2553-9/2553 470,000.00

นางจินตนา เทียมทิพร
     สถาบันการพลศึกษากรุงเทพ
     
นางสาวเสาวนีย  เกตุบํารุงพร
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
     
ผศ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธ์ิ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา
นางสินีนาฏ  โรจนประดิษฐ
     ไมระบุหนวยงาน
     

โครงการวิจัยประเมินผลโครงการ
อาหารปลอดภัย

4 5/2553-9/2553 600,000.00



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ช่ือโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 99 of 115

นางจินตนา เทียมทิพร
     สถาบันการพลศึกษากรุงเทพ
     

โครงการวิจัยประเมินผลโครงการ
อาหารปลอดภัย

4 5/2553-9/2553 600,000.00

นางสาวเสาวนีย  เกตุบํารุงพร
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
     
ผศ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธ์ิ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     3,212,000.00 บาท

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และทุนสวนตัว (ใหทุนนิสิตปริญญาโท-เอก ใหทุนการศึกษานิสิต)แหลงทุน 

ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การแยกเอนไซมโปรติเอสจาก 
Bacillus subtilis C4 ท่ีสามารถลอก
กาวไหมใหบริสุทธ์ิและศึกษา
คุณสมบัติสมบัติของเอนไซม

1 1/2553-4/2554 30,000.00

สุณิสา สุวรรณพันธ
     ภาควิชา จุลชีววิทยา ม.เกษตรศาสตร บางเขน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     30,000.00 บาท

สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุดแหลงทุน 

รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

โครงการกอสรางและเชื่อมทอจาก
บานเรือนเขาระบบรวบรวมน้ําเสีย (
สวนท่ี 1) โครงการศึกษาความเหมาะ
สมและออกแบบรายละเอียดกอสราง
ระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัด
น้ําเสีย เทศบาลมาบตาพุด

1 10/2552-5/2554 6,989,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     6,989,000.00 บาท

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหลงทุน 

อ.กิติชัย รัตนะ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

โครงการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดลอมของประเทศในระยะ 5 ป
ขางหนา (พ.ศ.2555-2559)

1 4/2553-1/2554 1,800,000.00

ผศ.สุนันท ภัทรจินดา
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

โครงการสํารวจและจัดทําขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี
วิกฤตทาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สงขลา จังหวัดพัทลุง  และจังหวัด
สตูล

2 4/2553-4/2554 7,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     8,800,000.00 บาท

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติแหลงทุน 

รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การประเมินวัฏจักรชีวิตเพ่ือเปรียบ
เทียบสมรรถนะเชิงส่ิงแวดลอมของ
บรรจุภัณฑยอยสลายไดทางชีวภาพ

1 3/2553-3/2554 1,500,000.00

ดร.ธนาวดี ล้ีจากภัย
     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
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นางสาวอัญชลี สุวรรณมณี
     นิสิตป.เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
     

การประเมินวัฏจักรชีวิตเพ่ือเปรียบ
เทียบสมรรถนะเชิงส่ิงแวดลอมของ
บรรจุภัณฑยอยสลายไดทางชีวภาพ

1 3/2553-3/2554 1,500,000.00

นางสาวเมทินี แสนมณีชัย
     นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.
เกษตรศาสตร
     
ผศ.ธาริณี นามพิชญ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

การพัฒนาฟลมคลุมดินจากยางพารา
และโพลีแลคติกแอซิด

2 7/2553-7/2554 1,845,000.00

รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ
     วิทยาลัยปโตรเลียม ปโตรเคมี จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย
     
รศ.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การพัฒนาระบบและการทดสอบการ
ยอยสลายทางชีวภาพเบ้ืองตน
สําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 14855-2

3 7/2553-6/2554 3,625,000.00

อ.ประกิต สุขใย
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     6,970,000.00 บาท

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) OKMDแหลงทุน 

รศ.พนิต เข็มทอง
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

การประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2551 ของสํานัก
งานบริหารและพัฒนาองคความรู 
และหนวยงานภายใน

1 10/2552-3/2553 2,000,000.00

รศ.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา
อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา
อ.วสันต ทองไทย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,000,000.00 บาท

