
การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จย 3 สาขา จจานวน 411 โครงการ 160,902,900

โครงการวพจ จยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 159 โครงการ 71,152,900

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 68 โครงการ 37,992,900

การกระจายตตวและความหลากหลายทางชนนดของแมลงวตน

คอกสตตววในประเทศไทย

3 ปป

50-52

310,0001 ศ.ธปรภาพ เจรนญวนร นยะภาพ

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.อตจฉรนยา ปราบอรนพพาย

สายวนชาคณนตศาสตรว สถนตน และคอมพนวเตอรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยา

ศาสตรว กกาแพงแสน

การปรตบปรรงพตนธรวถตถวเหลลองและถตถวเขปยว 40 ปป

14-53

160,0002 รศ.รตงสฤษดนด กาวปตตะ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

ศ.พประศตกดนด ศรปนนเวศนว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.ลนลลปถ กาวปตตะ

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางพชรดา ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

นางสาว รตชนป โสภา

นางสาว ณตฐภตทรว  คกาหล คา

การประเมนนเชลชอพตนธรกรรมมตนสกาปะหลตงเพลถอจตดทกาฐานข คอมมล

สกาหรตบงานด คานการปรตบปรรงพตนธรว

2 ปป

51-52

520,0003 นายสกล ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

รศ.ประเสรนฐ ฉตตรวชนระวงษว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางพชรดา ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

นายสรเมศ ทตบเงนน

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

ดร.กนถงกานทว พานนชนอก

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

ผศ.วนภา หงษวตระกมล

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

โอภาส บรญเสลง

การลดความเสปยหายจากเพลปชยจตกจตถนฝคายในแปลงฝคาย: การ

ปลมกพลชสลตบและศศกษาพฤตนกรรมการทกาลายของเพลปชยจตกจตถน

ฝคาย

3 ปป

51-53

230,0004 ศ.ประภารตจ หอมจตนทนว

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.งามชลถน รตตนดนลก

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.กรรณปยว ถาวรสรข

ภาควนชาคหกรรมศาสตรว คณะเกษตร บางเขน

การพตฒนาการผลนตผลนตภตณฑวบปทปชนนดนกชาเข คมข คนระดตบกศถง

อรตสาหกรรม

2 ปป

51-52

1,200,0005 รศ.จรนยา จตนทรวไพแสง

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

นางยรพา ปานแก คว(มงคลสรข)

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ผศ.สรทธนพตนธรว แก ควสมพงษว

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.วนชตย หฤทตยธนาสตนตนด

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สมพร อนศวนลานนทว

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

อ.จตกรกฤษณว พจนศนลปว

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

Page 1 of 99



การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การพตฒนาวนธปการตรวจสอบทปถแมพนยกาและรวดเรลวสกาหรตบโรค

ทรนสเตซาและโรคกรปนนนถงของพลชตระกมลส คมในประเทศไทย

4 ปป

49-52

900,0006 รศ.อกาไพวรรณ ภราดรวนรวตฒนว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรปเมฆ ชาวโพงพาง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.นนพนธว ทวปชตย

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาบทบาทของข คางขศชน-ข คางแรม ทปถมปผลตพอการเปลปถยน

แปลงของผลจตบตพอหนพวยการลงแรงประมง (CPUE) ของปม

ม คา (Portunus pelagicus Lin.) ทปถจตบด ควยลอบปม

2 ปป

51-52

380,0007 ผศ.จนราภรณว ไตรศตกดนด

ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน

การจตดการโรคทปถสกาคตญทางเศรษฐกนจของมตนสกาปะหลตงเพลถอ

การผลนตทปถยตถงยลน

3 ปป

51-53

210,0008 รศ.นนพนธว ทวปชตย

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.วนจารณว ว นชชรกนจ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

การใช คเทคนนคทางเซลลวว นทยา และ RAPD รพวมกตบลตกษณะ

ทางสตณฐานวนทยาเพลถอตรวจสอบความแตกตพางระหวพางชนนด

ของสาหรพายวร คน Gracilaria changii, G. firma, G. 

salicornia และอะเดลโฟพาราไซดว

2 ปป

51-52

310,0009 รศ.อนงคว จปรภตทรว

ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน

การถอดรหตสพตนธรกรรมของจปโนมไมโทคอนเดรปย ของจระเข ค

ไทย (Crocodylus siamensis) และการเปรปยบเทปยบจปโน

มในนนวเคลปยสของจระเข คไทยกตบจระเข คนกชาเคลม (Crocodylus 

porosus)

2 ปป

51-52

470,00010 รศ.สมศตกดนด อภนส นทธนวาณนช

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.อมรา ทองปาน

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.เสาวนปยว สรพรทธนธาดา

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

โครงการวนจตยและพตฒนาอ คอยและนกชาตาล 20 ปป

35-54

3,900,000

(1,960,000)

11

(ชรด)

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายอภนว นชญว ทรงกระสนนธรว

ศมนยวว นจตยและพตฒนาอ คอยและนกชาตาล สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

น.ส. วตนดป หนมน คอย

นางชนนดา เขลมมา

นางพตชรวตลยว สวพางศนลปว

นายวนชา ฮวดหนองโพธนด

การปรตบปรรงพตนธรวอ คอย 20 ปป

35-54

(540,000)11

(ยพอย)

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ชลนดา เลลกสมบมรณว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายอภนว นชญว ทรงกระสนนธรว

ศมนยวว นจตยและพตฒนาอ คอยและนกชาตาล สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ผศ.โสภณ อรไรชลถน

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ระดตบความทนทานตพอโรคใบขาวของพตนธรวอ คอยและการศศกษา

ไวรตสใบดพางแถบขาว

3 ปป

50-52

(160,000)11

(ยพอย)

ผศ.สรภาพร กลนถนคง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.รณภพ บรรเจนดเช นดชม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.คนศงนนตยว เหรปยญวรากร

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผลของสภาพแวดล คอมตพอการเก นดโรคของอ คอยพตนธรวลมกผสม 3 ปป

50-52

(100,000)11

(ยพอย)

อ.รณภพ บรรเจนดเช นดชม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.สรภาพร กลนถนคง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายอภนว นชญว ทรงกระสนนธรว

ศมนยวว นจตยและพตฒนาอ คอยและนกชาตาล สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

การทดสอบเชลชอแบคทปเรปยชนนด Endophyte ตพอการเจรนญ

ของอ คอยและการพตฒนาลตกษณะต คานทานในอ คอย

3 ปป

50-52

(130,000)11

(ยพอย)

อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.รณภพ บรรเจนดเช นดชม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ชลนดา เลลกสมบมรณว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

กลไกทางชปวเคมปและชปวโมเลกรลในพตนธรวอ คอยต คานทานสารอน

มาซาเพอรว

3 ปป

51-53

(130,000)11

(ยพอย)

รศ.ทศพล พรพรหม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การวนจตยประสนทธนภาพการใช คทพอนพตนธรวอ คอยจากรถตตดอ คอยและ

ประสนทธนภาพในการปลมกอ คอยโดยใช คเครลถองปลมกอ คอยชนนดใช ค

ทพอนพตนธรวจากรถตตดอ คอย

2 ปป

51-52

(110,000)11

(ยพอย)

รศ.รตตนา ตต ชงวงศวกนจ

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.บพนตร ตต ชงวงศวกนจ

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.นนทวตชรว ชตยณรงคว

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.สมบตตน ขาวประทปป

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การพตฒนาวนธปการทดสอบอ คอยทนแล คงโดยวนธปเพาะเลปชยงเนลชอ

เยลถอและการนกาไปใช คประโยชนวในการคตดเลลอกพตนธรวลมกผสม

ทนแล คง

3 ปป

51-53

(140,000)11

(ยพอย)

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางสาวสรลตกษณว แจพมจการตส

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การทดสอบความรรนแรงของเชลชอไวรตสใบดพางอ คอยเพลถอการ

ปรตบปรรงพตนธรวอ คอย

3 ปป

52-54

(110,000)11

(ยพอย)

ผศ.คนศงนนตยว เหรปยญวรากร

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.สรภาพร กลนถนคง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การประเมนนความต คานทานของอ คอยตพอโรคเนพาแดง 3 ปป

52-54

(130,000)11

(ยพอย)

ผศ.ชลนดา เลลกสมบมรณว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การเพนถมผลผลนตและครณภาพอ คอยโดยใช คปรป ยอนนทรปยวรพวมกตบ

ปรป ยเคมปในอตตราทปถเหมาะสม

3 ปป

52-54

(110,000)11

(ยพอย)

นายอภนว นชญว ทรงกระสนนธรว

ศมนยวว นจตยและพตฒนาอ คอยและนกชาตาล สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายวนนตย จอมแก คว

ฝพ ายบรนหารและธรรการ สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

การประเมนนการระบาดของหนอนเจาะลกาต คนและยอดอ คอย 

และความเสปยหายของอ คอยในเขตภาคกลาง

3 ปป

52-54

(170,000)11

(ยพอย)

ผศ.โสภณ อรไรชลถน

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.วนวตฒนว เสลอสะอาด

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางสาวกนตตนยา สรขเสน

การประเมนนผลผลนตและคตดเลลอกพตนธรวอ คอยเฉพาะเขตสภาพ

แวดล คอมภาคกลางตอนบน

3 ปป

52-54

(110,000)11

(ยพอย)

นางพชรดา ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

การอนรรตกษวกล ควยไม ครองเท คานารปบางชนนดโดยการเพาะเลปชยง

เนลชอเยลถอพลชและการผลนตเมลลดเทปยม

3 ปป

50-52

190,00012 รศ.สรรปยา ตตนตนว นวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.กนกวรรณ ถนอมจนตร

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.มาลป ณ นคร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.จนตราพรรณ พนลศก

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

Dr. Eric Bunn

การอนรรตกษวพลชสมรนไพรและการใช คประโยชนว เพลถอการเกษตร

แบบยตถงยลน เพลถอสนองพระราชดการน โครงการอนรรตกษวพตนธร

กรรมพลช อตนเนลถองมาจากพระราชดการน สมเดลจพระเทพรตตน

ราชสรดา ฯ  สยามบรมราชกรมารป

3 ปป

50-52

940,000

(220,000)

13

(ชรด)

นางนวลวรรณ ฟคารรพงสาง

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

รศ.ยนถงยง ไพสรขศานตนวตฒนา

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.สนธนชตย จตนทรวเปรม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางนวลวรรณ ฟคารรพงสาง

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ภาณป  ทองพกานตก

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายพรชตย  จรฑามาศ

ดร.ปนยรตตนว ปรนญญาพงษว

ดร.ฐนตาภรณว  ภมมนไชย
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

อนรกรมวนธาน การอนรรตกษว ทรตพยากรพตนธรวพลชวงศวขนงในเขต 

พลชนทปถโครงการอนรรตกษวพตนธรกรรมพลช อพ. สธ. จ. กาญจนบรรป

และพลชนทปถใกล คเคปยง

3 ปป

50-52

(180,000)13

(ยพอย)

รศ.ยนถงยง ไพสรขศานตนวตฒนา

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

ศตกยภาพพลชสมรนไพรวงศวขนงในการตพอต คานราสาเหตรโรคพลช : 

วพานชตกมดลมก

3 ปป

50-52

(180,000)13

(ยพอย)

นางนวลวรรณ ฟคารรพงสาง

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.อรดม ฟคารรพงสาง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สนธนชตย จตนทรวเปรม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.ภาณป  ทองพกานตก

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.พปรพงษว แสงวนางควกมล

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

การเพนถมศตกยภาพการผลนตสารทรตนยภมมนในพลชวงศวขนง เพลถอใช ค

ประโยชนวด คาน  การเกษตร : วพานชตกมดลมก

3 ปป

50-52

(180,000)13

(ยพอย)

รศ.สนธนชตย จตนทรวเปรม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.เสรนมศนร น จตนทรวเปรม

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.พรศนร น หลปวานนช

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การใช คดปเอลนเอกกากตบพตนธรกรรมวพานชตกมดลมกทปถมปศตกยภาพด คาน

การเกษตร

3 ปป

50-52

(180,000)13

(ยพอย)

นางนวลวรรณ ฟคารรพงสาง

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

รศ.ยนถงยง ไพสรขศานตนวตฒนา

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

นางนวลวรรณ ฟคารรพงสาง

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

รศ.สนธนชตย จตนทรวเปรม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางสาวสมนศก พรมแดง

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางสาวปรณยวปรว เดชครอง

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางสาว ปนยรตตนว ปรนญญาพงษว

นางฐนตภรณว ภมมนไชย

นายพนศนษยว  วรอรไร

นายพรชตย   จรฑามาศ

การใช คโพแทสเซปยมคลอไรดวเพลถอลดปรนมาณไนเตรทในผล

สตบปะรด

2 ปป

51-52

200,00014 รศ.จนนดารตฐ วประวรฒน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

ความหลากหลายของราเอนโดไฟทวในพลชสมรนไพรและพลช

ชนนดอลถน และการนกาไปใช คประโยชนว

3 ปป

51-53

410,00015 รศ.เลขา มาโนช

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.นนพนธว วนสารทานนทว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

อรอรมา เจปยมจนตตว

ธนดา เดชฮวบ

ดร. กพองกานดา ชยามฤต

ดร. วรดลตว แจพมจการมญ

น.ส. จนตรา  เกาะแก คว

นายอกานาจ  เอปถยมวนจารณว

นายสตนตน  พนกรลกลนถน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การประเมนนศตกยภาพของถตถวเหลลองสายพตนธรวดปเดพน

ของมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรวเพลถอพลชนทปถภาคกลาง

4 ปป

51-54

1,150,000

(250,000)

16

(ชรด)

รศ.รตงสฤษดนด กาวปตตะ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.รตงสฤษดนด กาวปตตะ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.รตงสฤษดนด กาวปตตะ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.เอลจ สโรบล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วตนชตย จตนทรวประเสรนฐ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.อนสรา สรขสถาน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ลนลลปถ กาวปตตะ

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.สรนตนทา จตนทกมล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

ศ.พประศตกดนด ศรปนนเวศนว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางพชรดา ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

นางสาวแอนนา สายมณปรตตนว

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.จวงจตนทรว ดวงพตตรา

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.จรฑามาศ รพมแก คว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.กนกวรรณ เทปถยงธรรม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางสรปราณป งามประสนทธนด

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายนพศมล สมรทรทอง

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

รศ.มาลป ณ นคร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.มนนตา ชตยประสงควสรข

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การประเมนนศตกยภาพของถตถวเหลลองสายพตนธรวดปเดพน

ของมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรวเพลถอพลชนทปถภาคกลาง

4 ปป

51-54

(220,000)16

(ยพอย)

รศ.รตงสฤษดนด กาวปตตะ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

ศ.พประศตกดนด ศรปนนเวศนว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.ลนลลปถ กาวปตตะ

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางพชรดา ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

นางสาวแอนนา สายมณปรตตนว

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

การปรตบตตวของถตถวเหลลองสายพตนธรวดปเดพนตพอการเขตกรรมใน

พลชนทปถภาคกลาง

4 ปป

51-54

(180,000)16

(ยพอย)

รศ.เอลจ สโรบล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วตนชตย จตนทรวประเสรนฐ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

นางพชรดา ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การประเมนนครณภาพเมลลดพตนธรวถตถวเหลลองสายพตนธรวดปเดพนของ

โครงการปรตบปรรงพตนธรวถตถวเหลลองของมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว

4 ปป

51-54

(150,000)16

(ยพอย)

รศ.วตนชตย จตนทรวประเสรนฐ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

อ.กนกวรรณ เทปถยงธรรม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.จวงจตนทรว ดวงพตตรา

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สรนตนทา จตนทกมล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.จรฑามาศ รพมแก คว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางสรปราณป งามประสนทธนด

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

การประเมนนศตกยภาพสายพตนธรวถตถวเหลลองดปเดพนของโครงการ

ปรตบปรรงพตนธรวมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรวในไรพนาเกษตรกร

พลชนทปถภาคกลาง

4 ปป

51-54

(200,000)16

(ยพอย)

อ.ธานป ศรปวงศวชตย

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.อนสรา สรขสถาน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

นายนพศมล สมรทรทอง

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

ลตกษณะทางสรปรว นทยาและพตฒนาการของถตถวเหลลองสายพตนธรว

ดปเดพนตพอการให คผลผลนต

4 ปป

51-54

(150,000)16

(ยพอย)

รศ.ลนลลปถ กาวปตตะ

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.มาลป ณ นคร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.รตงสฤษดนด กาวปตตะ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.มนนตา ชตยประสงควสรข

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.วตนชตย จตนทรวประเสรนฐ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

การคตดเลลอกสายพตนธรวถตถวเหลลองทปถมปศตกยภาพในการตรศง

ไนโตรเจนสมง

3 ปป

50-52

260,00017 นายธประ สมหวตง

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

ศ.พประศตกดนด ศรปนนเวศนว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.กนถงกานทว พานนชนอก

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

นายนพศมล สมรทรทอง

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

นายสรเมศ ทตบเงนน

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

นางอตจฉรา นตนทกนจ

การปรตบปรรงพตนธรวไม คผลสกรลน คอยหนพา 5 ปป

50-54

160,00018 นายเรลองศตกดนด กมขรนทด

สถานปว นจตยปากชพอง สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนา

พลชศาสตรว

รศ.กวนศรว วานนชกรล

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การปรตบปรรงพตนธรวข คาวต คานทานตพอสภาพแล คงโดยใช คแหลพง

พตนธรกรรมจากข คาวปพ า รพวมกตบการเพาะเลปชยงคตพภะอพอน

3 ปป

50-52

150,00019 รศ.ประภา ศรปพนจนตตว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

นาย อภนชาตน  สามยศ

การตรวจสอบสารตกค คางในการผลนตถตถวเหลลองฝตกสดโดยการ

ใช ค Gas Chromatography-Mass Spectrometry

3 ปป

51-53

280,00020 รศ.ทศพล พรพรหม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

แนวทางในการผลนตผตกปลอดภตยจากการสะสมโลหะหนตก

และโพลปแอโรมาตนกไฮโดรคารวบอนในพลชนทปถแหลพงชรมชน

3 ปป

51-53

230,00021 ผศ.ศวพร ศรภผล

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.เฉลนมชาตน วงศวลปชเจรนญ

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.ศรภมาศ พนนชศตกดนดพตฒนา

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

นนสนตระดตบบตณฑนตศศกษา
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การคตดเลลอกเชลชอราปฏนปตกษวควบครมไส คเดลอนฝอยรากปมของ

