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ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ)

APOแหลงทุน 

อ.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

Study Meeting on SME Financing 
in the Aftermath of the Global 
Financial Crisis

1 11/2552-9/2553 150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     150,000.00 บาท

ASAFASK Kyoto Universityแหลงทุน 

รศ.วิพักตร จินตนา
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการจัดการปาไม

Studies on the recognition of 
ecological resource and 
acceptance and use by 
community in Samut Songkram

1 1/2553-12/2554 60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     60,000.00 บาท

Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OEAD)แหลงทุน 

ผศ.ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการเงิน

ผลกระทบการกระจายอํานาจทางการ
คลังตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1 11/2552-8/2554 280,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     280,000.00 บาท

CTCBIO Inc.แหลงทุน 

ผศ.เสกสม อาตมางกูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

ผลของการเสริมเอ็นไซม CTCZYME 
ตอสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะ
เล็ก รุน-ขุน

1 8/2553-1/2554 350,000.00

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

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     350,000.00 บาท

DUO-FELLOWSHIP European Unionแหลงทุน 

อ.ภู ศิริเพชร
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Do students as independent 
travellers understand responsible 
tourism

1 11/2552-9/2553 150,000.00

ผศ.นิรันดร ทัพไชย
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

การศึกษาความเขาใจของนักศึกษา
ตอการทองเที่ยวแบบรับผิดชอบ: 
เปรียบเทียบนักศึกษาไทยและนัก
ศึกษาเช็ค

2 10/2552-9/2553 130,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     280,000.00 บาท

Environmental Agency of Japanแหลงทุน 

อ.ชุมพล ศรีทอง
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

การศึกษาการใชทรัพยากรสัตวน้ําใน
แนวพ้ืนที่ปาไมที่อยูในเขตน้ําทวมถึง

1 10/2552-9/2554 200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

Fonds zur F?rderung der Wissenschaftlichen Forschung (Austrian Science Fund)แหลงทุน 
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อ.สุธีร ดวงใจ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

Modes of Speciation and 
consequences for biodiversity 
and conservation of New 
Caledonian Diospyros 
(Ebenaceae)

1 9/2553-9/2556 100,000.00

Dr. Rosabelle Samuel
      University of Vienna, Rennweg, Vienna, 
Austria
     
Dr. Jerome Munzinger
      IRD de Noum?a, BP. A5 Noumea Cedex, 
New Caledonia
     
Dr. Mark W. Chase
     Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, 
Surrey TW9 3DS, UK
     
Dr. Hanna Weiss-Schneeweiss
     University of Vienna, Rennweg 14, A–1030, 
Vienna, Austria
     
Dr. Peter Linder
     Institute of Systematic Botany and the 
Botanical Garden of Zurich.
     
Dr. Bruno Walln?fer
     Natural History Museum, Burgring 7, 
A–1010, Vienna, Austria
     
Barabara Rupp
     University of Vienna, Rennweg 14, A–1030, 
Vienna, Austria
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)แหลงทุน 

ผศ.ชุติมา ไวศรายุทธ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Awareness Raising Program on 
Current Trends in the Processed 
Food Market and their 
Implications for Small and 
Mediun Thai Food Processors

1 12/2552-11/255
3

401,400.00

ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การเตรียมคูมือสําหรับการวัดการมี
สวนรวมจากภายนอกในการเพาะ
เล้ียงสัตวน้ําขนาดเล้ียงเพ่ือการ
พัฒนาชนบทอยางย่ังยืน

2 11/2552-3/2553 105,000.00

อ.วลีรัตน สุพรรณชาติ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การวิเคราะหการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศในภาคการเกษตรของ
ไทย

3 7/2553-12/2553 240,000.00

รศ.อรพินท จินตสถาพร
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

การวิเคราะหตัวอยางอาหารปลา
ทะเล

4 6/2553-3/2554 139,100.00

นางอรทัย ไตรวุฒานนท
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     885,500.00 บาท
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Institute of Lowland and Marine Research, Saga University, Japanแหลงทุน 

ผศ.นฤมล วงศธนาสุนทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Research on water environment 
in the Chikugo River Basin

1 11/2552-10/255
3

140,880.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     140,880.00 บาท

Japan International Coporation Agency Research Instituteแหลงทุน 

นางสาวกันยารัตน เช่ียวเวช
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
     ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

THE FOLLOW UP AND 
EVALUATION OF THE 
INTERNATIONAL TRAINING 
COURSE ON SUSTAINABLE 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
THROUGH AGRICULTURAL 
EXTENSION APPROACHES

1 3/2553-7/2553 600,000.00

ศ.ดร.อภิพรรณ พุกภักดี
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.ศิริศักด์ิ พราหมณโสภี
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
     ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     600,000.00 บาท

Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)แหลงทุน 

ดร.พรพรรณ สิระมนต
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Chemical analysis of sugarcane 
and its relatives for the 
development of a near-infrared 
spectroscopic analysis method to 
evaluate sugarcane germplasm 
resources for major chemical 
components

1 7/2553-3/2554 250,000.00

ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Development of a near-infrared 
spectroscopic method of analysis 
to evaluate major chemical 
components in sugarcane 
genetic resources/ปที่ 2