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหลงทุน 

ผศ.ดรรชนี เอมพันธุ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนา
พ้ืนท่ีทองเท่ียวชายฝงทะเลอาวไทย
และการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
เบ้ืองตนดานการพัฒนาทาเทียบเรือ
ทองเท่ียว

1 7/2553-10/2553 6,000,000.00

ผศ.สารัฐ รัตนะ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา
รศ.วิชา นิยม
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา
รศ.สิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา
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อ.เรณุกา กลับสุข
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนา
พ้ืนท่ีทองเท่ียวชายฝงทะเลอาวไทย
และการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
เบ้ืองตนดานการพัฒนาทาเทียบเรือ
ทองเท่ียว

1 7/2553-10/2553 6,000,000.00

นายเจริญ  ปานันท
      คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา
     
นายเรืองเดช  วรศรี
      คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     6,000,000.00 บาท

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน 

รศ.ชูเกียรติ รักซอน
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
     ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานขอมูลของศูนย
เรียนรุเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย
เรียนรุเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนใน
สถานศึกษา (โรงเรียน)และศูนยเครือ
ขายปราชญชาวบาน

1 1/2553-1/2554 4,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     4,000,000.00 บาท

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหลงทุน 

รศ.วุฒิ หวังวัชรกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การจัดทํานโยบายเครื่องมือ
เศรษฐศาสตรสรางแรงจูงใจเพ่ือส่ิง
แวดลอม

1 11/2552-1/2553 300,000.00

ผศ.กาญจนเขจร ชูชีพ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการจัดการปาไม

โครงการพัฒนาเว็บทา (Web 
Portal) ดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สําหรับสืบคนขอมูลและให
บริการประชาชน

2 3/2553-2/2554 2,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     2,300,000.00 บาท

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหลงทุน 

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

โครงการประยุกตใชประโยชนจาก
ดาวเทียมเอนกประสงคขนาดเล็ก

1 1/2553-3/2554 4,000,000.00

ผศ.วัชรี วีรคเชนทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
รศ.อัศนีย กอตระกูล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

โครงการพัฒนากรอบแนวทางการ
เช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหง
ชาติ (Thailand e-Government 
Interoperability Framework) ระยะ
ท่ี 4

2 12/2552-3/2554 9,480,255.00

รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา

โครงการศึกษาการประยุกตใชขอมูล
ดาวเทียมสําหรับการเฝาระวังและ
เตือนภัยดินถลม ภายใตความรวมมือ
องคการความรวมมือดานอวกาศแหง
เอเชียแปซิฟก

3 1/2553-3/2554 4,750,000.00

ผศ.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.วัชรี วีรคเชนทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
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รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     18,230,255.00 บาท

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมแหลงทุน 

ผศ.พบสิทธ์ิ กมลเวชช
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

การสรางลูกเสือบนเครือขาย
คอมพิวเตอร (Cyber Scout)

1 9/2553-8/2554 2,150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,150,000.00 บาท

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)แหลงทุน 

อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหขอมูล
ธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวกับการกอ
การรายในจังหวัดชายแดนภาคใต

1 9/2553-9/2554 800,000.00

ผศ.เขมะฑัต วิภาตะวนิช
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รศ.สมชาย นําประเสริฐชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ผศ.จเร เลิศสุดวิชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ดร.ชัยยงค วงศชัยสุวัฒน
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
อ.นนทวัฒน จันทรเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการ
กํากับดูแลผูมีหนาท่ีรายงานการทํา
ธุรกรรมตามมาตรฐานสากล

2 9/2553-9/2554 5,380,000.00

ผศ.อินทิราภรณ มูลศาสตร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ผศ.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     6,180,000.00 บาท

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)แหลงทุน 

อ.อารีย อินทรนวล
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การผลิตเม็ดชาไขมุกจากโซเดียม
แอลจิเนตและน้ําใบเตย

1 10/2552-4/2553 90,000.00

ศ.สาวิตรี ล่ิมทอง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลท่ี
อุณหภูมิสูงโดยยีสตทนรอน