พลชผตกบางชนนด

2 ปป

51-52

220,00022 อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.จนระเดช แจพมสวพาง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สมชาย สรขะกมล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.รตตนยา พงศวพนสรทธา

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.อรอรมา เพปยซ คาย (เจปยมจนตตว)

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

การวนเคราะหวความสตมพตนธวเช นงวนวตฒนาการและการพตฒนา

โมเลกรลเครลถองหมายของปมวงศว Portunidae

2 ปป

51-52

460,00023 อ.ประดนษฐว แสงทอง

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.เลนศลตกษณว เงนนศนร น

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

สนธยา กมลกตลยา

การตรวจสอบ Geminivirus Subgroup III ในวตชพลช 2 ปป

51-52

250,00024 อ.ศรปเมฆ ชาวโพงพาง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.อกาไพวรรณ ภราดรวนรวตฒนว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.นนพนธว ทวปชตย

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

การทดสอบผลผลนตสายพตนธรวงาฝตกไมพแตกทปถปรนมาณลนกแนน

สมงในสภาพแปลงเกษตรกร

2 ปป

51-52

260,00025 รศ.จนนดารตฐ วประวรฒน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

น.ส.อตญชรลป  คขชา

รศ.ดร.วาสนา  วงษวใหญพ

ศตกยภาพในการให คบรนการเช นงนนเวศของระบบนนเวศทางทะเล

ปากแมพนกชาประแสรวโดยใช คข คอมมลความหลากหลายของ

ทรตพยากรชปวภาพทางทะเล

2 ปป

51-52

930,00026 ผศ.ธประพงศว ด ควงดป

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

ผศ.สรนตนทว ภตทรจนนดา

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

รศ.ชตชรป แก ควสรรลนขนต

ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน

ผศ.มณฑล อนงควพรยศกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

อ.จนตราภรณว ฟตกโสภา

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

อ.ไพลนน จนตรชรพม

ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน

ผศ.กาญจนวเขจร ชมชปพ

ภาควนชาการจตดการปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

นางพมลศนร น ชมชปพ

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

สรเมตตว ปรจฉาการ

สรชา มตถนคงสมบมรณว

กนตนธร สรรพานนช

ธนดารตตนว น คอยรตกษา

พจนา บรณยเนตร

ศรภวตตร กาญจนวอตนเรกลาภ

อตญชลป จตนทรวคง

รณวตน  บรญประกอบ

ปนยะโชค สนนอนตนตว

เยาวลตกษณว มตถนธรรม

ทนวารตตนว สนนอนตนตว

โครงการรตกษาและปรตบปรรงฐานทรตพยากรและความสมดรล

ของระบบนนเวศของบตวหลวงในประเทศไทย

3 ปป

51-53

850,000

(150,000)

27

(ชรด)

รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.วนภา หงษวตระกมล

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.สนทธนชตย ฮะทะโชตน

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.หทตยรตตนว โชคทวปพาณนชยว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาเปรปยบเทปยบการเจรนญและการเตนบโตของบตวหลวง

ในนาบตวเขตพลชนทปถภาคตะวตนออกเฉปยงเหนลอ

3 ปป

51-53

(90,000)27

(ยพอย)

อ.ประมง เบกไธสง

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ธนพร ขจรผล

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

รศ.นนตยวศรป แสงเดลอน

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ลนลลปถ กาวปตตะ

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรรปยา ตตนตนว นวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาเครลถองหมายโมเลกรลประเภท Codominant 

markers สกาหรตบยปนจกาเพาะในบตวหลวงเพลถอการระบรความ

จกาเพาะของพตนธรว ตรวจสอบลมกผสม และวนเคราะหว

ครณลตกษณะยปน

3 ปป

51-53

(160,000)27

(ยพอย)

ผศ.วนภา หงษวตระกมล

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.นนตยวศรป แสงเดลอน

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

กนกวรรณ แดงสวตสดนด

การสะสมมวลสารและโลหะหนตกบางชนนดของบตวหลวงทปถ

ปลมกในนกชาทนชง

3 ปป

51-53

(180,000)27

(ยพอย)

รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.สรนทรป ขรนทอง

สาขาวนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะทรตพยากรและสนถงแวดล คอม 

ศรปราชา

รศ.พรรณป พตกคง

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.อมรา ทองปาน

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อรไร  เพพงพนศ

ศตกยภาพการใช คปรป ยอนนทรปยวทดแทนปรป ยเคมปในการผลนตบตว

หลวง

3 ปป

51-53

(90,000)27

(ยพอย)

อ.สนทธนชตย ฮะทะโชตน

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ปานชปวตน ปอนพตงงา

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การชตกนกาการออกของบตวหลวงจปน (Nelumbo nucifera 

Gaertn.)  ด ควยชพวงแสงและการตอบสนองของการเจร นญเตนบ

โตและผลผลนตเมลลดตพอชพวงแสงธรรมชาตนของลมกผสมพตนธรว

ไทยผสมจปน

3 ปป

51-53

(180,000)27

(ยพอย)

อ.สนทธนชตย ฮะทะโชตน

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.โชคชตย เอกทตศนาวรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

สรปรว นทยาการผลนตยางพารา 11 ปป

43-53

1,000,000

(120,000)

28

(ชรด)

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.กรมรท สตงขศนลา

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ

ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน

อธนการบดป

รศ.กล คาณรงคว ศรปรอต

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

กระบวนการสร คางและสลายสารประกอบคารวบอนของ

ยางพารา

11 ปป

43-53

(200,000)28

(ยพอย)

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ

ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน

อธนการบดป

บรญธนดา โฆษนตทรตพยว

พงษวพตนธรว  ศนร นพรภตกดปกรล
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การพตฒนาวนธปการประเมนนลตกษณะเรลอนพรพมและการสตงเคราะหว

ด ควยแสงของเรลอนพรพมยางพาราอยพางรวดเรลว

4 ปป

50-53

(200,000)28

(ยพอย)

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายเชฏฐว สาทรกนจ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สมดรลนกชาและพลตงงานในระดตบแปลงปลมกยางพารา 4 ปป

50-53

(200,000)28

(ยพอย)

รศ.กรมรท สตงขศนลา

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางพนศมตย จตนทรวอรมา

น.ส. อตญชรลป รตตนาภนนตนทวชตย

การพตฒนาอรปกรณวว นเคราะหวนกชายางพาราสกาหรตบใช คงานในสวน

ยางพารา

4 ปป

50-53

(140,000)28

(ยพอย)

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ

ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน

อธนการบดป

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

น.ส. ฐนตยาภรณว  ลปชเรลองศรป

ระบบกรปดยางแนวใหมพตพอการเพนถมครณภาพของนกชายางพารา 4 ปป

50-53

(140,000)28

(ยพอย)

รศ.กล คาณรงคว ศรปรอต

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศศกษาศตกยภาพการผลนต Tea Tree (Melaleuca  

alternifolia) ในประเทศไทย

4 ปป

50-53

580,00029 นายโอฬาร ตตณฑวนรรฬหว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายวรวนทยว ยปถสวตสดนด

สถานปว นจตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางอรไรวรรณ ดนลกครณานตนทว

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางวประศรป เมฆตรง 

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

การพตฒนาการวนเคราะหวองควประกอบของนกชาส คมควตนไม ค 2 ปป

51-52

180,00030 รศ.อภนสนฏฐว ศงสะเสน

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.สายใจ ชาญเศรษฐนกรล

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.นนตยา เลาหะจนนดา

ภาควนชาวนทยาศาสตรวพลชนพนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.อรรณพ หอมจตนทรว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวพลชนพนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาพตนธรวทานตะวตนเพลถอทนทานตพอสภาพแห คงแล คงและ

ดนนเคลม

3 ปป

51-53

200,00031 อ.บรบผา คงสมตย

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.วนภาวรรณ ท คายเมลอง

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.วนทนตร ใจอารปยว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การวนจตยและพตฒนาการผลนตเหลดกระดรมเขตร คอน 2 ปป

51-52

200,00032 รศ.ประภาพร ตต ชงกนจโชตน

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.มาลป ศรปสดสรข

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การผลนตข คาวโพดและข คาวฟพ างเพลถอครณภาพชปว นตและสนถงแวด

ล คอมทปถดป

34 ปป

19-52

4,300,000

(1,365,000)

33

(ชรด)

รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

ศ.กฤษฎา สตมพตนธารตกษว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ชมศตกดนด จอมพรก

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.สรรเสรนญ จกาปาทอง

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายฉตตรพงศว บาลลา

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.สมศตกดนด อภนส นทธนวาณนช

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.พปรนรช จอมพรก

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายสรรพล เช คาฉ คอง

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ประศาสตรว เกลชอมณป

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.โชคชตย เอกทตศนาวรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางชไมพร เอกทตศนาวรรณ(กนตตนธรรมกมล)

ฝพ ายฝศกอบรม สกานตกสพงเสรนมและฝศกอบรม บางเขน

นายนพพงศว จรลจอหอ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางสรรณป ทองเหลลอง

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายธการงศนลป โพธนสมง

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางสการาญ ศรปชมพร

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายสมชาย ปนยพตนธววานนทว

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ถวนล นนลพยตคฆว

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.เอลจ สโรบล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

นายสมชตย ลนถมอรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางสาวสดใส ชพางสลตก

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายโกศล เกนดโภคทรตพยว

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

สมชาย โพธนสาร

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายสรขรม โชตนชพวงมณปรตตนว

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางสาวแอนนา สายมณปรตตนว

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางสรปราณป งามประสนทธนด
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.ทศพล พรพรหม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.นรรณ วรามนตร

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

ศ.รตงสนต สรวรรณมรรคา

ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

จปรนตนทว แหยมสมงเนนน

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

กรลชนา เกศสรวรรณว

สกานตกพนมพวมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว สกานตกพนมพวมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว

นางสาวแสงแข น คาวานนช

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.สรรเชษฐ จามรมาน

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศานนต เก คาเอปชยน

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

รศ.ศรตณยว  วรรธนตจฉรนยา

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

รศ.นภาภรณว พรหมชนะ

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

ผศ.สรนตนทา จตนทกมล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางพนทยาภรณว สรภรพตฒนว

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ผศ.วนภา หงษวตระกมล

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.ชบา จกาปาทอง

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นาย ปพน แก ควปานกตน

นาย วรจตกร วงศวพนลา

นาย ภมมน พนมพวประพตนธว

นาย ราวรฒน  นพวมปฐม

นางสาว ปนยะรตตนว  จตงพล

นางสาว กตญญาวปรว  สายพตนธว

การทดลองข คาวโพดข คาวฟพ างระดตบไรพกสนกร 34 ปป

19-52

(260,000)33

(ยพอย)

นางสาวสดใส ชพางสลตก

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางสาวสดใส ชพางสลตก

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายโกศล เกนดโภคทรตพยว

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

สมชาย โพธนสาร

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

การปรตบปรรงพตนธรวข คาวโพดเพลถอการประยรกตวใช คในเช นงธรรกนจ 19 ปป

34-52

(360,000)33

(ยพอย)

ดร.สรรเสรนญ จกาปาทอง

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายฉตตรพงศว บาลลา

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายอนรชา  เมฆอรรณ

นายอธนวตฒนว  ทรงพนนนจ
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การปรตบปรรงพตนธรวข คาวโพดหวานและข คาวโพดฝตกอพอนสกาหรตบ

ตลาดฝตกสดและอรตสาหกรรมแปรรมป

18 ปป

35-52

(325,000)33

(ยพอย)

ดร.โชคชตย เอกทตศนาวรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางชไมพร เอกทตศนาวรรณ(กนตตนธรรมกมล)

ฝพ ายฝศกอบรม สกานตกสพงเสรนมและฝศกอบรม บางเขน

นายนพพงศว จรลจอหอ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

การปรตบปรรงพตนธรวข คาวโพดเทปยนและข คาวโพดข คาวเหนปยว 20 ปป

33-52

(110,000)33

(ยพอย)

นายธการงศนลป โพธนสมง

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางสการาญ ศรปชมพร

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางสาวชฎามาศ จนตตวเลขา

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

การปรตบปรรงพตนธรวข คาวฟพ าง 8 ปป

45-52

(115,000)33

(ยพอย)

นายธการงศนลป โพธนสมง

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายสมชาย ปนยพตนธววานนทว

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายธประ สมหวตง

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

ถวนล นนลพยตคฆว

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

การเพนถมผลผลนตข คาวโพดและข คาวฟพ างโดยการใช คเทคโนโลยป

ทปถเหมาะสมในการเพาะปลมกและบการรงดนนให คถมกต คอง

8 ปป

45-52

(105,000)33

(ยพอย)

รศ.เอลจ สโรบล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

นายสรรพล เช คาฉ คอง

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ศศกษาโรคข คาวโพดและข คาวฟพ างในประเทศไทย 8 ปป

45-52

(160,000)33

(ยพอย)

รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

จปรนตนทว แหยมสมงเนนน

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ผศ.- -

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

นายดรสนต อธนนรวตฒนว

นางสาวณตฐธนญา เบลอนสตนเทปทยะ

นางสาว นตนทยา เตชะตน

นางสาว พรพนมล จตนทรวอพอน

ดร.สรพจนว กาเซลม

การเพนถมผลผลนตและครณภาพข คาวโพดรตบประทานฝตกสดโดย

วนธปเขตกรรม (ข คาวโพดหวาน)

9 ปป

44-52

(90,000)33

(ยพอย)

นายสรรพล เช คาฉ คอง

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.เอลจ สโรบล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ชมศตกดนด จอมพรก

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางสรปราณป งามประสนทธนด

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางยรวดป อนนจตนทรว(อพวมสกาเนปยง)

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

Page 12 of 99



การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การจตดการวตชพลชแบบผสมผสานในไรพข คาวโพด 5 ปป

48-52

(85,000)33

(ยพอย)

นางสาวสดใส ชพางสลตก

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายสรขสตนตว พตนธวทอน

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายธการงศนลป โพธนสมง

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ศ.รตงสนต สรวรรณมรรคา

ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

รศ.สมชาย ธนสนนชยกรล

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การปรตบปรรงพตนธรวข คาวโพดเพลถอเพนถมครณภาพโปรตปน 5 ปป

48-52

(220,000)33

(ยพอย)

ผศ.ชมศตกดนด จอมพรก

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ศ.กฤษฎา สตมพตนธารตกษว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วาสนา วงษวใหญพ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.สมศตกดนด อภนส นทธนวาณนช

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.พปรนรช จอมพรก

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายสรรพล เช คาฉ คอง

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

งานวนจตยและพตฒนาการจตดการดนน  สกาหรตบการผลนตข คาวโพด

แบบเกษตรอนนทรปยว

3 ปป

50-52

(90,000)33

(ยพอย)

นายสรขรม โชตนชพวงมณปรตตนว

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางสาวแอนนา สายมณปรตตนว

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

การใช คกากเมลลดสบมพดกาเปล นปรป ยอนนทรปยวเพลถอเพนถมผลผลนตข คาว

โพดหวานฝตกสด

3 ปป

50-52

(80,000)33

(ยพอย)

นางสาวแอนนา สายมณปรตตนว

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายสรขรม โชตนชพวงมณปรตตนว

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

การจตดการแมลงศตตรมข คาวโพดหวานเพลถอครณภาพชปว นตและสนถง

แวดล คอม

3 ปป

50-52

(95,000)33

(ยพอย)

นางสาวแสงแข น คาวานนช

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.วนบมลยว จงรตตนเมธปกรล

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

นางพนทยาภรณว สรภรพตฒนว

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางสรปราณป งามประสนทธนด

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

การวนเคราะหวเศรษฐกนจและสตงคมของเกษตรกรผม คผลนตข คาว

โพดเลปชยงสตตววและข คาวโพดฝตกสด

3 ปป

50-52

(125,000)33

(ยพอย)

รศ.ศานนต เก คาเอปชยน

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

รศ.นภาภรณว พรหมชนะ

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

ผศ.วนศนษฐว ลนชมสมบรญชตย

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

ผศ.อรชร ศรปสวตสดนดเลลก

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

การศศกษาครณภาพข คาวโพดคตถวเพลถอพตฒนาเปล นผลนตภตณฑวเช นง

พาณนชยว

3 ปป

50-52

(80,000)33

(ยพอย)

นางสการาญ ศรปชมพร

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายธการงศนลป โพธนสมง

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายสมชาย ปนยพตนธววานนทว

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาการผลนตข คาวโพดหวานและข คาวโพดฝตกอพอนเกษตร

อนนทรปยวโดยการประยรกตวเชลชอจรลนนทรปยวทปถเปล นประโยชนวและ

อนนทรปยวตตถรชนนดตพาง ๆ แบบบมรณาการ

3 ปป

50-52

(140,000)33

(ยพอย)

รศ.ธงชตย มาลา

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายสรขรม โชตนชพวงมณปรตตนว

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายจนรวตฒนว พรพมเพชร

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ถวตลยวศตกดนด เผพาสตงขว

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

นางวตนทนปยว พศถงแสง

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.สนร นนภา ชพวงโอภาส

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อนทธนพลของกรดแอบไซซนกตพอการแสดงออกของยปนทนแล คง

และการสตงเคราะหวสายดปเอลนเอและการถพายฝากยปนเพลถอการ

ปรตบปรรงพตนธรวข คาวโพด (Zea mays L.)