2 6/2553-3/2554 177,660.00

น.ส.จิราพร อนุสรณวงศชัย
     สถาบันผลิตผลเกษตร ฯ
     
นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
ซาโตรุ มิยาตะ
     JIRCAS
     
ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

Development of functional food 
products and intermediate food 
materials used local vegetables

3 7/2553-3/2554 670,558.00

นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ
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ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

The development of 
microorganisms to produce fuel 
ethanol efficiently from biomass

4 4/2553-3/2554 565,500.00

นางสาววราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
นางวารุณี ธนะแพสย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ
Dr.Akihiko Kosugi
     JIRCAS
     
Dr.Ypshinori Murata
     JIRCAS
     
นางสาวมลนพรรษ สงพิมพ
     สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
     
นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล
     สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
     
นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

การใชประโยชนจาก  Water 
soluble polysaccharide จากขาวใน
อาหารชนิดตางๆ

5 9/2553-9/2554 200,000.00

นางสาวประจงเวท สาตมาลี
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร
นางพัชรี ต้ังตระกูล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ     1,863,718.00 บาท

MAFF-MORINAGA,JAPANแหลงทุน 

นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

การประยุกตใชเทคโนโลยี  
Immunoassay เพ่ือการตรวจ
วิเคราะหสารกอภูมิแพอาหารใน
ประเทศไทย

1 4/2553-3/2554 1,500,000.00

นางสาวพุทธลักษณ ไขประภาย
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร
นางสาวเปรมรัตน จิตหาญ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร
นางสาวศิรินรัตน วรรณภินพงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร
ดร.วารุณี วารัญญานนท
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายเคมีและกายภาพอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     1,500,000.00 บาท

National Zoological Park, Smithsonian Institution, U.S.A.แหลงทุน 

F:\CrystalRep โครงการ& ตีพิมพ & ประชุม\โครงการวิจัย (รายละเอียด & สรุป)\00- ใชอันน้ีพิมพ - รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจําแนกตามแหลงทุน เลือก Choice หัวทุนนอกขอ ขอ 



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 5 of 9

รศ.นริศ ภูมิภาคพันธ
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

นิเวศวิทยาของละมั่งที่นําคืนสู
ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุสัตวปา
เวียงลอ จังหวัดพะเยา

1 9/2553-8/2554 240,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     240,000.00 บาท

Nippon Steel Corporation, Japan and Sumitomo Corporation, Japanแหลงทุน 

อ.ศุภชัย อําคา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

The effect of steel-making slag 
on suppressing methane 
production and efficacy as a 
fertilizer used in tropical paddy 
fields (second crop

1 10/2552-3/2553 539,120.00

อ.เครือมาศ สมัครการ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร
ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายประยูร เพียตะเณร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
รศ.ธงชัย มาลา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     539,120.00 บาท

Sakata Seed Corporation (SSC)แหลงทุน 

ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การศึกษาเช้ือ Columnea latent 
viroid ในมะเขือเทศ

1 6/2553-5/2554 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

Small grant GEF UNDPแหลงทุน 

อ.ชีวารัตน พรินทรากูล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การศึกษาความหลากหลายของมอ
ลลัสกเขตทราย อาวใหญ จังหวัด
ตราด

1 12/2552-10/255
3

60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     60,000.00 บาท

Sumitomo Foundationแหลงทุน 

รศ.บุษบา บรรจงมณี
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

การพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือทดสอบ
ความรูเกี่ยวกับอักษรคันจิของผูเรียน
ชาวไทย

1 4/2553-3/2554 157,455.00

รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวานิช
     คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
     
ผศ.ดร.กนกพร เลาหบูรณกิจ
     คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     
ผศ.ดร.สุณียรัตน เนียรเจริญสุข
     คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
     

F:\CrystalRep โครงการ& ตีพิมพ & ประชุม\โครงการวิจัย (รายละเอียด & สรุป)\00- ใชอันน้ีพิมพ - รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจําแนกตามแหลงทุน เลือก Choice หัวทุนนอกขอ ขอ 



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 6 of 9

อ.ดร.พัชราภรณ แกวกฤษฎางค
     คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
     

การพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือทดสอบ
ความรูเกี่ยวกับอักษรคันจิของผูเรียน
ชาวไทย

1 4/2553-3/2554 157,455.00

Yoshiko Matsuta
     Kanazawa University
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     157,455.00 บาท

Sun Moon University, Republic of Koreaแหลงทุน 

อ.ปรวัฒน วิสูตรศักด์ิ
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร

Fractal Analysis of Image 
Structure

1 2/2553-4/2553 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00 บาท

The University of Tokyo, Japanแหลงทุน 

รศ.อํานาจ พัวพลเทพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

Detection of afalatoxins and 
ochratoxin A in chili

1 11/2552-9/2553 120,000.00

อ.ศรัญญา สิงหเสม (พัวพลเทพ)
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา
ผศ.กาญจนา อิ่มศิลป
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา
นางสาวนฤมล กลางแกว
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา
Kumagai Susumu
     Research Center for Food Safety, University 
of Tokyo, Japan
     