2 9/2553-3/2555 6,675,000.00

อ.วิเชียร ยงมานิตชัย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     
ผศ.นันทนา สีสุข
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา
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อ.เดือนรัตน ชลอุดมกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลท่ี
อุณหภูมิสูงโดยยีสตทนรอน

2 9/2553-3/2555 6,675,000.00

รศ.สิริสิน ชุมรุม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

การพัฒนาสารขนจากเมล็ดมะขาม
เพ่ือใชในการพิมผาฝาย

3 1/2553-12/2553 170,000.00

อ.ศศิมนัส อุณจักร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การแยกและศึกษาหนาท่ีของเลคติ
นในปลานิลท่ีพบหลังจากกระตุนดวย
แบคทีเรีย Streptococcus 
agalactiae

4 4/2553-4/2554 200,000.00

รศ.นนทวิทย อารียชน
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
อ.ประพันธศักด์ิ ศีรษะภูมิ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
ผศ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี
ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรการ
ผลิตพันธุออยพลังงาน

5 6/2553-12/2554 655,400.00

อ.จักรกฤษณ พจนศิลป
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.เออวดี อุบลศุข
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
รศ.ชูชีพ พิพัฒนศิถี
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การสํารวจผลกระทบจากการนําผล
งานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช
ประโยชนของสํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
ดานการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม 
(Impact Survey)

6 6/2553-12/2553 1,000,000.00

ผศ.สันติยา เอกอัคร
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
นายสิทธินันท วิวัฒนาพรชัย
     นิสิตเกาคณะเศรษฐศาสตร
     
นายปราโมทย ธรรมรัตน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

โครงการคลังขอมูลสารสนเทศขาว
เชิงลึก

7 11/2552-3/2553 500,000.00

นางสาวปรียชาติ  จันทโชติ
     สสวพ.สวก.
     
นายพชร  สวัสดิรักษ
     สสวพ.สวก.
     
นางสาวหทัยทิพย  สามพันพวง
     สสวพ.สวก.
     
นายปราโมทย ธรรมรัตน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

โครงการคลังขอมูลสารสนเทศระดับ
ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

8 11/2552-3/2553 500,000.00

นางสาวปรียชาติ  จันทโชติ
     สสวพ.สวก.
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นายพชร  สวัสดิรักษ
     สสวพ.สวก.
     

โครงการคลังขอมูลสารสนเทศระดับ
ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

8 11/2552-3/2553 500,000.00

นางสาวหทัยทิพย  สามพันพวง
     สสวพ.สวก.
     
นายปราโมทย ธรรมรัตน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายจุลชีววิทยาประยุกต

โครงการคลังขอมูลสารสนเทศไหม
เชิงลึก

9 11/2552-3/2553 300,000.00

นางสาวปรียชาติ  จันทโชติ
     สสวพ.สวก.
     
นายพชร  สวัสดิรักษ
     สสวพ.สวก.
     
นางสาวหทัยทิพย  สามพันพวง
     สสวพ.สวก.
     

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ     10,090,400.00 บาท

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)แหลงทุน 

อ.เชิดวงศ แสงศุภวานิช
     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
     สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเคร่ืองกลเรือ

โครงการการประยุกตใชภาพถายดาว
เทียมและแบบจําลองคณิตศาสตร
เพ่ือแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 
(โครงการวิจัยรวม)

1 7/2553-10/2553 400,000.00

นางศิริลักษณ พฤกษปติกุล
     สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน)
     
พลเรือเอก สุพิทย อํานวย (คณบดีวิทยาลัยพาณิช
ยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
     วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     400,000.00 บาท

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติแหลงทุน 

อ.จรีรัตน มงคลศิริวัฒนา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การคัดเลือกพันธุออยทนเค็มจาก
ประชากรออยสายพันธุกลายดวยรังสี
แกมมาผานการใชระบบหลาย
พารามิเตอรและบงช้ียีนทนเค็มดวย
เทคนิค GeneFishing

1 6/2553-5/2554 125,000.00

ดร. สุริยันต ฉะอุม
     หนวยปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
     
นายธีรภัทร สุวรรณ
     สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพง
แสน
     



รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ช่ือโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 105 of 115