3 ปป

50-52

(255,000)33

(ยพอย)

รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ประศาสตรว เกลชอมณป

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การศศกษาวนธปวตดความแขลงแรงของเมลลดพตนธรวข คาวโพดเพลถอ

ประเมนนความงอกในสภาพไรพ และการศศกษาการใช คสาร

อนนทรปยวคลรกเมลลดพตนธรวในการเกลบรตกษา

2 ปป

51-52

(90,000)33

(ยพอย)

นางสรปราณป งามประสนทธนด

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ. ดร. สรนตนทา จตนทกมล

รศ. ดร. สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว

นางสการาญ ศรตชมพร

นายสรรพล เช คาฉ คอง

นายสรขรม โชตนชพวงมณปรตตนว

น.ส. แอนนา สายมณปรตตนว

นางกนถงกานทว พานนชนอก

นายสรพจนว กาเซลม

การใช คประโยชนวจากข คาวฟพ างอาหารสตตววเพลถอผลนตพลชอาหาร

หมตกสกาหรตบสตตววเคปชยวเอลชอง

1 ปป (150,000)33

(ยพอย)

รศ.สมเกปยรตน ประสานพานนช

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.จกาเรนญ เทปถยงธรรม

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ณรงควฤทธนด วงษวสรวรรณว

การวนจตยเพลถอพตฒนาการผลนตและการใช คประโยชนวมะกอกโอลป

ฟและมะกอกของไทย

8 ปป

45-52

600,000

(90,000)

34

(ชรด)

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.ปราโมทยว สฤษดนดนนรตนดรว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ทนพยวมนตว ภตทราคร

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ

ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน

อธนการบดป

นายเชฏฐว สาทรกนจ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

น.ส. กาญจนา ลรพงกปถ

นนเวศวนทยา การเจรนญเตนบโตและการให คผลผลนตของมะกอก

โอลปฟในเขตร คอนชลชน

8 ปป

45-52

(170,000)34

(ยพอย)

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายเชฏฐว สาทรกนจ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาสรปรว นทยาของมะกอกโอลปฟเพลถอการจตดการไว คผลทปถ

ดป

8 ปป

45-52

(170,000)34

(ยพอย)

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ

ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน

อธนการบดป

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

กาญจนา ลรพงกปถ

การศศกษาการผลนตมวลรวมชปวภาพของมะกอกโอลปฟในเขต

ร คอนชลชน

3 ปป

50-52

(170,000)34

(ยพอย)

ผศ.ปราโมทยว สฤษดนดนนรตนดรว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายสมชตย ลนถมอรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

เทคโนโลยปวนวตฒนวเพลถอการผลนตไม คแปรรมป 3 ปป

50-52

900,000

(300,000)

35

(ชรด)

ผศ.มณฑล จกาเรนญพฤกษว

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

ผศ.บรญวงศว ไทยอรตสพาหว

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

การประเมนนผลผลนตไม คเศรษฐกนจในระดตบท คองถนถน 3 ปป

50-52

(110,000)35

(ยพอย)

ผศ.สคาร ทปจตนทศก

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

อ.จงรตก วตชรนนทรวรตตนว

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

ผศ.มณฑล จกาเรนญพฤกษว

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

การคตดเลลอกและปรตบปรรงพตนธรวไม คยมคาลนปตตสเพลถอผลนตไม คแปร

รมป

3 ปป

50-52

(150,000)35

(ยพอย)

ผศ.ลดาวตลยว พวงจนตร

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

ความสมดรลของธาตรอาหารในระบบการปลมกไม คเศรษฐกนจเพลถอ

อรตสาหกรรม

3 ปป

50-52

(130,000)35

(ยพอย)

ผศ.รรพงเรลอง พมลศนร น

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

การตตดขยายระยะเพลถอปรตบปรรงผลผลนตและครณภาพไม คสวนปพ า 3 ปป

50-52

(100,000)35

(ยพอย)

อ.จงรตก วตชรนนทรวรตตนว

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

การศศกษาโมเดลแบบอยพางสกาหรตบการจตดการฟารวมไม คปพ า 1 ปป (110,000)35

(ยพอย)

ผศ.มณฑล จกาเรนญพฤกษว

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

ผศ.สคาร ทปจตนทศก

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

นายอนรชา  ทะรา

ผลของชพวงเวลาเกลบเกปถยวตพอสารออกฤทธนดในสมรนไพรบาง

ชนนดทปถมปสรรพครณในการรตกษาโรคมะเรลง

2 ปป

51-52

160,00036 อ.พรศนร น หลปวานนช

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

น.ส. พจนพร ไกรดนษฐว

การวนจตยและพตฒนาการผลนตองรพนและการทกาไวนวในเช นงการค คา 5 ปป

50-54

1,300,00037 นายจรตล เหลนพนทตกษว

สถานปว นจตยกาญจนบรรป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

ศ.ปวนณ ปรณศรป

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

ดร.ณรงควชตย พนพตฒนวธนวงศว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายโอฬาร ตตณฑวนรรฬหว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

ศ.รตงสนต สรวรรณมรรคา

ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

ผศ.สรเทพ ทองแพ

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

นางนวลปรางคว ไชยตะขบ

สถานปว นจตยกาญจนบรรป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสร คอยทอง สายหยรดทอง

ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

น.ส.จารรณป นครกตณฑว

นายเสรป นาราศรป

น.ส.นวะรตตนว พนลาภ

นายรนนทอง พนลาภ
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ความหลากหลายของเชลชอราจากดนน ซากพลชและการนกาไป

ใช คประโยชนว

3 ปป

50-52

330,00038 รศ.เลขา มาโนช

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.นนพนธว วนสารทานนทว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

อ.อรอรมา เพปยซ คาย (เจปยมจนตตว)

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

1.  น.ส.อรอรมา  เจปยมจนตตว

ดร. ธนดา  เดชฮวบ

นายอกานาจ  เอปถยมวนจารณว

นายสตนตน  พนกรลกลนถน

การพตฒนาศตกยภาพพลชสมรนไพรสกรลเรพวจากการผลนตใน

ระดตบชรมชนสมพเช นงพาณนชยว

3 ปป

50-52

1,100,000

(364,000)

39

(ชรด)

นายณตฐวตฒนว คลตงทรตพยว

สถานปว นจตยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การผลนตต คนกล คาพลชสกรลเรพวโดยการเพาะเลปชยงเนลชอเยลถอ 3 ปป

50-52

(200,000)39

(ยพอย)

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายณตฐวตฒนว คลตงทรตพยว

สถานปว นจตยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางสาวสรลตกษณว แจพมจการตส

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การพตฒนาเทคโนโลยปการปลมกเรพวเพลถอการผลนตอยพางยตถงยลน 3 ปป

50-52

(336,000)39

(ยพอย)

นายณตฐวตฒนว คลตงทรตพยว

สถานปว นจตยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

การพตฒนาผลนตภตณฑวจากพลชสกรลเรพว 3 ปป

50-52

(200,000)39

(ยพอย)

ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายณตฐวตฒนว คลตงทรตพยว

สถานปว นจตยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ผลของอรณหภมมนตกถาตพอการเปลปถยนแปลงทางสรปรว นทยาและ

ชปวเคมป และการชะลออาการสะท คานหนาวของผลชมพมพ

2 ปป

51-52

140,00040 อ.วชนรญา อนถมสบาย

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ศศกษาการปลมกระยพอมน คอยในปพ าถาวรเฉลนมพระเกปยรตน 2 ปป

51-52

102,90041 นายธประพงศว โทนรสนน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายประชา ตรปอ นนทอง

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.พรศนร น หลปวานนช

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การศศกษาไวรอยดวในมะเขลอเทศเพลถอการปรตบปรรงพตนธรวมะเขลอ

เทศ

3 ปป

51-53

370,00042 ผศ.คนศงนนตยว เหรปยญวรากร

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.สรภาพร กลนถนคง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การเพนถมอตตราการใช คปรป ยเคมปรพวมกตบการให คนกาเพลถอเพนถมผลผลนต

มตนสกาปะหลตง

2 ปป

51-52

190,00043 นายนพศมล สมรทรทอง

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

รศ.เอลจ สโรบล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วนจารณว ว นชชรกนจ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

นายธประ สมหวตง

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

สถานะภาพของจรลธาตรอาหารและการแก คไขการขาดจรลธาตร

อาหารในพลชเศรษฐกนจทปถปลมกในดนนเนลชอปมน

2 ปป

51-52

250,00044 รศ.จงรตกษว จตนทรวเจรนญสรข

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.เฉลนมชาตน วงศวลปชเจรนญ

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

นายสมชาย กรปฑาภนรมยว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.สรรเชษฎว อรพามรตกษว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

นายชตยภตทร  คงแก คว

ผลของการใช คปรป ยคอกตพอการเปลปถยนแปลงกลรพมประชากร

จรลนนทรปยวดนน และความหลากหลายของสารพตนธรกรรมทปถเกปถยว

ข คองกตบการต คานทานสารปฏนชปวนะเตตราไซคลนนในพลชนทปถการ

เกษตร

2 ปป

51-52

230,00045 ผศ.กรรณนการว สตจจาพตนธว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

การลดความเสปยหายทปถเก นดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลตง

การเกลบเกปถยวของมะมพวงโดยการลดการเข คาทกาลายในสภาพ

แปลงโดยราทปถเปคนสาเหตรของโรค (Colletotrichum 

gloeosporioides) โดยจรลนนทรปยวทรงพรพม

2 ปป

51-52

310,00046 นางนวลวรรณ ฟคารรพงสาง

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายเจรนญ ขรนพรม

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ผศ.อรดม ฟคารรพงสาง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ลพ ภวภมตานนทว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ลตกษณะความชลชน และการดมดยศดนกชาของดนน ทปถมปผลตพอ

ศตกยภาพการผลนตพลช และการจตดการทรตพยากรนกชาในเขต

ภาคกลาง

2 ปป

51-52

260,00047 ผศ.สมชตย อนรสนธนดพรเพนถม

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรภนฌา ธนะจนตตว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.วรฒนดา รตตนพนไชย

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.เสาวนรช ถาวรพฤกษว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

รฐนนทว เจรนญชาศรป

ปตจจตยทปถมปผลตพอการให คผลผลนตและครณภาพเส คนใยของกตญชง 4 ปป

51-54

150,00048 รศ.ลนลลปถ กาวปตตะ

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.มาลป ณ นคร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางสาวยรพดป เผพาพตนธว

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายดนตย สรรพศรป

ลตกษณะและการจตดการชต ชนดานเพลถอเพนถมผลผลนตมตนสกาปะหลตง

ในภาคตะวตนออกเฉปยงเหนลอ

3 ปป

51-53

280,00049 ผศ.สมชตย อนรสนธนดพรเพนถม

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรภนฌา ธนะจนตตว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.วรฒนดา รตตนพนไชย

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ชตยภตทธว คงแก คว

รฐนนทว เจรนญชาศรป
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การใช คประโยชนวจากเมลลดถตถวลนสงทปถปนเปลชอนสารพนษอะฟลา

ทอกซนนไปใช ค ปลมกทกาพตนธรว

2 ปป

51-52

160,00050 รศ.จวงจตนทรว ดวงพตตรา

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นายสรรพล เช คาฉ คอง

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ผศ.จรฑามาศ รพมแก คว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อมรา ขนนภมตน

วาสนฎฐป เปคาเล คง

การผสมผสานชพวงวนกฤตและการควบครมวตชพลชโดยชปววนธปใน

หนพอไม คฝรตถง

3 ปป

51-53

230,00051 รศ.ดวงพร สรวรรณกรล

ศมนยวธรรกนจการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

นางพนมพรรณ สมมาตยว

ดร.นรนนทรว สมบมรณวสาร

โครงการวนจตยและพตฒนาระบบการผลนตฝคายและผลนตภตณฑว

จากฝคายในประเทศไทย

16 ปป

37-52

720,000

(290,000)

52

(ชรด)

ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นางสาวแสงแข น คาวานนช

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ผศ.โสภณ อรไรชลถน

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ขนนษฐา วตชราภรณว

ภาควนชาวนทยาการสนถงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การปรตบปรรงพตนธรวฝคายเพลถอเพนถมผลผลนตและครณภาพเส คนใย 12 ปป

41-52

(200,000)52

(ยพอย)

ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

นางสาวแสงแข น คาวานนช

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ผศ.ขนนษฐา วตชราภรณว

ภาควนชาวนทยาการสนถงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

Dr. Dominique DESSAUW

Dr. Bruno MICHEL

ความสตมพตนธวระหวพางลตกษณะใบขนของฝคายกตบการเข คา

ทกาลายโดยเพลปชยจตกจตถนฝคาย

8 ปป

45-52

(80,000)52

(ยพอย)

นางสาวแสงแข น คาวานนช

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ดร.ประพนธว บรญรกาพรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.วนบมลยว จงรตตนเมธปกรล

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.โสภณ อรไรชลถน

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การศศกษาความต คานทานของหนอนเจาะสมอฝคายทปถมปตพอสาร

พนษของแบคทปเรปยบปทป

5 ปป

48-52

(150,000)52

(ยพอย)

ผศ.โสภณ อรไรชลถน

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางสาวแสงแข น คาวานนช

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.วนบมลยว จงรตตนเมธปกรล

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

Page 18 of 99



การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การปรตบปรรงพตนธรวปาลวมนกชามตนลมกผสมเทเนอรา (D x P)  และ

การถพายทอดเทคโนโลยป การผลนตปาลวมนกชามตนทปถเหมาะสมแกพ

เกษตรกร

5 ปป

50-54

1,150,00053 นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสาวนนภา เขลถอนควบ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายโอฬาร ตตณฑวนรรฬหว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสกล ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

ดร.ณรงควชตย พนพตฒนวธนวงศว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

ศ.กฤษฎา สตมพตนธารตกษว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

นายนคร เหลลองประเสรนฐ

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.อรทตย   จารณศรป

การเพนถมผลผลนตถตถวเหลลองและถตถวเหลลองฝตกสดครณภาพ ด ควย

การจตดการโรคพลชอยพางเหมาะสมปลอดภตย

3 ปป

50-52

240,00054 รศ.สรดฤดป ประเทลองวงศว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

นายประชรม จรฑาวรรธนะ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

อ.สรพจนว กาเซลม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

นายชตยสนทธนด ปรปชา

นาย จารรวตฒนว  เถาธรรมพนทตกษว

นางสาว ณตฐธนญา เบลอนสตนเทปยะ

นายดรสนต อธนนรวตฒนว

นางสาวตนยากร ฉตตรนภารตตนว

นางสาวพรภนมล จตนทรวอพอน

ศศกษาความหลากหลายทางพตนธรกรรมของเชลชอไฟโต

พลาสมา

 สาเหตรโรคแตกพรพมฝอยของงา

3 ปป

51-53

260,00055 ผศ.สรภาพร กลนถนคง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.คนศงนนตยว เหรปยญวรากร

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

โครงการวนจตยและพตฒนาพตนธรวเสาวรสรตบประทานสดและ

อรตสาหกรรมในเขตพลชนทปถสมงของจตงหวตดเพชรบมรณว

3 ปป

51-53

720,00056 นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสกล ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

นายสรเมศ ทตบเงนน

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

นายเวช เตปจตะ

สถานปว นจตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

รศ.ณรงคว สนงหวบรระอรดม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

ดร.ณรงควชตย พนพตฒนวธนวงศว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายโอฬาร ตตณฑวนรรฬหว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

วนศตลยว  เธปยรเสถปยรพงศว

ว นชตย  แสนยากรล

การใช คประโยชนววตสดรอ นนทรปยวเหลลอทนชงจากภาคเกษตรและ

อรตสาหกรรมเกษตรในเขตภาคตะวตนตกของประเทศไทย

2 ปป

51-52

400,000

(68,200)

57

(ชรด)

ดร.อตนนรช แซพจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางเฟลถองฟคา จตนทนนยม

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายวรฒนชตย ทองดอนแอ

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางอรวรรณ ชวนตระกมล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

เทคโนโลยปการทกาปรป ยหมตกอยพางรวดเรลวจากวตสดรอนนทรปยวเหลลอ

ทนชง

Organic Wastes Rapid Composting Technology

2 ปป

51-52

(110,600)57

(ยพอย)

นายวรฒนชตย ทองดอนแอ

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.อตนนรช แซพจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายอรดม แก ควสรวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางเฟลถองฟคา จตนทนนยม

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การผลนตหตวเชลชอจรลนนทรปยวเพลถอทกาปรป ยหมตกจากวตสดรเหลลอทนชง

ทางการเกษตร

2 ปป

51-52

(110,600)57

(ยพอย)

นางอรวรรณ ชวนตระกมล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางสาวมณป ตตนตนรรพงกนจ

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายวรฒนชตย ทองดอนแอ

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายอรดม แก ควสรวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การเพนถมผลนตภาพของดนนปลมกผตกชปฝรตถงดตวยปรป ยหมตกจากวตสดร

อนนทรปยวเหลลอทนชงเพลถอเข คาสมพระบบเกษตรอนนทรปยว

2 ปป

51-52

(110,600)57

(ยพอย)

นางสาวสรลตกษณว แจพมจการตส

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.อตนนรช แซพจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายอรดม แก ควสรวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางอรวรรณ ชวนตระกมล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายเจรนญ ชาญวนศณรรตกษว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

แผนงานวนจตยศตกยวการผลนตและการอนรรตกษวทรตพยากรทางนกชา

เพลถอพตฒนาเขตการใช คประโยชนวในบรนเวณลรพมนกชาทพาจปน

3 ปป

50-52

400,00058 รศ.จารรมาศ เมฆสตมพตนธว

ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน

รศ.แสงเทปยน อตจจนมางกมร

ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน

รศ.เชษฐพงษว เมฆสตมพตนธว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

การวนจตยและพตฒนาเทคโนโลยปการผลนตจากระบบ GAP สมพ

ระบบเกษตรอนนทรปยว

3 ปป

50-52

820,000

(820,000)

59

(ชรด)

ดร.รรพงนภา กพอประดนษฐวสกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

การพตฒนาระบบการจตดการสนถงแวดล คอมและสรขอนามตยใน

พลชนทปถปรตบเปลปถยนเพลถอการผลนตพลชเกษตรอนนทรปยว

3 ปป

50-52

(0)59

(ยพอย)

ดร.รรพงนภา กพอประดนษฐวสกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.ธปรนรต รพมโพธนดภตกดนด

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การจตดการปตจจตยการผลนตทปถเหมาะสม ระหวพางการปรตบเปลปถยน

ระบบการผลนตผตกจาก GAP สมพเกษตรอนนทรปยว

3 ปป

50-52

(0)59

(ยพอย)

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.รรพงนภา กพอประดนษฐวสกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ระบบควบครมศตตรมพลชและการระบาดของศตตรมพลชในระหวพาง

การปรตบเปลปถยนระบบการผลนตสมพระบบเกษตรอนนทรปยว

3 ปป

50-52

(0)59

(ยพอย)

อ.ชตยณรงคว รตตนกรปฑากรล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

อ.รณภพ บรรเจนดเช นดชม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.รรพงนภา กพอประดนษฐวสกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การใช คสาร allelopathy จากพลชและการคลรมดนนในการควบ

ครมวตชพลชในแปลงปลมกผตกระบบเกษตรอนนทรปยว

3 ปป

51-53

140,00060 ดร.อตนนรช แซพจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายอรดม แก ควสรวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การศศกษาสายพตนธรวเหลดแครงและสารออกฤทธนดเพลถอ