รศ.อํานาจ พัวพลเทพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

Metabolic conversion of aflatoxin 
B2 to B1: in vitro and in vivo 
experiments

2 11/2552-9/2553 250,000.00

อ.ศรัญญา สิงหเสม (พัวพลเทพ)
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา
รศ.สุภาพร อิสริโยดม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล
ผศ.กาญจนา อิ่มศิลป
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา
นางสาวนฤมล กลางแกว
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา
Sugita-Yoshiko  Konishi
     National Institute of Health Sciences, Japan
     
Kumagai Susumu
     Research Center for Food Safety, University 
of Tokyo, Japan
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     370,000.00 บาท
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Tottori Universityแหลงทุน 

ผศ.อุทัยวรรณ แสงวณิช
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

Diversity of Ectomycorrhizal 
Mushrooms of Dipterocarpaceae 
Trees

1 3/2553-2/2554 200,000.00

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม
นิสิตปริญญาโท
     คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

University of Bristolแหลงทุน 

อ.ปกรณ วรรธนะอมร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาหาโครงสรางของเอนไซม 
Acyl carrier protein จาก Serratia 
marcescens โดยเทคนิคทาง 
nuclear magnetic resonance

1 6/2553-6/2555 200,000.00

Dr. Matthew Crump
     University of Bristol
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     200,000.00 บาท

University of Hannoverแหลงทุน 

ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

สงเสริมและขยายขอมูลซําหลายป
สําหรับการประเมินความเปราะบางสู
ความยากจนในประเทศไทย

1 4/2553-3/2554 800,000.00

อ.สมหมาย อุดมวิทิต
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร
น.ส.นิรัชรา เกิดบานชัน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
     
น.ส.พรพรรณ ภูแกว
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     800,000.00 บาท

University of Leiden, Netherlandsแหลงทุน 

อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

Liaison for South East Asia: 
Sustainable Ethical Aquaculture 
Trade (FP7 program, EU)

1 2/2553-7/2556 3,139,694.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     3,139,694.00 บาท

University of Plymouthแหลงทุน 

อ.สุนทรี เหลาพัดจัน
     คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
     สาขาวิชาการเงิน

International Research 
Networking Collaboration Award

1 6/2553-1/2555 500,000.00

Professor David Hillier
     University of Strathclyde
     
Dr.Khine Kyaw
     University of Plymouth
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     500,000.00 บาท

University of the Sunshine Coastแหลงทุน 

อ.สุชาย วรชนะนันท
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

The Comparison study on the 
colonization stage of fouling 
communities on artificial reefs: 
The case of HTMS Kut (Thailand) 
and the HMAS Brisbane 
(Australia)

1 2/2553-1/2555 1,200,000.00

อ.ภาสิณี วรชนะนันท
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Assoc.Prof Bill Carter
     University of the Sunshine Coast, Australia
     
อ.ภาสิณี วรชนะนันท
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

การศึกษาผลกระทบจากคุณภาพน้ํา
ตอสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

2 1/2553-6/2555 2,000,000.00

Assoc. Prof. R.W. (Bill) Carter
     University of the Sunshine Coast
     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     3,200,000.00 บาท

ทบวงการปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA)แหลงทุน 

อ.วรรณวิมล ปาสาณพันธ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

Antioxidant conjugated onto 
gamma-generated chitosan 
nanoparticle for radiation 
sterilized commercial plastic

1 1/2553-1/2554 180,000.00

นางสาวฐิติรัตน วงษรัตนวิบูลย
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยา
ศาสตร มก.
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     180,000.00 บาท

สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (German Technical Cooperation, GTZ)แหลงทุน 

รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Developing GHG calculation 
methodology for Thai Palm Oil 
Industry

1 3/2553-10/2553 750,000.00

รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อ.เมธี สายศรีหยุด
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Mr.Worayut  Saibuatrong
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี
     
Mr.Shinatiphkorn  Pongpinyopap
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี
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นายธนพล  ศิริพรกิตติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี
     

Developing GHG calculation 
methodology for Thai Palm Oil 
Industry

1 3/2553-10/2553 750,000.00

อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

Development of national 
interpretation guideline of 
GLOBALG.A.P. for shrimp 
aquaculture

2 1/2553-12/2553 807,290.00

ผศ.นิติ ชูเชิด
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาประมง
ฐิติวัฒน ล้ีภัยสมบูรณ
     คณะประมง
     
ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

การประเมินความตองการเกี่ยวกับการ
บริการดานเทคนิคและวิศวกรรม

3 4/2553-9/2553 720,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     2,277,290.00 บาท

สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.แหลงทุน 

อ.วชิรญา อิ่มสบาย
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

การยืดอายุผลไม (สับปะรด)ฉายรังสี
เพ่ือการสงออกทางเรือไปสหรัฐ
อเมริกา

1 1/2553-10/2553 750,000.00

ศ.จริงแท ศิริพานิช
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
ปรียาภรณ ล้ีธิติ
     ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     750,000.00 บาท

รวมท้ังส้ิน     40  โครงการ     งบประมาณ     19,223,657.00 บาท
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