อ.จรีรัตน มงคลศิริวัฒนา
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การคัดเลือกสายพันธุออยท่ีทนทาน
ตอสภาวะการขาดน้ําดวยการใช
หลายพารามิเตอรและคนหายีนท่ี
เก่ียวของในกระบวนการทนตอสภาวะ
การขาดน้ําดวยเทคนิค Differential 
disply PCR (DD-PCR)

2 6/2553-5/2554 125,000.00

ดร. สุริยันต ฉะอุม
     หนวยปฏิบัติการวิจัยกลาง ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
     
นางสาวสุกัญญา วังมูล
     สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยา
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพง
แสน
     
ดร.สุธีรา วิทยากาญจน
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

การเตรียมและศึกษาสมบัติของผลึก
นาโนเซลลูโลสจากปอแกว

3 12/2552-12/255
3

250,000.00

ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชไรนา

การประเมินสายพันธุออยดีเดนท่ีมี
ศักยภาพในแหลงปลูกออยท่ัว
ประเทศ

4 10/2552-9/2553 7,700,000.00

ผศ.สุนทรี ขุนทอง
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

การปรับปรุงเช้ือเพลิงสําหรับหมอตม
ไอน้ํา ในกระบวนการผลิตน้ํามัน
ปาลม

5 11/2552-8/2553 100,000.00

อ.เกริก วงศสอนธรรม
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ศรีราชา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
เดือนเพ็ญ สํารวมจิตร
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
     
ทัศนีย บัวศรี
     คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
     
อ.วรางคณา จิตตชุม
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การผลิตยางสังเคราะหโดยกระบวน
การ RAFT

6 10/2552-9/2553 250,000.00

อ.อัมพิกา บันสิทธ์ิ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การผลิตวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียม
โดยการเผาผนึกดวยเฟสของเหลว
เพ่ือใชเปนกระดูกเทียม

7 8/2553-8/2554 480,000.00

รศ.วิชา หมั่นทําการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การพัฒนาเคร่ืองเตรียมดินยกรอง
ปลูกและตัดทอนพันธุมันสําปะหลัง
จับปกบนสันรอง

8 10/2552-9/2553 775,800.00

รศ.อรรัตน มงคลพร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุลใน
บริเวณ col-co2 ยีนท่ีควบคุมลักษณะ
ตานทานโรคแอนแทรกโนสในพริก 
Capsicum chinense PBC 932

9 5/2553-10/2554 1,484,000.00

ดร.สิริกุล วะสี
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน
อ.ชนะ รักษศิริ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การพัฒนาระบบการวัดปริมาตรของ
หยดกาว

10 9/2553-8/2554 498,000.00
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นายปฏิภาณ ยืนยง
     นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม
     

การพัฒนาระบบการวัดปริมาตรของ
หยดกาว

10 9/2553-8/2554 498,000.00

อ.ชนะ รักษศิริ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การพัฒนาระบบปอนช้ินงานแบบ
เปล่ียนระยะหางการวางของช้ินงาน
อัตโนมัติ

11 9/2553-8/2554 464,000.00

นายสุกิจ เจริญวิโรจน
     นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
     
รศ.บพิตร ต้ังวงศกิจ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

การพัฒนาระบบวิเคราะหและออก
แบบเคร่ืองผสมปุยเคมีแบบอัตโนมัติ
ระบบสมองกลฝงตัวในการควบคุม
การทํางาน

12 10/2552-9/2553 1,885,400.00

รศ.รัตนา ต้ังวงศกิจ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.นนทวัชร ชัยณรงค
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
เสกสรรค ศาสตรสถิต
     ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
     
วรากร คําแกว
     ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
     
เจษฎา กาญจนะ
     ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
     
วิทยา ปลองไหม
     ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
     
อ.จินตนา อันอาตมงาม
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การพัฒนาวิธีการคัดเลือกและการ
ประเมินความตานทานโรคราสนิมบน
ขาวโพด

13 3/2553-2/2554 460,000.00

นางสุวรรณา กลัดพันธุ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
     ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร

การพัฒนาอุปกรณแอฟฟนิต้ีคอร่ัม
เพ่ือลดตนทุนการตรวจสอบอัลฟลา
ทอกซิน

14 10/2552-9/2553 300,000.00

นายธนภูมิ มณีบุญ
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
     ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
ผศ.กชกร สุรเนาวรัตน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

การลดการใชไฟฟาและสารเคมีใน
การบําบัดน้ําเสียโดยวิธีการเจือจาง
น้ํายาดาง

15 5/2553-10/2553 90,000.00

ดร.อัญชลี รวีโรจนวิบูลย
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

การสรางสายพันธุดับเบิลแฮพลอยด
ของพริก

16 1/2553-12/2553 494,000.00

รศ.จุลภาค คุนวงศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
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ดร.น้ําผึ้ง อนุกูล
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
     ฝายเคร่ืองมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร

วิเคราะหหาพันธุขาวไทยท่ีมีโฟเลต
สูงและศึกษาการแสดงออกของยีน
ในกระบวนการสรางและสลายโฟเลต
ในขาว

17 10/2552-9/2553 250,000.00

รวม     17  โครงการ     งบประมาณ     15,731,200.00 บาท

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)แหลงทุน 

อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษาเพ่ือสํารวจและประเมิน
ขอมูลดานเศรษฐกิจจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ

1 9/2553-9/2554 1,899,370.00

ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.นุชนาถ มั่งค่ัง
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.อรชส นภสินธุวงศ อรรถจินดา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
อ.สุภาวดี โพธิยะราช
     คณะเศรษฐศาสตร ม.ศรีปทุม
     
อ.ชมพูนุท อุปพงศ
     คณะเศรษฐศาสตร ม.ศรีปทุม
     
นายไชวิวัฒน ศิริปุณย
     คณะเศรษฐศาสตร ม.ศรีปทุม
     
นางสาวศรัญญา พ่ึงผลงาม
     ม.ศรีปทุม
     
รศ.ศรัณย  วรรธนัจฉริยา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ผศ.พบสิทธ์ิ กมลเวชช
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

โครงการพัฒนาระบบและเครือขาย
ฐานขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับประเทศ ระยะท่ี 1 ป 
2553

2 3/2553-3/2554 8,750,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     10,649,370.00 บาท

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติแหลงทุน 

ผศ.ศศิธร นาคทอง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การศึกษาเกณฑแนวทางการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมหาน

1 7/2553-7/2554 658,200.00

ผศ.นิคม แหลมสัก
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

การศึกษาความเส่ียงศัตรูพืชของวัสดุ
บรรจุภัณฑไมนําเขา

2 8/2553-4/2554 300,000.00

ผศ.เสกสม อาตมางกูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข
ไกท่ีเหมาะสม

3 10/2552-8/2553 600,000.00

ผศ.เสกสม อาตมางกูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
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ผศ.ยุวเรศ เรืองพานิช
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

การศึกษาคุณภาพการเก็บรักษาไข
ไกท่ีเหมาะสม

3 10/2552-8/2553 600,000.00

อ.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
นางอรทัย ไตรวุฒานนท
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.ธันวา จิตตสงวน
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบ
คุมมาตรฐานสินคาเกษตร

4 8/2553-8/2554 2,044,900.00

ผศ.ชุติมา ไวศรายุทธ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ธนิต พุทธพงษศิริพร
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.รุงนภา กอประดิษฐสกุล
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  กําแพงแสน
     ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ดร.อรุณประภาส ธนกิจโกเศรษฐ
     นักวิชาการดานเศรษฐศาสตร
     
นางสาวสโรชนี บุณยะรัตน
     นักวิชาการดานกฎหมาย
     
อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม

คารบอนฟุตพร้ินทและฉลากคารบอน
ของผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร

5 3/2553-6/2554 4,487,120.00

รศ.ดร.แชบเบียร  กีวาลา
     บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
     
ผศ.นิติ ชูเชิด
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาประมง
รศ.งามทิพย ภูวโรดม
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
นายอํานาจ  จันทรครุฑ
     สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริม
การเกษตร
     
ผศ.ชุติมา ไวศรายทุธ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการการกําหนดคาไนโตรเจน
แฟคเตอรในผลิตภัณฑปลานิลของ
ไทย