พตฒนาการผลนตและการแปรรมปเปล นผลนตภตณฑวเพลถอสรขภาพ

3 ปป

51-53

310,00061 อ.มาลป ศรปสดสรข

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.ประภาพร ตต ชงกนจโชตน

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.วตนเพลญ เหลพาศรปไพบมลยว

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

อ.อานนทว ธรรมสนทธนรงคว

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

อ.ศลยา สรขสอาด

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

การจตดการตะกอนและระบบชพวยตตดสนนใจเพลถอการบรนหาร

จตดการนกชาในบศงบอระเพลด

4 ปป

51-54

700,00062 รศ.นรชนารถ ศรปวงศนตานนทว

ภาควนชาวนศวกรรมทรตพยากรนกชา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.สรตญญา วตชโรทตย

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายกฤษณตส สรรกนตยว

นายสรธป แซพเจปย

นางพรรณพนมพว พรทธรตกษา มะเปปถยม

นายกนตนพงศว ทองเชลชอ

สราวรธ จการตสศรป

Dr. Peter Hawkins

Dr. Nimal Chandrasena

การศศกษาความสตมพตนธวระหวพางรมปแบบการปลมกพลช

กตบระบบนนเวศเกษตรบนพลชนทปถสมงของจตงหวตดเพชรบมรณว

4 ปป

51-54

280,00063 นางวประศรป เมฆตรง

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายโอฬาร ตตณฑวนรรฬหว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

รศ.ยนถงยง ไพสรขศานตนวตฒนา

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ชตยสนทธนด ทองจม

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โรครากปมจากไส คเดลอนฝอยในพลชนทปถปลมกฝรตถงเขตภาคกลาง 3 ปป

51-53

1,100,000

(119,000)

64

(ชรด)

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สมชาย สรขะกมล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.ทศพล พรพรหม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.ประภาพร ตต ชงกนจโชตน

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

ผศ.อรรถศนษฐว วงศวมณปโรจนว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.วนภาวรรณ ท คายเมลอง

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.พรศนร น หลปวานนช

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.จกาเนปยร ชมภม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.สรชาดา กรรณา

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายสมนศก เชลชอวงศวสกรล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สลบศตกดนด สนธนรตตน

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

การสการวจความเสปยหายของโรครากปมทปถเก นดจากไส คเดลอน

ฝอยและการเปลปถยนแปลงประชากรในรอบปปของไส คเดลอน

ฝอยรากปมในแปลงปลมกฝรตถง

2 ปป

51-52

(153,000)64

(ยพอย)

อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สมชาย สรขะกมล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การแพรพระบาดไส คเดลอนฝอยรากปม (Meloidogyne 

incognita) โดยกนถงพตนธรวฝรตถงและการควบครมโดย

ชปววนธปด ควยเชลชอราสกรลเหลดนางรม (Pleurotus ostreatus)

3 ปป

51-53

(162,000)64

(ยพอย)

รศ.สมชาย สรขะกมล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.ประภาพร ตต ชงกนจโชตน

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อนทธนพลของสมบตตนของดนนทปถมปผลตพอการแพรพระบาดของ

ไส คเดลอนฝอย

2 ปป

51-52

(126,000)64

(ยพอย)

อ.สรชาดา กรรณา

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายอาณนตน  เฮงเจรนญ

การศศกษาวตชพลชบางชนนดทปถมปผลตพอการอยมพรอดของไส คเดลอน

ฝอยในแปลงฝรตถง

3 ปป

51-53

(126,000)64

(ยพอย)

อ.พรศนร น หลปวานนช

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.ทศพล พรพรหม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.พรศนร น หลปวานนช

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การควบครมไส คเดลอนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) 

ของฝรตถงด ควยสารสกตดจากเชลชอราเอคโตไมคอรวไรซาบางชนนด

2 ปป

52-53

(162,000)64

(ยพอย)

รศ.ประภาพร ตต ชงกนจโชตน

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สมชาย สรขะกมล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.วตนเพลญ เหลพาศรปไพบมลยว

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

การถพายทอดทางพตนธรกรรมของลตกษณะทนทานตพอไส คเดลอน

ฝอยรากปมในฝรตถง

3 ปป

51-53

(126,000)64

(ยพอย)

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สมชาย สรขะกมล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การเจรนญเตนบโตและครณภาพผลของฝรตถงพตนธรวการค คาบนต คน

ตอทนทานไส คเดลอนฝอยรากปม

3 ปป

51-53

(126,000)64

(ยพอย)

อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.กฤษณา กฤษณพรกตว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การวนจตยและพตฒนาระบบการผลนตองรพนในประเทศไทย 5 ปป

51-55

1,200,000

(1,200,000)

65

(ชรด)

นายกนตตนพงศว ตรปตรรยานนทว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.จนระเดช แจพมสวพาง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สมชาย ธนสนนชยกรล

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.พนามาศ ตรปวรรณกรล

ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร บางเขน

รศ.สมศนร น แสงโชตน

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

ผลของการใช คสารควบครมชปวภาพของพลชและวนธปการปลนดชพอ

ผลทปถมปตพอผลผลนตและครณภาพของผลองรพน

5 ปป

51-55

(0)65

(ยพอย)

นายกนตตนพงศว ตรปตรรยานนทว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายวตลลภ โพธนดสตงขว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

อนทธนพลของระบบการจตดการทรงพรพมต คนทปถมปตพอการเจรนญเตนบ

โต ผลผลนตและครณภาพขององรพนไร คเมลลด 4 พตนธรว

5 ปป

51-55

(0)65

(ยพอย)

นายกนตตนพงศว ตรปตรรยานนทว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายองอาจ หาญชาญเลนศ

สถานปว นจตยปากชพอง สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนา

พลชศาสตรว

นายรตกเกปยรตน ชอบเกลชอ

สถานปว นจตยปากชพอง สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนา

พลชศาสตรว

การใช คจรลนนทรปยวปฏนปตกษวเพลถอควบครมโรคขององรพน 5 ปป

51-55

(0)65

(ยพอย)

รศ.จนระเดช แจพมสวพาง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

นนเวศวนทยาแมลงศตตรมและความเสปยหายในองรพนพตนธรวดปและการ

ปคองกตนกกาจตด

3 ปป

51-53

(0)65

(ยพอย)

รศ.สมชาย ธนสนนชยกรล

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การคตดเลลอกพตนธรวองรพนเพลถอการผลนตเช นงพาณนชยว 4 ปป

52-55

(0)65

(ยพอย)

อ.เกรปยงศตกดนด ไทยพงษว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.รวป เสรฐภตกดป

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายกนตตนพงศว ตรปตรรยานนทว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

ผลของค คางสองลตกษณะตพอโรคขององรพนในแปลงปลมกและ

ผลองรพนหลตงการเกลบเกปถยว

2 ปป

52-53

(0)65

(ยพอย)

รศ.สมศนร น แสงโชตน

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

การทดสอบพตนธวน คอยหนพาและเทคโนโลยปทปถเหมาะสมเพลถอ

การผลนตเปล นการค คาในเขตแห คงแล คงจตงหวตดกาญจนบรรป

3 ปป

51-53

130,00066 นายโรจนวรวป ภนรมยว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายจรตล เหลนพนทตกษว

สถานปว นจตยกาญจนบรรป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายบรญรพวม จตนทรวชลถน

สถานปว นจตยกาญจนบรรป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การพตฒนาเทคนนคการปลมกจกาปป  และกระดตงงาเพลถอใช ค

ประโยชนวการสกตดนกชามตนหอมระเหย

3 ปป

51-53

210,00067 นายอรดม แก ควสรวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.อตนนรช แซพจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางเฟลถองฟคา จตนทนนยม

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

รศ.รวป เสรฐภตกดป

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.กรศก นฤทรม

กองกลาง สกานตกงานอธนการบดป

ไพบมลยว  ชรพมบรญชม

อนทธนพลของความเข คมแสงและชพวงแสงทปถมปตพอการออกดอก

ของแก ควมตงกรสายพตนธรวเบอรว 100 ในสภาพวตนสต ชน

2 ปป

51-52

160,00068 ดร.กนถงกานทว พานนชนอก

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายสรเมศ ทตบเงนน

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

นางสรปราณป งามประสนทธนด

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายธประ สมหวตง

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

นายสกล ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

นางพชรดา ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสมชตย ลนถมอรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 91 โครงการ 33,160,000

สถานะภาพของโลหะหนตก และความสตมพตนธวกตบแรพดนนเหนปยว

ของดนนในทปถราบภาคกลางของประเทศไทย

1 ปป 500,00069 รศ.อตญชลป สรทธนประการ

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เอนบ เขปยวรลถนรมณว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

นายรฐนนทว เจรนญชาศรป

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

วตนเพลญ วนร นยะกนจนทปกรล

ชปววนทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus 

(Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเปล นไปได คของ

ไรศตตรมธรรมชาตน และ สารสกตดจากพลชบางชนนดตพอการควบ

ครมไรขาวในสบมพดกา (Jatropha curcas L.)

1 ปป 260,00070 อ.พตชนป วนช นตพตนธรว

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

ศ.อตงศรมาลยว จตนทราปตตยว

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

นายวนฑมรยว ใจผพอง

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

อ.ฐนตนยา แซพปตง

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.อตจฉรนยา ปราบอรนพพาย

สายวนชาคณนตศาสตรว สถนตน และคอมพนวเตอรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยา

ศาสตรว กกาแพงแสน

การควบครมการสรกของผลมตงครดหลตงการเกลบเกปถยว 1 ปป 220,00071 ศ.สายชล เกตรษา

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

การควบครมครณภาพการวนเคราะหวระหวพางห คองปฏนบตตนการเครลอ

ขพายวนเคราะหวตตวอยพางดนนและพลช

2 ปป

52-53

250,00072 ดร.อตนนรช แซพจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.นตนทนา ชลถนอนถม

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นายสมชาย กรปฑาภนรมยว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ชตยสนทธนด ทองจม

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางศนร นวตลยว สร คอยกลพอม

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาวนรษรา สนนบตวทอง

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

การศศกษาวนธปการผลนตปรป ยอนนทรปยวจากเศษวตสดรอนนทรปยวทปถได ค

จากการตตดแตพงกนถงไม ค

1 ปป 200,00073 นางจตนทรวจรตส วปรสาร

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายมนตส ศรปละออ

นายสตนชตย เพลชรรรณ

นายมนตรป ทองยา

นายภมมนน กนจเดช

นายสรร นนทรว คงจนจว

นายไพบมลยว อ คนคง

ความหลากหลายของแบคทปเรปยตรศงไนโตรเจนเอนโดไฟทว

ในรากข คาวและศตกยภาพในการให คธาตรไนโตรเจนแกพข คาว

2 ปป

52-53

350,00074 ผศ.กรรณนการว สตจจาพตนธว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.เฉลนมชาตน วงศวลปชเจรนญ

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

น.ส.เบญจมาส  รสโสภา

การศศกษาและพตฒนาประสนทธนภาพของสารสกตดจากพลชใน

การเปล นทางเลลอกใหมพ สกาหรตบใช คในการควบครมหนอนกระทม ค

หอม: ศศกษาความเปล นพนษ และระบบเอนไซมวทกาลายพนษ

1 ปป 300,00075 อ.วสกร บตลลตงกวโพธนด

ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรรพล วนเศษสรรคว

ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร. ชตยวรฒน  สรดทองคง

Prof. Dr.  Dr. Yooichi Kainoh

การเปรปยบเทปยบความไวและความจกาเพาะระหวพาง 4 คมพไพร

เมอรวยปน ทปถแตกตพางกตนโดยการใช คปฏนกนร นยาลมกโซพโพลปเมอรวเล

ส และ 3 คมพไพรเมอรวทปถแตกตพางกตนโดยการใช คปฏนกนร นยาเรปยว

ทามลมกโซพโพลปเมอรวเลส สกาหรตบการตรวจหาเชลชอแบคทปเรปย 

Brucella canis

1 ปป 300,00076 รศ.เกษกนก ศนร นนฤมนตร

ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนนกสตตววเลปชยง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.ธประพล ศนร นนฤมนตร

ภาควนชาพยาธนว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

ผศ.จตรพร หนมสรด

ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนนกสตตววเลปชยง คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ฤทธนดยตบยต ชงความสมบมรณวพตนธรวของสารสกตดเมลลดมะระขปชนกตพอ

เอนไซมวต คานอนรมมลอนสระและการแสดงออกของโปรตปนใน

อตณฑะหนมว นสตารวเพศผม ค

1 ปป 280,00077 รศ.พนตส ธรรมกปรตนวงศว

ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

น.ส.แก ควมาศ  พงษวอตคคศนรา

ผลของปรนมาณไขมตนและองควประกอบของกรดไขมตนใน

อาหารตพอการเจรนญเตนบโตและการยพอยได คของปลาโมง

1 ปป 210,00078 นายสรทนน สมบมรณว

ศมนยวพตฒนาเทคโนโลยปอาหารสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

นายวนช นต เสมาชตย

ศมนยวพตฒนาเทคโนโลยปอาหารสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

การใช คประโยชนวเปลลอกไขพเปล นแหลพงแคลเซปยมในอาหารไกพ

พตนธรว

1 ปป 90,00079 รศ.นนรตตนว กองรตตนานตนทว

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การคตดเลลอกสารสกตดจากสนถงมปชปว นตในทะเลเพลถอใช คในการ

ปคองกตนมาลาเรปย

1 ปป 250,00080 ผศ.พตนธรวทนพยว ว นเศษพงษวพตนธรว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

ผศ.สรร นยตน ธตญกนจจานรกนจ

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

นางเยาวนารถ พลายมาต

การศศกษาครณลตกษณะของ Complemetary DNA (cDNA) 

และการแสดงออกของยปน Bactericidal 

Permeability-Increasing Protein (BPI) ในปลานนล 

(Oreochromis niloticus)

1 ปป 400,00081 อ.ประพตนธวศตกดนด ศปรษะภมมน

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

อ.ประพตนธวศตกดนด ศปรษะภมมน

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

รศ.นนทวนทยว อารปยวชน

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

การปรตบปรรงดนนและการใช คจรลธาตรอาหารเพลถอเพนถมผลผลนตมตน

สกาปะหลตงและอ คอยในภาคตะวตนออกเฉปยงเหนลอของประเทศ

ไทย

3 ปป

52-54

500,00082 ผศ.สมชตย อนรสนธนดพรเพนถม

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรภนฌา ธนะจนตตว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.วรฒนดา รตตนพนไชย

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ชตยภตทธว คงแก คว

รฐนนทว เจรนญชาศรป

การศศกษาความชรกและปตจจตยเสปถยงตพอโรค 

Cryptosporidiosis และ Giardiasis จากอรจจาระโคนมใน

เขตภาคเหนลถอของประเทศไทย

1 ปป 400,00083 อ.เทวนนทรว อนนปตจนแก คว

ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

นางนงนรช ภนญโญภานรวตฒนว

ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

นายวนษณรวตฒนว ฉนมน คอย

ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

รศ.สถาพร จนตตปาลพงศว

ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

นางสาวชตญญา เกพงระดมกนจ

ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

ผม ครพวมโครงการวนจตยภายนอก มก.

ผลของสารอตลลนโลเคมศจากเสมลดตพอการเจรนญเตนบโตของ

วตชพลชในแปลง ข คาวโพด

2 ปป

52-53

240,00084 รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางสรปราณป งามประสนทธนด

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.อมรา ทองปาน

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ภตทรวดป สรพมทอง (นาคมป)

สาขาวนชาวนทยาศาสตรวพลชนฐานและพลศศกษา คณะทรตพยากรและสนถงแวด

ล คอม ศรปราชา

ผลของการปลมกแฝกทปถมปตพอสมบตตนทางกายภาพ ผลผลนตมตน

สกาปะหลตง และการกตกเกลบคารวบอนในดนนทราย

2 ปป

52-53

200,00085 ผศ.ภตทรา เพพงธรรมกปรตน

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การศศกษาผลของการเกลบoocyte ของสรนตข ภายใต คอรณหภมมน

ทปถตกถากวพาจรดเยลอกแขลงทปถมปตพอลตกษณะของโครโมโซม รมปรพาง

ของmicrotubule และ การเกนดnuclear maturation..