6 6/2553-5/2554 1,200,000.00

รศ.บดินทร รัศมีเทศ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการการผลิต

โครงการขยายผลการดําเนินงานแจง
เตือนระบบความปลอดภัยอาหารของ
อาเซียน

7 9/2552-1/2554 2,500,000.00

นางสาวธัญญลักษณ ขันธะมูล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

โครงการศึกษาเกณฑช้ีวัดการปฏิบัติ
ท่ีดีสําหรับโรงฆาแพะและแกะ

8 6/2553-5/2554 525,000.00

ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
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อ.ชัยเทพ พูลเขตต
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย

โครงการศึกษาเกณฑช้ีวัดการปฏิบัติ
ท่ีดีสําหรับโรงฆาแพะและแกะ

8 6/2553-5/2554 525,000.00

ผศ.พิษณุ ตุลยกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
อ.วราพร พิมพประไพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
อ.อมรเทพ อาชวกุลเทพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
อ.สุกัญญา ทองรัตนสกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
อ.ศิริพร คงสรอย
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ
บริการวินิจฉัย
อ.นิอร รัตนภพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

โครงการศึกษาตนแบบระบบการผลิต
พริกคุณภาพครบวงจรเพ่ืออตุสาหก
รรมแปรรูปพริก

9 10/2552-3/2554 4,004,000.00

รศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน
รศ.เอ็จ สโรบล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชไรนา
อ.บัญชา ชิณศรี
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.อรอุมา เพียซาย (เจียมจิตต)
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.ธิดา เดชฮวบ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช
นางสาวสุรินนา อํ่ารุง
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.เกรียงไกร แกวตระกูลพงษ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบ
การบริหารขอมูลดานโลจิสติกส
สินคาเกษตรดวยระบบการตรวจสอบ
ยอนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกสของ
กลวยไขเพ่ือการสงออก)

10 6/2553-5/2554 1,000,000.00
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ผศ.สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบ
การบริหารขอมูลดานโลจิสติกส
สินคาเกษตรดวยระบบการตรวจสอบ
ยอนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกสของ
กลวยไขเพ่ือการสงออก)

10 6/2553-5/2554 1,000,000.00

อ.รักศักด์ิ เสริมศักด์ิ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.ถวัลยศักด์ิ เผาสังข
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ผศ.พัชรียา บุญกอแกว
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน
อ.พรเทพ อนุสสรนิติสาร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รศ.ศักดา อินทรวิชัย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

รวม     10  โครงการ     งบประมาณ     17,319,220.00 บาท

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)แหลงทุน 

รศ.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

โครงการประเมินคุณภาพภายนอก
เพ่ือรองรับมาตรฐานการศึกษาดาน
การอาชีวศึกษา

1 12/2552-12/255
3

237,600.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     237,600.00 บาท

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแหลงทุน 

อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

ผลกระทบนโยบายการเงินการคลัง
ตอการสงออกของไทย

1 5/2553-11/2553 502,700.00

อ.วุฒิยา สาหรายทอง
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.วรดี จงอัศญากุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.ชยันต พิภพลาภอนันต
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ผศ.กนกวรรณ จันทรเจริญชัย
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
รศ.เจริญศักด์ิ ศาลากิจ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     502,700.00 บาท

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหลงทุน 

รศ.พรทิพย ไชยโส
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาการสงเสริมนวัตกรรมเครือ
ขายการเรียนรูการฝกประสบการณ
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะท่ี 2

1 2/2553-7/2553 270,000.00
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อ.ชานนท จันทรา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนาการสงเสริมนวัตกรรมเครือ
ขายการเรียนรูการฝกประสบการณ
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะท่ี 2

1 2/2553-7/2553 270,000.00

รศ.เรณุมาศ มาอุน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา
ผศ.สุดารัตน สารสวาง
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
ผศ.ชีพสุมน รังสยาธร
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา
อ.วารุณี ลัภนโชคดี
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
รศ.สิริพร ทิพยคง
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
รศ.ชาญชัย ขันติศิริ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา
อ.เมธินี วงศวานิช รัมภกาภรณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา
ผศ.ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
ผศ.นฤมล ยุตาคม
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     270,000.00 บาท

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณแหลงทุน 

อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การนําเขาขอมูลใชประโยชนท่ีดิน
เชิงพ้ืนท่ีรายแปลง มาตราสวน 
1:4000

1 10/2552-6/2553 3,950,000.00

นายบุญเลิศ นิติวัฒนานนท
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายเจนพล พลังธนสุกิจ
     ไมระบุหนวยงาน
     
ผศ.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ 
Supply Chain สินคาเกษตรเพ่ือ
ขยายตลาดสงออกไปประเทศในเอ
เซียป 2553 : กรณีศึกษามัน
สําปะหลัง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต)

2 3/2553-9/2553 1,378,000.00

ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ดร.บุษรี  ฐิตาภิวัฒนกุล
     นักวิจัยอิสระ
     
อ.อิสริยา บุญญะศิริ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

โครงการเพ่ือพัฒนาแบบจําลอง
เศรษฐกิจมหภาค

3 2/2553-11/2553 1,295,000.00
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อ.จารึก สิงหปรีชา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

โครงการเพ่ือพัฒนาแบบจําลอง
เศรษฐกิจมหภาค

3 2/2553-11/2553 1,295,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     6,623,000.00 บาท

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส และผูสูงอายุแหลงทุน 

ผศ.สมสุดา ผูพัฒน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

การติดตามและประเมินผลการดําเนิน
งานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใน
ระดับผลลัพธ

1 7/2553-6/2554 3,600,000.00

ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,600,000.00 บาท

สํานักงานอุตสาหกรรมเปาหมาย กรมสงเสริมอุตสาหกรรมแหลงทุน 

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

โครงการวิจัยนวัตกรรมดานการเพ่ิม
มูลคาใหกับผลิตภัณฑไม เร่ือง 
ยูคาลิปตัสไมรอยผลิตภัณฑ

1 2/2553-8/2553 300,000.00

รศ.ธีระ วีณิน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ
ผศ.อําไพ เปยมอรุณ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     300,000.00 บาท

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหลงทุน 

ผศ.รองลาภ สุขมาสรวง
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

ความหลากชนิดของสัตวปาในพ้ืนท่ี
ปาชุมชนภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย

1 1/2553-9/2553 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรแหลงทุน 

รศ.พรทิพย ไชยโส
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรดาน
ความมั่นคงตามมติคณะกรรมการ
นโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือ
เสริมความมั่นคงของชาติ

1 8/2553-12/2553 320,000.00

ผศ.สมจิตร วัฒนคุลัง
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อ.ชานนท จันทรา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
อ.อรพรรณ บุตรกตัญู
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
อ.พรอมพิไล บัวสุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
อ.สิทธิกร สุมาลี
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
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รศ.เรณุมาศ มาอุน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรดาน
ความมั่นคงตามมติคณะกรรมการ
นโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือ
เสริมความมั่นคงของชาติ

1 8/2553-12/2553 320,000.00

รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     320,000.00 บาท

สํานักบริหารงานและคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนแหลงทุน 

ผศ.สมสุดา ผูพัฒน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถาน
ศึกษา งบประมาณ พ.ศ.2553

1 3/2553-9/2553 1,292,400.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,292,400.00 บาท

สํานักบริหารงานและคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแหลงทุน 

ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา

การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของนักเรียนตามโครงการระบบการ
พัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา

1 7/2553-10/2553 2,370,200.00

ผศ.สมสุดา ผูพัฒน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา
รศ.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอาชีวศึกษา
นายธเนศ ดาวรุงโรจน
     สํานักประกันคุณภาพ
     ฝายตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,370,200.00 บาท

สํานักบริหารยุทธศาสตร กรมสงเสริมอุตสาหกรรมแหลงทุน 

รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

การศึกษาขอมูลเพ่ือสรางองคความรู1 8/2553-9/2553 750,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     750,000.00 บาท

สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม (สขส.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

แหลงทุน 

ผศ.สุขุมาล กิติสิน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
สังคมและคุณภาพชีวิต

1 7/2553-7/2554 1,498,890.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,498,890.00 บาท