1 ปป 400,00086 ผศ.ศนร นรตกษว จตนทครร

ภาควนชากายวนภาคศาสตรว คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

รศ.เกษกนก ศนร นนฤมนตร

ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนนกสตตววเลปชยง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

การพตฒนาวนธปการเพาะขยายพตนธรวหนถงห คอยนกชาจลดชนนด Luciola 

aquatilis  sp. nov. Thancharoen

1 ปป 300,00087 อ.อตญชนา ทพานเจรนญ

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วนบมลยว จงรตตนเมธปกรล

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ผลตกค คางของการใสพปมนอยพางตพอเนลถองตพอการเปลปถยนแปลง

การดมดซตบฟอสฟอรตสในดนนกรดจตด

2 ปป

52-53

300,00088 อ.ศรภนฌา ธนะจนตตว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เอนบ เขปยวรลถนรมณว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.อตญชลป สรทธนประการ

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สมชตย อนรสนธนดพรเพนถม

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ดร. วตนเพลญ  วนร นยะกนจนทปกรล

นายรฐนนทว เจรนญชาศรป

การศศกษาโครงสร คาง Complementary DNA ของยปน Major 

Histocompatibility Complex Class I alpha และการต คาน

ทานตพอโรค Streptococcosis ในปลานนล

1 ปป 410,00089 รศ.นนทวนทยว อารปยวชน

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

อ.ประพตนธวศตกดนด ศปรษะภมมน

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

ศ.อรทตยรตตนว ณ นคร

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

การศศกษาเปรปยบเทปยบแหลพงทปถมาและวนธปการเลปชยงเซลต คน

กกาเนนดของสรนตขเพลถอการผลนตเซลกระดมกอพอนในการรตกษาโรค

ข คอเสลถอม

1 ปป 550,00090 ผศ.ศนร นรตกษว จตนทครร

ภาควนชากายวนภาคศาสตรว คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

ผศ.มนชนก วนจารสรณว

ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนนกสตตววเลปชยง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

อ.นฤดป เกษมสตนตว

ภาควนชาสรปรว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

การประเมนนศตกยภาพของดนนเพลถอกกาหนดชรดเทคโนโลยปใน

การผลนตอ คอย และมตนสกาปะหลตง สนตบสนรนการพตฒนาการ

เกษตร และการพลตงงานในภาคตะวตนออกเฉปยงเหนลอของ

ประเทศไทย

1 ปป 500,00091 ศ.เอนบ เขปยวรลถนรมณว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.อตญชลป สรทธนประการ

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สมชตย อนรสนธนดพรเพนถม

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรภนฌา ธนะจนตตว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาคารวบอนในเมลดดนนขนาดเลลกเพลถอใช คเปล นดตชนปการ

กตกเกลบคารวบอนในดนนอตนดตบอตลทนซอลสวของประเทศไทย

1 ปป 280,00092 อ.ปรญญนศา ตระกมลยนถงเจรนญ

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.อรรณศนร น กกาลตง

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร. วตนเพลญ วนร นยะกนจนทปกรล

การศศกษาการให คนกชาแบบหยดในข คาว 1 ปป 160,00093 รศ.พงศวศตกดนด ชลธนสวตสดนด

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ชรตน มพวงประเสรนฐ

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.โสภณ อรไรชลถน

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.รณภพ บรรเจนดเช นดชม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.บรบผา คงสมตย

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ชปววนทยาและการปฏนบตตนหลตงการเกลบเกปถยวผลมะพร คาวอพอน 1 ปป 110,00094 ศ.จรนงแท ค ศนร นพานนช

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผลของวตสดรหพอตพอการเตนบโตและครณภาพของผลน คอยหนพา

ลมกผสมพตนธรวเพชรปากชพอง

1 ปป 190,00095 รศ.กวนศรว วานนชกรล

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผลของการทดแทนเยลถอใยในรมปผนตงเซลลวของอาหารหยาบ

ด ควยเยลถอใยในรมปผนตงเซลลวทปถไมพใชพอาหารหยาบจากกากมตน

สกาปะหลตงและเปลลอกเมลลดถตถวเหลลองตพอสมรรถภาพการผลนต

ของโคนมในภมมนอากาศร คอนชลชน

1 ปป 470,00096 รศ.จประชตย กาญจนพฤฒนพงศว

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

การใช คสารดมดซตบความชลชนรพวมกตบการบรรจรเหลดฟางและเหลด

นางรมฮตงการปในสภาพดตดแปลงบรรยากาศเพลถอปรตบปรรง

ครณภาพ ยลดอายรการเกลบรตกษา และรตกษาสารตพอต คานอนรมมล

อนสระ

1 ปป 210,00097 ดร.อภนตา บรญศนร น

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

รศ.ประภาพร ตต ชงกนจโชตน

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายเจรนญ ขรนพรม

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ผลของความเข คมแสง และชพวงแสง ตพอการอนรบาลลมกกร คงก คาม

กราม (Macrobrachium rosenbergii  de Man)

1 ปป 240,00098 อ.ชรมพล ศรปทอง

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

ผศ.เรลองวนชญว ยร คนพตนธว

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

นายฉตตรชตย ไทยทรพงฉนน

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การตรวจเชลชอและการจตดจกาแนกสายพตนธรวเชลชอแบคทปเรปย

สาเหตรโรคขอบใบแห คงของข คาว ( Xanthomonas oryzae 

pv. oryzae ) ในประเทศไทย

2 ปป

52-53

230,00099 อ.สรจนนตว ภตทรภมวดล

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.วนชตย โฆสนตรตตน

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางณตฏฐนมา  โฆษนตเจรนญกรล

นางสาวรตศมป  ฐนตนเกปยรตนพงศว

ศตกยภาพการผลนตปาลวมนกชามตน ในภาคตะวตนออกเฉปยงเหนลอ

ตอนบน

1 ปป 260,000100 อ.ศรภาวรรณ ประพตนธว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ศรภสนทธนด ส นทธาพานนช

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

กนตนพร เจรนญสรข

การประเมนนครณภาพเมลลดงาเพลถอใช คเปล นเมลลดพตนธรวและสกาหรตบ

การบรนโภค

1 ปป 160,000101 ผศ.จรฑามาศ รพมแก คว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.วาสนา วงษวใหญพ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.จวงจตนทรว ดวงพตตรา

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วตนชตย จตนทรวประเสรนฐ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

อ.กนกวรรณ เทปถยงธรรม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การศศกษาความสตมพตนธวระหวพางการเกนดโรคหางขาวกตบพตนธร

กรรมของกร คงก คามกราม

1 ปป 410,000102 รศ.สรภาวดป พรพมพวง

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

ดร.วงศวปฐม กมลรตตนว

ความสตมพตนธวระหวพางปตญหากปบและขากตบประสนทธนภาพระบบ

สลบพตนธรวในโคนมทปถเลปชยงในฟารวมโคนมรายยพอย

1 ปป 140,000103 ผศ.พนพตฒนว อรรณวนภาส

ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนนคสตตววใหญพและสตตววปพ า คณะสตตวแพทยศาสตรว 

กกาแพงแสน

รศ.ธประ รตกความสรข

ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนนคสตตววใหญพและสตตววปพ า คณะสตตวแพทยศาสตรว 

กกาแพงแสน

ผศ.พนพตฒนว อรรณวนภาส

ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนนคสตตววใหญพและสตตววปพ า คณะสตตวแพทยศาสตรว 

กกาแพงแสน

นายนนธนศ สรขหงษว

ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนนคสตตววใหญพและสตตววปพ า คณะสตตวแพทยศาสตรว 

กกาแพงแสน

การศศกษาการตนดเชลชอไวรตสข คออตกเสบและสมองอตกเสบใน

แพะในภาคตะวตนตกของประเทศไทย

1 ปป 290,000104 รศ.ธประ รตกความสรข

ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนนคสตตววใหญพและสตตววปพ า คณะสตตวแพทยศาสตรว 

กกาแพงแสน

ผลของความหนาแนพน และการจตดการระบบนกชาในบพอพตกแมพ

ปลาดรกอรยภายหลตงฉปดฮอรวโมนสตงเคราะหว LHRHa รพวมกตบ

ดอมเพอรนโดนตพอความเครปยดและการสลบพตนธรว

1 ปป 320,000105 ผศ.เรลองวนชญว ยร คนพตนธว

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

นายฉตตรชตย ไทยทรพงฉนน

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

อ.ประพตนธวศตกดนด ศปรษะภมมน

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

นายสรบรรณ เสถปยรจนตร

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

การศศกษาการเปลปถยนแปลงสภาพภมมนอากาศในอดปตของภาค

ตะวตนออกเฉปยงเหนลอของประเทศไทยโดยการวนเคราะหววงปป

ไม ค

2 ปป

52-53

400,000106 ผศ.ขวตญชตย ดวงสถาพร

ภาควนชาการจตดการปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

รศ.ปตสสป ประสมสนนธว

ภาควนชาการจตดการปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

ผศ.ประสงคว สงวนธรรม

ภาควนชาการจตดการปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

การพตฒนาแหลพงยางรตกดนบเพลถอการใช คประโยชนวอยพางยตถงยลน 3 ปป

52-54

600,000

(600,000)

107

(ชรด)

ผศ.วนชาญ เอปยดทอง

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

นายกรศล ตต ชงใจพนทตกษว

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

รศ.สมคนด สนร นพตฒนดนลก

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

อ.พฤทธนด ราชรตกษว

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

นายศตกดวส นทธนด ก นจขยตน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ศตกยภาพของพรรณไม คให คยางรตกเพลถอการพตฒนาแหลพงยางรตก

ดนบ

3 ปป

52-54

(0)107

(ยพอย)

ผศ.วนชาญ เอปยดทอง

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

นายกรศล ตต ชงใจพนทตกษว

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

นาย ศตกดนดส นทธนด ก นจขยตน

นนเวศกายวนภาคของเนลชอเยลถอผลนตยางรตกในพรรณไม คให คยางรตก 3 ปป

52-54

(0)107

(ยพอย)

รศ.สมคนด สนร นพตฒนดนลก

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

นายกรศล ตต ชงใจพนทตกษว

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

การขยายพตนธรวและการเตนบโตของพรรณไม คให คยางรตก 3 ปป

52-54

(0)107

(ยพอย)

อ.พฤทธนด ราชรตกษว

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

รศ.สมคนด สนร นพตฒนดนลก

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

อนทธนพลของปตจจตยสนถงแวดล คอมบางประการทปถมปผลตพออตตรา

การรอดตายและการตต ชงตตวของกล คาไม คปพ าชายหาดในพลชนทปถปพ า

ธรรมชาตนและพลชนทปถเปนดโลพงบรนเวณ

สถานปว นจตยทรตพยากรชายฝตถงระนอง

3 ปป

52-54

400,000108 นายเดชา ดวงนามล

สถานปว นจตยเพลถอการพตฒนาชายฝตถงอตนดามตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

ผศ.สคาร ทปจตนทศก

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

อ.จงรตก วตชรนนทรวรตตนว

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

การใช คประโยชนวจากหญ คาเขตร คอนทปถตตดในชพวงเวลาทปถแตก

ตพางกตนในรอบวตนตพอประสนทธนภาพการผลนตโคนม

1 ปป 260,000109 รศ.สมเกปยรตน ประสานพานนช

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.กนกวรรณ เทปถยงธรรม

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร. ณรงควฤทธนด วงษวสรวรรณ

การศศกษาผลของการใช คยาปฏนชปวนะในการรตกษาโรคแท คง

ตนดตพอในสรนตข

1 ปป 300,000110 รศ.เกษกนก ศนร นนฤมนตร

ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนนกสตตววเลปชยง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

อ.จตนทรวจนรา ภวภมตานนทว

ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนนกสตตววเลปชยง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.จตรพร หนมสรด

ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนนกสตตววเลปชยง คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

นายกรไชย (มตงกร) กรแก ควรตตนว (ดกายตง)

ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนนกสตตววเลปชยง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

นายสมพงษว บตนลลอพงศวพตนธรว

ภาควนชาเวชศาสตรวคลปนนคสตตววใหญพและสตตววปพ า คณะสตตวแพทยศาสตรว 

กกาแพงแสน

รศ.ธประพล ศนร นนฤมนตร

ภาควนชาพยาธนว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

การศศกษาลตกษณะระดตบโมเลกรลของยปนทปถกกาหนดการสร คาง 

NRAMP1 ของไกพพลชนบ คานของไทย

1 ปป 450,000111 ผศ.อรคเดช บรญประกอบ

ภาควนชาสรปรว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

ผศ.อรคเดช บรญประกอบ

ภาควนชาสรปรว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

รศ.วนราช นนมนตสตนตนวงศว

ภาควนชาสรปรว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

นายสมหมาย หอมสวาท

ภาควนชาสรปรว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

การศศกษาคพาทางเภสตชจลนศาสตรวและการตกค คางของยาแอ

มมอกซปถซ นลลนนในเนลชอเยลถอปลานนล โดยการผสมยาในอาหาร

1 ปป 250,000112 ผศ.กาญจนา อนถมศนลปว

ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

อ.อตกษร แสงเทปยนชตย

ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

ผศ.กาญจนา อนถมศนลปว

ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

นางสาวนฤมล กลางแก คว

ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

นางนภสร กม คสรจรนต

ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

การจตดการธาตรอาหารเฉพาะพลชนทปถเพลถอการผลนตมตนสกาปะหลตง

อยพางมปประสนทธนภาพ

1 ปป 400,000113 ผศ.ธนมชตย กองแก คว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.ทตศนปยว อตตตะนตนทนว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พนบมลยว กตงแฮ

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

นายสหตสชตย  คงทน

นายสรกนจ   รตตนศรปวงษว
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ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การคาดคะเนการกรพอนของดนน  สมดรลของนกชาในดนนและผล

ผลนตพลชโดยใช คแบบจกาลอง Water Erosion Prediction 

Project (WEPP)

1 ปป 280,000114 ผศ.ธนมชตย กองแก คว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

Prof. Dr. Andreas Klik

ผลของการใช ควตสดรเคลลอบใบ เพลถอลด photoinhibition ภาย

ใต คสภาวะโลกร คอน และครณภาพผลผลนตของมะมพวงพตนธรวมหา

ชนก

1 ปป 250,000115 รศ.คณพล จรฑามณป

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายจรตล เหลนพนทตกษว

สถานปว นจตยกาญจนบรรป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

อ.สรดสวาสดนด ดวงศรปไสยว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

บรญญวดป จนรวรฒน

การพตฒนาการเพาะเลปชยงม คานกชาเพลถอการอนรรตกษว 1 ปป 250,000116 นายวปรกนจ จรเกตร

สถานปว นจตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน

นายสหภพ ดอกแก คว

ศมนยวว นจตยและถพายทอดเทคโนโลยปปลาสวยงามและพรรณไม คนกชาประดตบ 

คณะประมง บางเขน

การประยรกตวใช คแบคทปเรปยทปถเจรนญครอบครองรากในการควบ

ครมโรครากเนพาของผตกกาดหอมทปถปลมกในระบบไฮโดรโพนนกสว

3 ปป

52-54

310,000117 รศ.จนระเดช แจพมสวพาง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.วรรณวนไล อนนทนม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

การตอบสนองขององรพนพตนธรวทกาไวนวบนต คนตอองรพนทปถปลมกใน

ดนนดพาง

1 ปป 520,000118 รศ.สรรศตกดนด นนลนนทว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายจรตล เหลนพนทตกษว

สถานปว นจตยกาญจนบรรป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

ผศ.สรเทพ ทองแพ

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.รตฐพล ฉตตรบรรยงคว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ลพ ภวภมตานนทว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การจตดการพลชพลตงงานแบบครบวงจรในพลชนทปถชายฝตถงทะเล

อตนดามตน

3 ปป

52-54

900,000119 รศ.สมบตตน ช นณะวงศว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.วาทนนป กฤษณะพตนธว

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

ผศ.ณกตญภตทร จนนดา

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.ดการง พนพตฒนวตฒนากรล

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

อ.สรภตทรา ถศกสถนตยว

ภาควนชาอนรรตกษวว นทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

นางสาวสรว นมล (นนส นต) อรทตยรตศมป

โครงการจตดตต ชงว นทยาเขตกระบปถ โครงการจตดตต ชงว นทยาเขตกระบปถ

นายชาครนต ณ ตะกตถวทรพง

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

นายสรว นทยว ภมมนภมร

การหาความหลากหลายเครลถองหมายพตนธรกรรมของยปนเอม

เอกซวจปทปพปเอสทปถสตมพตนธวกตบไวรตส หวตดนก

1 ปป 1,000,000120 รศ.วรวนทยว สนร นพลวตฒนว

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.นนตนพงศว หอมวงษว

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

ความหลากหลายทางชปวภาพของระบบนนเวศปพ าผลตดใบ : 

สถานปว นจตยสนถงแวดล คอมสะแกราช จตงหวตดนครราชสปมา

1 ปป 1,000,000121 รศ.ยงยรทธ ไตรสรรตตนว

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

รศ.เดชา วนวตฒนวว นทยา

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

รศ.ดอกรตก มารอด

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

อ.ประทปป ด ควงแค

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

อ.สรธปรว ดวงใจ

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

แผนวนจตยการพตฒนาสมรรถนะขององควกรท คองถนถนเพลถอการ

จตดการ ทรตพยากรชายฝตถงแบบบมรณาการพลชนทปถอพาวกะเปอรว 

จตงหวตดระนอง

2 ปป

52-53

1,700,000

(1,700,000)

122

(ชรด)

รศ.แสงเทปยน อตจจนมางกมร

ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน

รศ.จารรมาศ เมฆสตมพตนธว

ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน

รศ.เชษฐพงษว เมฆสตมพตนธว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

ทวปป  บรญวานนช

สรชาดา  บรญภตกดป

โครงการศศกษาสถานภาพสนถงแวดล คอมทางนกชาบรนเวณอพาวกะ

เปอรว จตงหวตดระนอง

2 ปป

52-53

(0)122

(ยพอย)

รศ.เชษฐพงษว เมฆสตมพตนธว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

อ.จตนทรา ศรปสมวงศว

ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน

นางสาวสรชาดา บรญภตกดป

โครงการสการวจความหลากหลายของทรตพยากรกร คงมตงกร 

และปม บรนเวณอพาวกะเปอรว จตงหวตดระนอง

2 ปป

52-53

(0)122

(ยพอย)

รศ.จารรมาศ เมฆสตมพตนธว

ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน

อ.จตนทรา ศรปสมวงศว

ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน

ทวปป  บรญวานนช

โครงการศศกษาสถานภาพการประมงและสมรรถนะของ

องควกรท คองถนถน

เพลถอการจตดการทรตพยากรชายฝตถงแบบบมรณาการ อพาวกะเปอรว 

จตงหวตดระนอง

2 ปป

52-53

(0)122

(ยพอย)

รศ.แสงเทปยน อตจจนมางกมร

ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน

อ.อรไรรตตนว เนตรหาญ

ภาควนชาการจตดการประมง คณะประมง บางเขน

การศศกษาความหลากหลายทางชปวภาพของพลชเพลถอการใช ค

ประโยชนวทางการเกษตรและสนถงแวดล คอม

1 ปป 1,000,000

(1,000,000)

123

(ชรด)

รศ.ยนถงยง ไพสรขศานตนวตฒนา

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

ความหลากหลายของพลชปพ าสกรลขนงทปถมปฤทธนดต คานอนรมมลอนสระ 1 ปป (0)123

(ยพอย)

รศ.ยนถงยง ไพสรขศานตนวตฒนา

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.เบญญา มะโนชตย

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาสารสกตดจากยปถโถหลากหลายพตนธรวเพลถอนกามาใช คใน

การปคองกตนกกาจตดเชลชอราสาเหตรโรคพลช

1 ปป (0)123

(ยพอย)

อ.ธนดา เดชฮวบ

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.เลขา มาโนช

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

ศ.เอนก กนจเจา

การพตฒนาระบบฐานข คอมมลเพลถอการบรนหารจตดการและใช ค

ประโยชนวความหลากหลายทางชปวภาพของทรตพยากรพลช

1 ปป (0)123

(ยพอย)

ผศ.เกรปยงไกร แก ควตระกมลพงษว

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สมพงษว เจษฎาธรรมสถนต

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ยรพดป ฟมประเสรนฐ

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

การใช คสารสกตดจากพลชสกรลดาวเรลองและดาวกระจายในการ

ควบครมไส คเดลอนฝอยศตตรม

1 ปป (0)123

(ยพอย)

อ.บตญชา ชนณศรป

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

การขยายพตนธรวหม คอข คาวหม คอแกงลนงโดยการเพาะเลปชยงเนลชอ

เยลถอ เพลถอการอนรรตกษวพตนธรกรรมและการใช คประโยชนวอยพาง

ยตถงยลน

1 ปป (0)123

(ยพอย)

รศ.มาลป ณ นคร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรรปยา ตตนตนว นวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ลนลลปถ กาวปตตะ

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.มนนตา ชตยประสงควสรข

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.วประชตย ณ นคร

นายดนตย สรรพศรป

การศศกษาความสตมพตนธวทางพตนธรกรรมของทรเรปยนพลชนเมลองใน

จตงหวตดนนทบรรป

1 ปป (0)123

(ยพอย)

รศ.คณพล จรฑามณป

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ชนนวตฒนว ยตพวตฒนพตนธว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

การสการวจและทดสอบหาพลชสมรนไพรทปถมปฤทธนดต คานเชลชอโป

รโตซตวสาเหตรโรคมาลาเรปย

1 ปป (0)123

(ยพอย)

รศ.สรตญญา วตชโรทตย

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

น.ส.อรมาพร ทาเสนาะ
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ความหลากหลายของแมลงกลรพมสกาคตญและผลกระทบทปถมปตพอ

ผม คมาพตกผพอนในสวนสาธารณะ

1 ปป 1,000,000

(1,000,000)

124

(ชรด)

รศ.จรนยา จตนทรวไพแสง

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.เดชา วนวตฒนวว นทยา

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

รศ.โกศล เจรนญสม

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.ธปรภาพ เจรนญวนร นยะภาพ

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.จกานงจนต ผาสรข

ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

อ.นตนทศตกดนด ปนถนแก คว

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ความหลากหลายของแมลงกลรพมตพอ แตน ผศชง และผลกระทบ

ตพอผม คมาพตกผพอนในสวนสาธารณะ

1 ปป (0)124

(ยพอย)

รศ.โกศล เจรนญสม

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

ความหลากหลายของมดในเมลองบรนเวณสวนสาธารณะ 

กรรงเทพมหานคร

1 ปป (0)124

(ยพอย)

รศ.เดชา วนวตฒนวว นทยา

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

ความหลากหลายทางชนนดของยรงในสวนสาธารณะ กรรงเทพ

มหานคร

1 ปป (0)124

(ยพอย)

ศ.ธปรภาพ เจรนญวนร นยะภาพ

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

ความหลากหลายด คานประชากรของแมลงวตนตอมสนถงปฏนกมลใน

สวนสาธารณะ กรรงเทพมหานคร

1 ปป (0)124

(ยพอย)

อ.จกานงจนต ผาสรข

ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

ความหลากหลายของแมลงกลรพมผปเสลชอและผลกระทบตพอผม คมา

พตกผพอนในสวนสาธารณะ

1 ปป (0)124

(ยพอย)

อ.นตนทศตกดนด ปนถนแก คว

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ความหลากหลายของด ควงกตนกระดกในสวนสาธารณะ 

กรรงเทพมหานคร

1 ปป (0)124

(ยพอย)

รศ.จรนยา จตนทรวไพแสง

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

ดร. เอกวตต ว นถนประดนษฐว

ความหลากหลายทางชปวภาพของจรลนนทรปยวในระบบนนเวศ

เกษตร และศตกยภาพการใช คประโยชนวในด คานการเกษตร

1 ปป 1,000,000

(1,000,000)

125

(ชรด)

ศ.สาวนตรป ลนถมทอง

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.พมนพนไล สรวรรณฤทธนด

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.วนเชปยร ยงมานนตชตย

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.สาวนตร ตระกมลนพาเลลถอมใส

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.เยาวภา อรพามศนร นรรจนเวทยว (ตาปราบ)

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.เดลอนรตตนว ชลอรดมกรล

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.ณนศ กปรวต นบรตร

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

นายสรเทพ ญาดป

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร. ปนถนสรรางคว  ดปวงษว

น.ส. กฤษณา  ชายกวด

ความหลากหลายของสาหรพายในพลชนทปถเกษตรวนกฤตน สถานป

ว นจตยกาญจนบรรปและการใช คประโยชนวสาหรพายในการปรตบปรรง

ดนน

1 ปป (0)125

(ยพอย)

อ.วนเชปยร ยงมานนตชตย

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.เดลอนรตตนว ชลอรดมกรล

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ความหลากหลายของพตนธรกรรมแบคทปเรปยทปถพบในดนน

ดพางบรนเวณสถานปว นจตยกาญจนบรรป

1 ปป (0)125

(ยพอย)

ผศ.สาวนตร ตระกมลนพาเลลถอมใส

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร. ปนถนสรรางคว ดปวงษว

ศศกษาความหลากหลายทางชปวภาพของเชลชอรา 

Termitomyces spp. (เหลดโคน) ทปถอยมพรพวมกตบปลวกเลปชยงรา 

บรนเวณจตงหวตดกาญจนบรรป โดยใช คเทคนนคทางโมเลกรล

1 ปป (0)125

(ยพอย)

อ.เยาวภา อรพามศนร นรรจนเวทยว (ตาปราบ)

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.พมนพนไล สรวรรณฤทธนด

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายสรเทพ ญาดป

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.ณนศ กปรวต นบรตร

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

น.ส. กฤษณา ชายกวด
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ความหลากหลายทางชปวภาพของผม คผลนตขต ชนต คนในระบบนนเวศ

ทะเลและชายฝตถง

1 ปป 1,000,000

(1,000,000)

126

(ชรด)

ผศ.สรนตนทว ภตทรจนนดา

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

รศ.ชตชรป แก ควสรรลนขนต

ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน

นายอรรถวรฒน กตนทะวงศว

สถานปว นจตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน

ผศ.มณฑล อนงควพรยศกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

นายอลงกต อนนทรชาตน

สถานปว นจตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน

นายศนลปว ชตย มณปขตตนยว

ความหลากชนนดของสาหรพายทะเลสปแดงทปถมปหนนปมนเปล นองคว

ประกอบ

1 ปป (0)126

(ยพอย)

รศ.ชตชรป แก ควสรรลนขนต

ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน

ศ.กาญจนภาชนว ลนถวมโนมนตว

ภาควนชาชปววนทยาประมง คณะประมง บางเขน

นายศนลปว ชตย มณปขตตนยว

น.ส.ธนดารตตนว น คอยรตกษา

ความหลากชนนดของเซนทรนคไดอะตอมทะเลกลรพมนาโนและ

ไมโครแพลงกวตอน

1 ปป (0)126

(ยพอย)

นายอรรถวรฒน กตนทะวงศว

สถานปว นจตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน

ผศ.มณฑล อนงควพรยศกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

อ.อลงกรณว อ นนทรตกษา

วนทยาลตยสนถงแวดล คอม วนทยาลตยสนถงแวดล คอม

ความหลากหลายชนนดของตตทกแตนตกาข คาวในอตนดตบแมนโต

เดปยของ

ระบบนนเวศเกษตร

2 ปป

52-53

160,000127 นายวนชตย สรพงษวไพศาล

ศมนยวว นจตยและพตฒนากปฏวนทยาสนถงแวดล คอม สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

รศ.สมชาย ธนสนนชยกรล

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายภราดร  ดอกจตนทรว

นางสาวฉตตรมณป  วรฒนสาร

ความหลากหลายของชนนดปรสนตในปลาจากหนองหาร 

จตงหวตดสกลนคร

1 ปป 260,000128 ผศ.วตชรนยา ภมรปว นโรจนวกรล

ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

บทบาทของเอทนลปนตพออาการสะท คานหนาวของกล ควยนกชาว คา

และกล ควยหอมทอง

2 ปป

52-53

140,000129 อ.วชนรญา อนถมสบาย

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การปรตบปรรงสายพตนธรวปลาการวตมนเพลถอความหลากหลายของ

ลตกษณะ

1 ปป 200,000130 นายสหภพ ดอกแก คว

ศมนยวว นจตยและถพายทอดเทคโนโลยปปลาสวยงามและพรรณไม คนกชาประดตบ 

คณะประมง บางเขน

นายพรรษา ถมยา

ศมนยวว นจตยและถพายทอดเทคโนโลยปปลาสวยงามและพรรณไม คนกชาประดตบ 

คณะประมง บางเขน

ศศกษาวนธปการเพนถมผลผลนตกล ควยไม คสกรลหวายในชพวงฤดมร คอน 2 ปป

52-53

120,000131 นายภาณรพงศว ศรปอพอน

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ลพ ภวภมตานนทว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การศศกษาลตกษณะสมบตตนและการแสดงออกของยปน 

asialoglycoprotein receptor จากกร คงกรลาดกา  Penaeus 

monodon

1 ปป 280,000132 อ.ราตรป วงศวปตญญา

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผลของการใช คกากมตนสกาปะหลตงตพอกระบวนการผลนตอาหาร

สรกรอตดเมลด ลตกษณะทางกายภาพของเมลดอาหาร การยพอยได ค

ของสารอาหาร สมรรถภาพการผลนต และครณภาพซาก

1 ปป 260,000133 ผศ.ณตฐชนก อมรเทวภตทร

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.เสกสม อาตมางกมร

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

การผลนตโคนมสาวในระบบการจตดการแบบ Pasture Based 

ในเขตร คอนชลชน

1 ปป 260,000134 รศ.กตญจนะ มากวนจนตรว

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ศกร ครณวรฒนฤทธนรณ

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

รศ.อาภตสสรา ชมเทศะ

ภาควนชาสรปรว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

นายพนพตฒนว  ชนาเทพาพร

การปนเปลชอนของเชลชอรา Aspergillus ochraceus และเชลชอรา

อลถนๆ และสารพนษ ochratoxin ขณะเกลบเกปถยวและขบวนการ

จตดการหลตงการเกลบเกปถยวของเมลลดกาแฟ

1 ปป 180,000135 รศ.สมศนร น แสงโชตน

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

Page 33 of 99



การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ศตกยภาพของพลชคลรมดนนตพอการควบครมวตชพลชในมตน

สกาปะหลตง

2 ปป

52-53

210,000136 อ.สราวรธ รรพงเมฆารตตนว

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

ศ.รตงสนต สรวรรณมรรคา

ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นายสกล ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

นางสาวสดใส ชพางสลตก

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

การใช คปรป ยเคมปในนาข คาวตามคพาการวนเคราะหวดนน 2 ปป

52-53

360,000137 ดร.นตนทนา ชลถนอนถม

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาวนรษรา สนนบตวทอง

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นายสมชาย กรปฑาภนรมยว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

วนวตฒนว  อนงคะประดนษฐว

นายแหลม ไหวตนง

ชนนดและการแพรพกระจายของปลาวตยอพอนทปถพบในแพเลปชยง

หอยแมลงภมพในบรนเวณอพาวศรปราชา อ. ศรปราชา จ. ชลบรรป

1 ปป 210,000138 นายอรรถวรฒน กตนทะวงศว

สถานปว นจตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน

ผศ.ธประพงศว ด ควงดป

ภาควนชาวนทยาศาสตรวทางทะเล คณะประมง บางเขน

นายอลงกต อนนทรชาตน

สถานปว นจตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน

การศศกษาระบบนนเวศระยะยาวในพลชนทปถสงวนชปวมณฑลสะแก

ราช

1 ปป 350,000139 รศ.ยงยรทธ ไตรสรรตตนว

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

นายกรศล ตต ชงใจพนทตกษว

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

นายทตกษนณ  อาชวาดม

การประเมนนและการเพนถมผลสตมฤทธนดในการสพงนกชาของคลองใน

โครงการชลประทานขนาดใหญพ

2 ปป

52-53

300,000140 รศ.วราวรธ วรฒนวณนชยว

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.นนมนตร เฉนดฉตนทวพนพตฒนว

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.บตญชา ขวตญยลน

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นายอรร นนทรว  โสตรโยม

โครงการพตฒนาระบบการปลมกข คาวเช นงอนรรตกษวระบบนนเวศนว

และทรตพยากรนกชา

3 ปป

52-54

850,000

(850,000)

141

(ชรด)

อ.ศรภสนทธนด ส นทธาพานนช

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ศรภาวรรณ ประพตนธว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.เจษฎา เตชมหาศรานนทว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ประภาษ กาวนชา

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ชลถนจนต แก ควกตญญา

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.สนทธนชตย ฮะทะโชตน

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.วนมลนตนทนว กตนเกตร

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.พรทนพยว ศรปมงคล

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การวนจตยและพตฒนาระบบการจตดการนกชาในการปลมกข คาว

ประหยตดนกชา

3 ปป

52-54

(0)141

(ยพอย)

อ.ศรภาวรรณ ประพตนธว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.เนตรนภา อนนสลรด

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.เจษฎา เตชมหาศรานนทว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ศรภสนทธนด ส นทธาพานนช

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ชลถนจนต แก ควกตญญา

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ประภาษ กาวนชา

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.สนทธนชตย ฮะทะโชตน

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

ศศกษาและตนดตามการเปลปถยนแปลงของระบบนนเวศในนาข คาว

ประหยตดนกชา

3 ปป

52-54

(0)141

(ยพอย)

อ.ศรภสนทธนด ส นทธาพานนช

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.สนทธนชตย ฮะทะโชตน

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.วนมลนตนทนว กตนเกตร

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ศรภาวรรณ ประพตนธว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

ศศกษาและวนจตยการเจรนญเตนบโตและผลผลนตข คาวทปถปลมกในเช นง

อนรรตกษวระบบนนเวศ

3 ปป

52-54

(0)141

(ยพอย)

อ.ศรภสนทธนด ส นทธาพานนช

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ชลถนจนต แก ควกตญญา

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.วนมลนตนทนว กตนเกตร

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.ศรภาวรรณ ประพตนธว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.พรทนพยว ศรปมงคล

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

วนจตยและพตฒนาการจตดการศตตรมพลชในนาข คาวเพลถอการอนรรตกษว

สนถงแวดล คอม

3 ปป

52-54

(0)141

(ยพอย)

อ.ประภาษ กาวนชา

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

ศศกษาและตนดตามการเปลปถยนแปลงของระบบนนเวศในนาข คาว

ประหยตดนกชา

3 ปป

52-54

(0)141

(ยพอย)

อ.สนทธนชตย ฮะทะโชตน

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

วนจตยและพตฒนาการจตดการธาตรอาหารในนาข คาวเพลถอการ

อนรรตกษวสนถงแวดล คอม

3 ปป

52-54

(0)141

(ยพอย)

อ.ชลถนจนต แก ควกตญญา

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การวนเคราะหวสาเหตรและแนวทางแก คไขปตญหาการเสปยสมดรล

ระบบนนเวศนวในแปลงนาและแหลพงนกชา

3 ปป

52-54

(0)141

(ยพอย)

อ.เจษฎา เตชมหาศรานนทว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.เจษฎา เตชมหาศรานนทว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.สนทธนชตย ฮะทะโชตน

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การวนจตยและพตฒนาการผลนตคาลลพาลนลลปถ 3 ปป

52-54

220,000142 นางสาวบตวบาง ยะอมป

สถานปว นจตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางนวลปรางคว ไชยตะขบ

สถานปว นจตยกาญจนบรรป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายวรวนทยว ยปถสวตสดนด

สถานปว นจตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสมศตกดนด รรพงอรรณ

สถานปว นจตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

การลดปรนมาณสารตกค คางจกาพวกยาสตตววในผลนตภตณฑวเนลชอ

หลตงจากผพานขบวนการเกลบการเตรปยม และการปรรงอาหาร

1 ปป 190,000143 อ.สรพจนา เจรนญสนน

ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

ศ.มาลนนป ลนชมโภคา

ภาควนชาเภสตชวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

รศ.พนบมล ไชยอนตนตว

ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนนกสตตววเลปชยง คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.วรวรฒน ฤกษวอกานวยโชค

ภาควนชากายวนภาคศาสตรว คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

อ.ปฐมาพร อกานาจอนตนตว

ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

อ.วนมลรตตนว อนนศวร

ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

นางสาวดลฤดป ครรฑเกนด

ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

นายคมสตน สตจจะสถาพร

ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

อ.รตกษวจนนดา วตฒนาลตย

ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

น.ส. ศนร นนนตยว  ธารธาดา

การพตฒนาชรดปลมกต คนแบบสกาหรตบปลมกมะเขลอเทศและพรนก

หวานในระบบ ไฮโดรโปนนกสวแบบ  Deep water culture

1 ปป 140,000144 ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตนด(ธนะสมบตตน)

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายยรทธนา บรรจง

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวเทพา ผรดผพอง

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายเกษม หฤทตยธนาสตนตนด

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

สถานภาพและปตจจตยทปถมปอ นทธนพลตพอการคตดเลลอกพพอพตนธรวโค

นมเพลถอการปรตบปรรงพตนธรวในประชากรโคนมในเขตภาคกลาง

ของประเทศไทย

1 ปป 180,000145 ผศ.ศกร ครณวรฒนฤทธนรณ

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.ธนาทนพยว สรวรรณโสภป

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Mauricio A. Elzo

การวนเคราะหวทางพตนธรกรรมของระยะกลตบสตดหลตงหยพานมใน

ประชากรสรกรเช นงการค คาทปถเลปชยงดมในโรงเรลอนระบบเปนดภายใต ค

สภาพภมมนอากาศร คอนชลชนของประเทศไทย

1 ปป 310,000146 อ.ธนาทนพยว สรวรรณโสภป

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ศกร ครณวรฒนฤทธนรณ

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ดร.เอกชตย  เจนวนถปสรข

การเลปชยงพพอแมพพตนธรวปมม คา(Portunus pelagicus 

Linnaeus,1758 )ในบพอดนน

1 ปป 210,000147 นายอตมพร บตวทป

สถานปว นจตยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

นายวรฒนชตย อพอนเอปถยม

สถานปว นจตยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

นายเทพบรตร เวชกามา

สถานปว นจตยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

นายลนขนต ชมช นต

สถานปว นจตยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

ความแตกตพางของพตนธรวและอายรตพอครณภาพของเนลชอสรกรและ

ผลนตภตณฑวลมกช นชนหมม

1 ปป 100,000148 นางสาวทนพยวมนตว ใยเกษ

สถานปว นจตยทตบกวาง สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจเพลถอการค คนคว คาและพตฒนา

ปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

นายวนรตตนว สรมน

สถานปว นจตยทตบกวาง สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจเพลถอการค คนคว คาและพตฒนา

ปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

นางณตฏยาพร สรมน

สถานปว นจตยทตบกวาง สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจเพลถอการค คนคว คาและพตฒนา

ปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ศตกยภาพการปลมกผตกอนนทรปยวแซมในแปลงน คอยหนพาในพลชนทปถ