สํานักวิชาการพลังงานภาค 11 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานแหลงทุน 

รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

โครงการศึกษาการบริหารจัดการและ
ออกแบบกอสรางศูนยเรียนรูพลังงาน
ในภูมิภาค จังหวัดกระบ่ี

1 11/2552-11/255
3

7,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     7,500,000.00 บาท

องคการบริหารสวนจังหวัดระยองแหลงทุน 
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รศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

การศึกษาความเหมาะสมสํารวจออก
แบบการแกไขปญหานํ้าทวม ในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาลนครระยอง ตําบลเชิง
เนิน ตําบลทับมา และตําบลเนินพระ 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

1 8/2553-3/2554 9,994,000.00

รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

โครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษา
วิจัยความเหมาะสมโครงการกอสราง
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ
วงจร จังหวัดระยอง

2 1/2553-1/2554 5,900,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     15,894,000.00 บาท

องคการบริหารสวนตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ตแหลงทุน 

รศ.สิทธิชัย ตันธนะสฤษด์ิ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาอนุรักษวิทยา

โครงการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่ง
แวดลอม (EIA) โครงการกอสราง
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
ขององคการบริหารสวนตําบลกมลา 
อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

1 5/2553-5/2554 1,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,500,000.00 บาท

องคการบริหารสวนตําบลคลองแพง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราแหลงทุน 

อ.วีระเกษตร สวนผกา
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การพัฒนาระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินดวยคอมพิวเตอร

1 6/2553-12/2554 3,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,000,000.00 บาท

องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหลงทุน 

สมยศ ศิลาลอม
     องคการสวนพฤกษศาสตร
     

The life history of a species of 
Lamprigera (Coleoptera: 
Lampyridae): results of a 
preliminary study on laboratory 
rearing of fireflies at Queen 
Sirikit Botanic Garden, Chiang 
Mai, Thailand

1 1/2553-12/2553 100,000.00

อ.อัญชนา ทานเจริญ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

องคการอุตสาหกรรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหลงทุน 

อ.กอบศักด์ิ วันธงไชย
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

การประยุกตใชไฟเพ่ือควบคุมการ
ระบาดทําลายของหนอนผีเส้ือเจาะ
ตนสัก

1 10/2552-3/2554 174,200.00

นายชัยรัตน อรามศรี
     องคการอุตสาหกรรมปาไม
     
นายบุญเลิศ ศรีสุขใส
     องคการอุตสาหกรรมปาไม
     
นายกิติกร มนัสศิลบ
     องคการอุตสาหกรรมปาไม
     
หัวหนาสวนปาแมเมาะ
     องคการอุตสาหกรรมปาไม
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หัวหนาสวนปาแมล้ี
     องคการอุตสาหกรรมปาไม
     

การประยุกตใชไฟเพ่ือควบคุมการ
ระบาดทําลายของหนอนผีเส้ือเจาะ
ตนสัก

1 10/2552-3/2554 174,200.00

หัวหนาสวนปาแมหอพระ
     องคการอุตสาหกรรมปาไม
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     174,200.00 บาท

อุดมแดรีฟารมแหลงทุน 

รศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

ผลการใชนมผงเทียมทดแทนนํานม
แมโคตอสมรรถภาพการผลิตของลูก
โคนม

1 1/2553-12/2553 70,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     70,000.00 บาท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมันแหลงทุน 

รศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

การยกระดับการพัฒนากลุม
อุตสาหกรรมแมพิมพ (คลัสเตอร) ป
งบประมาณ 2553

1 3/2553-9/2553 1,500,000.00

รศ.โสมสกาว เพชรานนท
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.สมหมาย อุดมวิทิต
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
อ.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
นายพงษเทพ มังคะลี
     นักวิจัยอิสระ
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,500,000.00 บาท

ไอเอสพีแหลงทุน 

รศ.สุรศักด์ิ สงวนพงษ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การพัฒนาระบบตรวจวัดเครือขาย
ความเร็วสูง

1 8/2553-7/2554 2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     2,000,000.00 บาท

รวมท้ังสิ้น     575  โครงการ     งบประมาณ     809,754,380.00 บาท