แห คงแล คงจตงหวตดกาญจนบรรป

1 ปป 210,000149 นายโรจนวรวป ภนรมยว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายจรตล เหลนพนทตกษว

สถานปว นจตยกาญจนบรรป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสาวแสงแข น คาวานนช

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

อ นทธนพลของระบบการปลมกพลชทปถมปผลตพอรายได ค ความอรดม

สมบมรณวของดนน การเจรนญเตนบโตของยางพารา

2 ปป

52-53

150,000150 นางสาวนนภา เขลถอนควบ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายกนตตนพงศว ตรปตรรยานนทว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

การใช คประโยชนวจากเชลชอราในการควบครมโรคพลช 3 ปป

52-54

210,000151 อ.อรอรมา เพปยซ คาย (เจปยมจนตตว)

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.เลขา มาโนช

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.นนพนธว วนสารทานนทว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.ณรงคว สนงหวบรระอรดม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

การทดสอบความแมพนยกาการใช คปรป ยเคมปสกาหรตบยางพารากพอน

เปนดกรปดพตนธรว RRIM 600 ในชรดดนนฝตถงแดง

5 ปป

52-56

170,000152 นางสาวเบลญจารตชด ทองยลน

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสาวนนภา เขลถอนควบ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสาวระวนวรรณ โชตนพตนธว

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสาวลลนตา นกชาเพลชร

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายเจษฎายรทธ  ไชยบรรป

การกกาหนดระบบเกษตรในเขตเสปถยงภตยธรรมชาตนบรนเวณลรพม

นกชาห ควยเขยพง จตงหวตดกาญจนบรรป

1 ปป 300,000153 นางนวลปรางคว ไชยตะขบ

สถานปว นจตยกาญจนบรรป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางพมลศนร น ชมชปพ

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางรตตนา สรวรรณเลนศ

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

อ.พงศกร จนวาภรณวครปตว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวพลชนพนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การสกตดนกชามตนหอมระเหยจากตะไคร คและผนวมะกรมดเพลถอ

ประโยชนวในการไลพยรง

2 ปป

52-53

250,000154 นายวนชตย สรพงษวไพศาล

ศมนยวว นจตยและพตฒนากปฏวนทยาสนถงแวดล คอม สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

รศ.สมชาย ธนสนนชยกรล

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.ศนร นพรรณ ตตนตาคม

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายภราดร  ดอกจตนทรว

นางสาวฉตตรมณป  วรฒนสาร

การพตฒนาผลนตภตณฑวสารสกตดจากพลชสมรนไพรควบครมโรค

พลชสมพเช นงพาณนชยว

3 ปป

52-54

500,000155 รศ.ณรงคว สนงหวบรระอรดม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

อ.อรอรมา เพปยซ คาย (เจปยมจนตตว)

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.พรรณป พตกคง

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ธนดา เดชฮวบ

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

ดร.เอนก  กนจเจา

การคตดเลลอก และขยายโคลนของต คนหนพอไม คฝรตถงพตนธรวดปจาก

การเพาะเลปชยงอตบละอองเรณม

3 ปป

52-54

330,000156 ดร.ศนร นวรรณ บรรปคกา

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาความเหมาะสมของความถปถการให คอาหารปลาเกปาทปถ

เลปชยงในกระชตง บรนเวณคลองกกาพวน อกาเภอสรขสการาญ 

จตงหวตดระนอง

1 ปป 190,000157 นายวนสตย คงแก คว

สถานปว นจตยเพลถอการพตฒนาชายฝตถงอตนดามตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาวปรปดามน คกาวชนรพนทตกษว

ศมนยวว นจตยเพลถอการพตฒนาชายฝตถงอตนดามตน สกานตกงานอธนการบดป

นายสหตส ราชเมลองขวาง

สถานปว นจตยเพลถอการพตฒนาชายฝตถงอตนดามตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

การวนเคราะหวคพาลงทรนเพลถอการจตดสรรนกชาของโครงการสพงนกชา

และบการรงรตกษา

2 ปป

52-53

110,000158 ผศ.นนมนตร เฉนดฉตนทวพนพตฒนว

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.สตนตน ทองพกานตก

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.วราวรธ วรฒนวณนชยว

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.ศรภชาตน สรขารมณว

ภาควนชาเศรษฐศาสตรว คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

การศศกษาสรปรว นทยาการสร คางชปวมวลและผลผลนตของไม คผล

เศรษฐกนจเพลถอเพนถมประสนทธนภาพการผลนต

4 ปป

52-55

1,100,000

(160,000)

159

(ชรด)

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ

ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน

อธนการบดป

นายเชฏฐว สาทรกนจ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

สรปรว นทยาการสร คางชปวมวลของไม คผล 4 ปป

52-55

(235,000)159

(ยพอย)

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ

ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน

อธนการบดป

นายเชฏฐว สาทรกนจ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

การใช คครณสมบตตนแสงของพลชในการตรวจตนดตามสถานะของ

ไม คผล

4 ปป

52-55

(235,000)159

(ยพอย)

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ

ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน

อธนการบดป

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายเชฏฐว สาทรกนจ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

นางสาวเนตรดาว มรส นกมาศ

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

พลชนทปถใบและการกระจายของพลชนทปถใบในไม คผลเขตร คอน 4 ปป

52-55

(235,000)159

(ยพอย)

อ.เจษฎา ภตทรเลอพงศว

สาขาวนชาทรตพยากรเกษตรชปวภาพ คณะทรตพยากรธรรมชาตนและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายเชฏฐว สาทรกนจ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ

ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน

อธนการบดป
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

สภาพแวดล คอมแสงและแบบจกาลองการสตงเคราะหวด ควยแสง

ของเรลอนพรพมไม คผล

4 ปป

52-55

(235,000)159

(ยพอย)

รศ.ศรปราชญว ธไนศวรรยางกมร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายเชฏฐว สาทรกนจ

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.พมนพนภพ เกษมทรตพยว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

ดร.ดวงรตตนว ศตครณ

ศมนยวความรพวมมลอทางวนชาการไทย-ฝรตถงเศส (DORAS-Center) สกานตกงาน

อธนการบดป

นางสาวเนตรดาว มรส นกมาศ

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยป จจานวน 221 โครงการ 70,750,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 60 โครงการ 25,960,000

การปรตบปรรงครณภาพการผลนตผลมะพร คาวอพอนเพลถอการสพงออก 3 ปป

50-52

220,0001 ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การแก คไขความผนดพลาดอตตโนมตตนของคกาไทยด ควย

เทคโนโลยปสปาคาม

2 ปป

51-52

210,0002 อ.สรร นยา ณ หนองคาย

ภาควนชาคณนตศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การผลนตสารเชลชอเพลนงไดเมธนลอปเทอรว (DME) เพลถอทดแทน

เชลชอเพลนง

2 ปป

51-52

320,0003 รศ.สรนตนทว ลนชมตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การพตฒนาการขศชนรมปเพลถอการใช คงานของกลาสเซรามนกสวชนนด

ไมก คาทปถงพายตพอการกรอตกแตพงเพลถอใช ค เปล นวตสดรทางทตนตกรรม

สกาหรตบการซพอมแซม

2 ปป

51-52

520,0004 ผศ.ดวงฤดป ฉายสรวรรณ

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.สตจจาทนพยว ทตศนปยพตนธรว

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นางสาวสรภตตรา ทนพพนลา

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ดร.กาญจนา  กาญจนทวปวตฒนว    ( สตดสพวนทปถทกาวนจตย 10 % )

Prof. Dr. Kimihiro   YAMASHITA  (สตดสพวนทปถทกาวนจตย 10 %)

น.ส. ปาลนดา  ทตกษนนทว

น.ส. ธปราภา สรพรรณโรจนว

น.ส. กรองกาญจนว ศนร นนรกรลวตฒนา

น.ส. คนศงนรช แก ควทรตพยวศตกดนด

น.ส. พรพนมล ขตนธจนนดา

นายธเนศ ณ วนเชปยร

ดร. เทพปวรรณ จนตรวตชรโกมล

การพตฒนาเวลบทพาความรม คและระบบถามตอบขต ชนสมงเพลถอให ค

บรนการความรม คด คานการเกษตร

3 ปป

50-52

750,000

(75,000)

5

(ชรด)

รศ.อตศนปยว กพอตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ดร.อารปยว ธตญกนจจานรกนจ

ฝพ ายสารสนเทศ สกานตกหอสมรด บางเขน

ผศ.ปรปดา เลนศพงศวว นภมษณะ

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การวนจตยและพตฒนาเทคนนคการประมวลความรม คและระบบถาม-

ตอบขต ชนสมง

3 ปป

50-52

(465,000)5

(ยพอย)

รศ.อตศนปยว กพอตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นางสาวพตชรป วราศรตย

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นางมรกขวดา สรขธาราจาร

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ยลน ภมพวรวรรณ

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ฉวปวรรณ เพลชรศนร น

ตระกมล เพนถมพมล

การศศกษาและพตฒนาองควความรม ค และ ออนโทโลยปเพลถอสนตบ

สนรนระบบการตตดสนนใจและการตอบปตญหาการเกษตร : กรณป

ศศกษาเรลถองข คาวไทย

3 ปป

50-52

(210,000)5

(ยพอย)

ดร.อารปยว ธตญกนจจานรกนจ

ฝพ ายสารสนเทศ สกานตกหอสมรด บางเขน

นางสาวถนรนตนทว ดการงควสอน

ฝพ ายสารสนเทศ สกานตกหอสมรด บางเขน

นางสาววตนเพลญ ศรตจตนทรวกรล

ฝพ ายสารสนเทศ สกานตกหอสมรด บางเขน

รศ. ดร. พปรเดช ทองอกาไพ

นางสาวประดนษฐา ศนร นพตนธว

Dr. Johannes Keizer

Dr. Dagobert Soergel

ดร. อรวรรณ อนถมสมบตตน

ปฏนกรณวเมมเบรนรปฟอรวมแกตสไฮโดรเจนความบรนสรทธนดสมงยนถง

เพลถอใช คในเซลลวเชลชอเพลนงเปล นพลตงงานทดแทน

2 ปป

51-52

300,0006 รศ.สรนตนทว ลนชมตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การแก คไขปตญหาการขตดแย คงกตนระหวพางบรนการเสรนมของ

โทรศตพทวเคลลถอนทปถ

2 ปป

51-52

270,0007 อ.ภตทร ลปลาพฤทธนด

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นายพปรธร  โอชาพตนธรว
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การสตงเคราะหวยาต คานไข คหวตดนก(Oseltamivir) จากนกชาตาล

แมนโนส และ อะราบนโนส

2 ปป

51-52

570,0008 รศ.บรญสพง คงคาทนพยว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.งามผพอง คงคาทนพยว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.ชนนนทรว ตนรวตฒนวานนช

ภาควนชาสรปรว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

น.ส. ภาวนณป  วนเชปยรนรกรล

การจตดการความรม คงานวนจตยในมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว 3 ปป

51-53

4,000,0009 ศ.อรทตยรตตนว ณ นคร

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

รศ.พตนธรวปนตน เปปถยมสงพา

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สมชาย นกาประเสรนฐชตย

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.พปรวตฒนว วตฒนพงศว

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นางพจนตนทว รพมสนธนด

สกานตกงานเลขานรการ สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพง มก. สถาบตนวนจตยและ

พตฒนาแหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางภตทรา ชมวาธนวตฒนว

ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางสรไร สรวรรณรตตนว

ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาวมาลป สกรลนนยมพร

ฝพ ายสารสนเทศงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นางกนกพร พมลประพตนธว

ฝพ ายสารสนเทศงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาวทนสยา ทนศเสถปยร

ฝพ ายสารสนเทศงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

น.ส.สรภนสรา เกปยรตนสตนตนสรข

การศศกษาหาเชลชอแบคทปเรปยกรดแลกตนกจกาเพาะ 

Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในลกาไส คไกพ และการตอบ

สนองของเชลชอแบคทปเรปยกรดแลกตนก ในการสร คางภมมนต คาน

ทาน

3 ปป

50-52

400,00010 รศ.สรนปยว นนธนส นนประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.สรทธนพตนธรว แก ควสมพงษว

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเตรปยมและพตฒนาวตสดรเซรามนกสวจากสารประกอบโลหะ

เชนงซ คอนอยพางงพาย สกาหรตบใช คเปล นแผพนเยลถอบางอนเลลกโทร

ไลตวในเซลลวเชลชอเพลนงออกไซดวของแขลง

2 ปป

51-52

320,00011 ผศ.อภนรตตนว เลาหวบรตรป

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.นตทธมน คมณแสง

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายฉตตรชตย วประนนตนสกรล

การกกาหนดรมปแบบของปตญหาสนามแมพเหลลกไฟฟคา

โดยกระบวนการแยกยพอยแบบไอโซทรอปนกเวกเตอรวฟนลดว

2 ปป

51-52

170,00012 รศ.ณตฏฐกา หอมทรตพยว

ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟคา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

โครงสร คางและสมบตตนทางไฟฟคาของแลนทานตมเฟอรวไรทวเจลอ

ไอออนโลหะทปถเตรปยมโดยกระบวนการขต ชนตอนเดปยวเพลถอใช ค

เปล นวตสดรตรวจวตดแกตส

2 ปป

51-52

360,00013 ผศ.นตทธมน คมณแสง

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.อภนรตตนว เลาหวบรตรป

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ดร. หทตยกานตว มนตสปนยะ

ดร. อนรรตตนว ว นส นทธนดสรอรรถ

นางสาววรรณกตษมา ฮารน

การสตงเคราะหวสารอนรพตนธวไบโอทนนทปถมปโครงสร คางทปถวพองไวใน

สภาวะกรด เพลถอใช คในการทกา tRNA ให คบรนสรทธนด และพตฒนาไป

เปล นสารตพอเชลถอมสกาหรตบชปวโมเลกรล

2 ปป

51-52

310,00014 อ.พนทตกษว เชลชอวงศว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การวนจตยไปสมพการพตฒนาพลตงงานทางเลลอก: เซลลวแสง

อาทนตยวและเชลชอเพลนงสตงเคราะหว

2 ปป

51-52

1,350,000

(370,000)

15

(ชรด)

รศ.อรรถธปรา วรยนถงยง

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ.บรษบา ยงสมนทธว

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ลตดดา มปศรข

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การใช คสปจากสารสกตดธรรมชาตนเพลถอใช คสกาหรตบเซลลวแสง

อาทนตยวชนนดดายเซนซนไทสวของแขลง

2 ปป

51-52

(285,000)15

(ยพอย)

ผศ.มารนสา อรตญชตยยะ

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.อตจจนา วงศวชตยสรวตฒนว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.อรรถธปรา วรยนถงยง

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ลตดดา มปศรข

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ.บรษบา ยงสมนทธว

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การสตงเคราะหวเพอรอฟสไกทวและการศศกษาครณสมบตตนในการ

ประยรกตวใช คเปล นอนเลลกโทรไลตววตฎภาคของแขลง

2 ปป

51-52

(283,000)15

(ยพอย)

รศ.อตจจนา วงศวชตยสรวตฒนว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.อรรถธปรา วรยนถงยง

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การเตรปยมแกตสสตงเคราะหวจากปฏนกนร นยาออกซนเดชตนแบบพา

เชปยลของมปเทนโดยใช คตตวเรพงปฏนกนร นยาเพอรอฟสไกทว 

LaCoO3

2 ปป

51-52

(210,000)15

(ยพอย)

อ.พนนทรวสรดา วปรวตฒนว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.อรรถธปรา วรยนถงยง

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

เชลชอเพลนงสตงเคราะหว : กระบวนการฟนชเชอรวโทรปบนตตวเรพง

โคบอลตวทปถถมกปรตบปรรง

1 ปป (202,000)15

(ยพอย)

รศ.อรรถธปรา วรยนถงยง

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาเอนไซมวเบต คา-กลมโคซนเดสชนนดใหมพเพลถอการ

ประยรกตวใช คในเช นงพาณนชยว

3 ปป

50-52

270,00016 ผศ.ประชรมพร คงเสรป (ทรนกรล)

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ. ดร. ม.ร.ว. ช นษณรสรร  สวตสดนวตตนว

รศ.ดร. เจมสว เกตรทตต คารวนสว

การศศกษากลไกการยตบยต ชงเอนไซมว Human 

Topoisomerase II โดยสารกลรพม rhinacanthins และ 

napthoquinone esters เพลถอใช คเปล นยาต คานมะเรลง

2 ปป

51-52

300,00017 อ.นลวตฒนว บรญญาลตย

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

วนจตยและพตฒนาใบมปดจอบหมรนสกาหรตบประเทศไทยเพลถอใช คกตบ

อรปกรณวไถจอบหมรนตนดรถไถเดนนตามเน คนการทดลองใน

แปลง

2 ปป

51-52

150,00018 รศ.ธตญญา นนยมาภา

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นายณรงคว อรพนคง

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นายวนชตย หมอยาดป

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การยพอยสลายสปย คอมผ คาบางชนนดโดยใช คแผพนฟนลวมของผลศก

ไทเทเนปยขนาดนาโนประสนทธนภาพสมง

2 ปป

51-52

350,00019 รศ.สรดจนต สงวนเรลอง

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.นตทธมน คมณแสง

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การศศกษากลไกการทกางานของนาโนมอรวเตอรวโปรตปน ATP  

synthase ด ควยวนธป molecular dynamics method

2 ปป

51-52

220,00020 อ.เฉลนมพล กาญจนวรนนทรว

ภาควนชาฟนสนกสว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การขจตดสปย คอมผ คาในนกชาทนชงโดยใช คเทคนนคการดมดซตบทาง

ชปวภาพด ควยมวลชปวภาพของฟตงไจ

2 ปป

51-52

180,00021 ผศ.วปรานรช หลาง

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

อ.ฐนตนยา แซพปตง

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.สาโรจนว ศนร นศตนสนปยกรล

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การวนเคราะหวผลของไฮโดรคอลลอยดวตพอการลดปรนมาณ

นกชามตนในผลนตภตณฑวทอด

2 ปป

51-52

320,00022 รศ.รรพงนภา พงศวสวตสดนดมานนต

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การกกาจตดสสารอนนทรปยวธรรมชาตนและสารกกาจตดศตตรมพลชในนกชา

ดนบโดยใช คแสงเลปยนแบบแสงอาทนตยว

2 ปป

51-52

260,00023 รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ธารนนป สาลปโภชนว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การโคลนนนถงและหาลกาดตบเบสของยปน phytoene synthase 

ในการควบครมการสตงเคราะหวคาโรทปนอยดวในผลสตบปะรดพตนธรว

ปตตตาเวปย (Ananas  comosus (L.)  Merr. cv.  Pattavia) 

ทปถเรพงการสรกแกพด ควยฮอรวโมนเอทปลปน

3 ปป

50-52

240,00024 รศ.นนรตนดรว จตนทวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ประศาสตรว เกลชอมณป

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การปรตบปรรงพตนธรวหญ คาแพงโกลพาโดยการเพาะเลปชยงเนลชอเยลถอ 3 ปป

50-52

250,00025 ศ.ประดนษฐว พงศวทองคกา

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรร นนทรว ปนยะโชคณากรล

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ.สายตณหว ทตดศรป

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

นางสาว จตนทกานตว อรณนตนทว

การยตบยต ชงการเพนถมจกานวนไวรตสนนวคลปโอโพลปฮปโดร (NPV) 

ของไหม โดยใช ค double-strand  RNA interference

3 ปป

51-53

360,00026 รศ.เลนศลตกษณว เงนนศนร น

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การพตฒนาเครลถองหมายโมเลกรลของลตกษณะต คานทานตพอ

โรคราเขมพาดกาในหญ คากนนนป

2 ปป

51-52

350,00027 อ.จตรพร กรลอศชง

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ชตชวาล จตนทราสรร นยารตตนว

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายอานรภาพ  เสลงสาย

การถพายยปนสร คางโปรตปนหร คมอนรภาคไวรตสใบดพางเข คากล ควยไม ค

สกรลหวายเพลถอสร คางความต คานทานโรคโดย RNAi 

Technology

2 ปป

51-52

310,00028 รศ.พตฒนา ศรปฟคา ฮรนเนอรว

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางสาว กฤษณา พนนนจ

การแยกสกตดยปน sesquiterpene synthase จากต คน

สะระแหนพทปถสร คางฟปโรโมนเตลอนภตย beta-farnesene ในเพปชย

อพอน และการแสดงออกของยปนนปชในมะละกอเพลถอการควบครม

โรคทปถเก นดจากไวรตส

3 ปป

50-52

210,00029 อ.ศรปเมฆ ชาวโพงพาง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.อกาไพวรรณ ภราดรวนรวตฒนว

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.นนพนธว ทวปชตย

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

การผลนตและใช คเทคโนโลยปเอนไซมวเพลถอจตดการและเพนถม

มมลคพาของเหลลอใช คจากอรตสาหกรรมเกษตร

2 ปป

51-52

400,00030 ดร.พนลาณป ไวถนอมสตตยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.สรคตนธรส ธาดากนตตนสาร

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาววราภรณว อภนวตฒนาภนวตต

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวมลนพรรษ  สงพนมพว

นางสาวทวปส นร น  มาลาพตนธรว

นางสาวพรพนมล  จตนทรวฉาย

นนสนตปรนญญาโท 2 คน

การเตรปยมและสมบตตนของ (K0.5-Na0.5) NbO3-LiXO3, 

X=Nb และ Sb เซรามนกสวเฟปยโซอนเลลกทรนกชวชนนดไร คตะกตถว

2 ปป

51-52

240,00031 รศ.สรปรปยา ตรปว นจนตรเกษม

ภาควนชาฟนสนกสว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ความหลากหลายทางชปวภาพและสารต คานจรลนนทรปยวของแอ

คตนโนมตยสปทจากถกชา

2 ปป

51-52

120,00032 ผศ.กรรณนการว ดวงมาลยว

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.อรนนทนพยว ธรรมชตยพนเนต

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การวนเคราะหวการทกางานของยปนทปถใช คในการสตงเคราะหวสาร

เคอรวคมมนนอยดวในขมนชนชตนโดย RNA interference

3 ปป

51-53

290,00033 รศ.สรร นนทรว ปนยะโชคณากรล

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.อมรา ทองปาน

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.สมพนศ สามนภตกดนด

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การโคลน การศศกษาลตกษณะเฉพาะ และการแสดงออกของ

ยปน XYL1 จากเมทนลโลโทรฟนกยปสตวทนอรณหภมมนสมงทปถแยกได ค

ในประเทศไทย

2 ปป

51-52

160,00034 ผศ.นตนทนา สปสรข

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ.สาวนตรป ลนถมทอง

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.อรนนทนพยว ธรรมชตยพนเนต

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การค คนหาและโคลนยปนทปถเกปถยวข คองกตบการสร คางดอกในสบมพดกา 2 ปป

51-52

270,00035 อ.สมพนศ สามนภตกดนด

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.วนภา หงษวตระกมล

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.ศนร นวรรณ บรรปคกา

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

การโคลนและศศกษาครณลตกษณะของยปนทปถเกปถยวข คองกตบกลนถน

ของดอกแก คว มะกรมด และกล ควยไม ค

3 ปป

51-53

270,00036 รศ.พตฒนา ศรปฟคา ฮรนเนอรว

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร หรรษา ประวตตน

นางสาวกฤษณา  พนนนจ

เมตาจปโนมนคสวของจรลนนทรปยวดนนเพลถอการประยรกตวใช คทางการ

เกษตรอรตสาหกรรม และการแพทยว

2 ปป

51-52

260,00037 นางสาวมณป ตตนตนรรพงกนจ

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.สรดาวรรณ เชยชมศรป

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางอรวรรณ ชวนตระกมล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การประยรกตวใช คแรพอรตสาหกรรมเพลถอการเกษตรและสนถงแวด

ล คอม

2 ปป

51-52

410,00038 ผศ.พรสวาท วตฒนกมล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวพลชนพนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ก คองเกปยรตน (ลาออก) วนเศษรตตนว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวพลชนพนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การปรตบปรรงพตนธรวยมคาลนปตตสด ควยเทคโนโลยปชปวภาพเพลถอเพนถม

พลชนทปถปลมกในแหลพงดนนเคลมภาคตะวตนออกเฉปยงเหนลอของ

ประเทศไทย

3 ปป

51-53

1,410,000

(156,000)

39

(ชรด)

ดร.ศาลตกษณว พรรณศนรน

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การตรวจสอบลายพนมพวดปเอลนเอของโคลนพตนธรวยมคาลนปตตส

โดยใช คเครลถองหมายไมโครแซทเทลไลทว

2 ปป

51-52

(239,000)39

(ยพอย)

รศ.สรร นนทรว ปนยะโชคณากรล

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การปรตบปรรงพตนธรวยมคาลนปตตสเพลถอปลมกในพลชนทปถภาคตตะวตนออก

เฉปยงเหนลอของประเทศไทย โดยการฉายรตงสปแกมมารพวมกตบ

เทคนนคการเพาะเลปชยงเนลชอเยลถอพลช

3 ปป

51-53

(194,000)39

(ยพอย)

ดร.ศนร นวรรณ บรรปคกา

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

ดร.ศาลตกษณว พรรณศนรน

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การปรตบปรรงพตนธรวยมคาลนปตตสให คทนตพอความเคลมด ควยการถพาย

ยปน APX เข คาสมพต คน

2 ปป

51-52

(239,000)39

(ยพอย)

รศ.สมศตกดนด อภนส นทธนวาณนช

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.ศาลตกษณว พรรณศนรน

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

ดร.ศนร นวรรณ บรรปคกา

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

การเปรปยบเทปยบการเตนบโตและลตกษณะทางสรปรว นทยาของ

สายพตนธรวไม คยมคาลนปตตสคามาลดมเลนซนสรรพนทปถ2

3 ปป

51-53

(194,000)39

(ยพอย)

อ.สาพนศ ดนลกสตมพตนธว

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

นายวนฑมรยว เหลลองวนร นยะแสง

การคตดเลลอกยมคาลนปตตสทนเคลมโดยใช คตตวบพงชปชทางชปวเคมปใน

สภาพปลอดเชลชอ

3 ปป

51-53

(194,000)39

(ยพอย)

ดร.ศาลตกษณว พรรณศนรน

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

รศ.ปรณฑรนกา หะรนณสรต

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การคตดเลลอกพตนธรวยมคาลนปตตสให คทนเคลมในสภาพปลอดเชลชอ

โดยการใช คสารเคมป

3 ปป

51-53

(194,000)39

(ยพอย)

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ศาลตกษณว พรรณศนรน

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

ผศ.อรรถศนษฐว วงศวมณปโรจนว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

อ.จงรตก วตชรนนทรวรตตนว

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

การแสดงออก และการศศกษาสมบตตนของรปคอมบนแนนทวไฟโบ

รอนเนสจากนกชายพอยอาหารของหนอนไหม

2 ปป

51-52

250,00040 ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ราตรป วงศวปตญญา

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.เกปยรตนทวป ชมวงศวโกมล

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.เลนศลตกษณว เงนนศนร น

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การขยายพตนธรวไม คปพ าหายากและใกล คสมญพตนธรวบางชนนด โดย

การเพาะเลปชยงเนลชอเยลถอ เพลถอการอนรรตกษวพตนธรกรรมและการใช ค

ประโยชนวอยพางยตถงยลน

3 ปป

51-53

150,00041 รศ.มาลป ณ นคร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ลนลลปถ กาวปตตะ

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรรปยา ตตนตนว นวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.มนนตา ชตยประสงควสรข

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายดนตย สรรพศรป

การตรวจวนเคราะหวงาช คางไทย 2 ปป

51-52

300,00042 ผศ.พรสวาท วตฒนกมล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวพลชนพนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.วปรยรทธว เลาหะจนนดา

ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

Prof Dr W.H. Hofmeister

น.ส. เสรนมรตกษว อนงคะวณนช

นายจตกรกรนช บรญมป

นายวตฒนา เวทยประสนทธนด

นายศนร นวตฒนว เผพาวงศา

นายไสว วตงหงษา

น.ส. สรจนตรา จางตระกมล

นางนนลรบล กตณหา

นายรณสนทธนด มณปไสยว

น.ส. พนมพนกา ธรรมเจรนญ

นายสตตวแพทยวภตทรพล มณปอพอน

สตตวแพทยวหญนงวนาลป เขมพนทตกษว

นายสตตวแพทยวบรรฉตตร ตตนประดนษฐว

Dr. habil. Dorrit Jacob

Dr. Tobias Heager

Dr. Analia Soldati

Dr. Ursula Wehrmeister

Dr. Stefan Ziegler

การปรตบปรรงครณภาพนกชาทนชงจากโรงไฟฟคาราชบรรปโดยใช คระบบ

พลชนทปถชรพมนกชาเทปยม

2 ปป

51-52

200,00043 ผศ.ธนวรรณ พาณนชพตฒนว

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

Guy R.Lanza

การใช คประโยชนววตสดรเศษเหลลอจากอรตสาหกรรมเกษตรขนาด

ยพอม

3 ปป

50-52

1,200,000

(128,000)

44

(ชรด)

รศ.วรรณวนบมลยว กาญจนกรญชร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การคตดเลลอกและผลนตแบกทปเรปยกรดแลกตนกเพลถอปรตบปรรง

ครณภาพกากถตถวเหลลอง

3 ปป

50-52

(180,000)44

(ยพอย)

ผศ.ประมรข ภระกมลสรขสถนตยว

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.วนเชปยร ลปลาวตชรมาศ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สรนปยว นนธนส นนประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นายอภนเชษฐ  หมลถนอรพาม

การพตฒนาเครลถองชมรสจากหตวและเปลลอกกร คง 1 ปป (225,000)44

(ยพอย)

รศ.วรรณวนบมลยว กาญจนกรญชร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผศ.สรดสาย ตรปวานนช

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การพตฒนาสมบตตนเยลถอกระดาษจากทางใบปาลวมนกชามตนเพลถอ

บรรจรภตณฑวเยลถอกระดาษขศชนรมปสกาหรตบบรรจรผลไม คสด

1 ปป (318,000)44

(ยพอย)

อ.เลอพงศว จารรพตนธว

ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การแยกโปรตปนและแลลกโทสจากของเหลลอทนชงจาก

อรตสาหกรรมการผลนตเนยแขลง

1 ปป (187,000)44

(ยพอย)

อ.สายพนณ ทานตชฌาสตย

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การศศกษาครณสมบตตนการต คานออกซนเดชตถนและสารประกอบแอ

นโธไซยานนนจากเปลลอกองรพน

1 ปป (162,000)44

(ยพอย)

อ.ศศนธร ตรงจนตภตกดป (จตนทนวรางกมร)

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การสะสมของโลหะหนตก (แคดเมปยม ทองแดง เหลลก ตะกตถว 

นนกเกนล โครเมปยม และสตงกะสป) ในดนนนา และการเคลลถอนย คาย

ไปสมพเมลลดข คาว กระดมดซตบ (Adsorption) และการคาย 

(Desorption) ของโลหะหนตกในดนนนา และครณสมบตตนทาง

อรณหพลศาสตรว และจลนศาสตรว

2 ปป

51-52

200,00045 ผศ.สรนทรป ขรนทอง

สาขาวนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะทรตพยากรและสนถงแวดล คอม 

ศรปราชา

ผศ.สรนทรป ขรนทอง

สาขาวนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะทรตพยากรและสนถงแวดล คอม 

ศรปราชา

อ.เกรนก วงศวสอนธรรม

สาขาวนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะทรตพยากรและสนถงแวดล คอม 

ศรปราชา

การผลนตเยลถอกระดาษจากไม คสบมพดกา 4 ปป

51-54

400,00046 นายวนขตณฑว อรรณพานรรตกษว

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ประเทลอง พรฒซ คอน

ภาควนชาวนผลนตภตณฑว คณะวนศาสตรว บางเขน

เพลญศรป อตนวรรณาพตฒนว

การพตฒนาผลนตภตณฑวยตบยต ชงการเจรนญของเชลชอจรลนนทรปยว โดยมป

สารสกตดพลมและ/หรลอนกชามตนพลมเปล นองควประกอบหลตก: 1. 

ผลนตภตณฑวสเปรยวฆพาเชลชอในห คองนกชาแบบพกพา 2. ผลนตภตณฑว

แผพนเชลดทกาความสะอาดแบบพกพาเพลถอใช คยตบยต ชงเชลชอปน

เปลชอนจากทปถสาธารณะ

2 ปป

51-52

280,00047 นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวประภตสสร รตกถาวร

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การคตดเลลอกต คนเสาวรสต คานทานโรคไวรตสด ควยเทคนนค 

somaclonal variation

2 ปป

51-52

200,00048 รศ.สนร นภตทรว พราหมณปยว

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

ศศกษาการชะล คางพตงทลายของดนนโดยเทคนนคการใช ค

ไอโซโทปรตงสปฝรพ นกตมมตนตรตงสป ซปเซปยม-137 ณ.บรนเวณพลชนทปถ

อกาเภอเขาคนชฌกมฏ จตงหวตดจตนทบรรป

2 ปป

51-52

200,00049 รศ.พรรณป พตกคง

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.พตฒนา อนรรตกษวพงศธร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.สรนทรป ขรนทอง

สาขาวนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะทรตพยากรและสนถงแวดล คอม 

ศรปราชา

ผศ.วตนวนสา สรดประเสรนฐ

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาวนธปการลอกกาวจากเส คนไหมไทยด ควยเอนไซมว 2 ปป

51-52

450,000

(50,000)

50

(ชรด)

ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

เซอรนซนนจากรตงไหม และสมบตตนทางชปวโมเลกรล 2 ปป

51-52

(150,000)50

(ยพอย)

ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การลอกกาวเซอร นซนนจากเส คนไหมไทยด ควยโปรตปเอส 2 ปป

51-52

(150,000)50

(ยพอย)

ผศ.อรไรวรรณ นนลเพลชรว

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การเพนถมความเข คมข คนของเซอรนซนนจากนกชาทนชงการลอกกาวเส คน

ไหมด ควยเมมเบรนและการดตดแปรเซอรนซนนด ควยวนธปทางเคมป

2 ปป

51-52

(100,000)50

(ยพอย)

รศ.ชลธนชา นรพมหอม

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาวนธปว นเคราะหวหาปรนมาณนกชามตนทต ชงหมดในเมลลดข คาว

โพดนกชามตนอยพางรวดเรลวด ควยเทคนนคเนปยรวอ นนฟราเรดสเปกโต

รสโกปปและการประยรกตวใช คในโปรแกรมการปรตบปรรงพตนธรวข คาว

โพดนกชามตน

2 ปป

51-52

300,00051 ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ผศ.วนเชปยร กปรตนนนจกาล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การตรวจสอบผลนตภตณฑวอาหารทปถผพานการฉายรตงสปด ควยวนธป

ทางกายภาพและชปวภาพ

3 ปป

51-53

450,00052 ผศ.วตนวนสา สรดประเสรนฐ

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.พรรณป พตกคง

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.วารรณป วารตญญานนทว

ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

อารตกษว วนทนตธปรานนทว
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การปนเปลชอนของไนเตรทในแหลพงนกชาบาดาล พลชนทปถภาคตะวตน

ตก และการประเมนนความเสปถยง

2 ปป

51-52

200,00053 ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ผศ.อรรถศนษฐว วงศวมณปโรจนว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายวรรณศตกดนด เลปถยมเหลปยม

นายชตชวาลยว สนงหกตนตว

สมบตตนทางกายภาพและทางกลของแผพนฟนลวมกล ควยทปถเสรนม

เส คนใยธรรมชาตน

2 ปป

51-52

200,00054 รศ.รตงสนนป โสธรวนทยว

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ดร.รตงสนมา ชลครป

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

น.ส. ศนร นลตกษณว  ทรงทนพยว

การวนจตยและพตฒนาผลนตภตณฑวสรขภาพเพลถอเพนถมมมลคพาจาก

ธตญพลชไทย

3 ปป

51-53

1,000,000

(115,000)

55

(ชรด)

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ศนร นพร วนหคโต

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายเจรนญ ขรนพรม

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

การคตดเลลอกและการผลนตธตญพลชไทยเพลถอเพนถมประสนทธนภาพ

ของผลนตภตณฑวสรขภาพ

3 ปป

51-53

(153,220)55

(ยพอย)

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายเจรนญ ขรนพรม

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ศนร นพร วนหคโต

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การเพนถมประสนทธนภาพการผลนตต คนกล คาและสร คางสารสกาคตญ

ทางโภชนาการในธตญพลชไทยโดยเทคโนโลยปชปวภาพ

3 ปป

51-53

(208,170)55

(ยพอย)

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ศนร นพร วนหคโต

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายเจรนญ ขรนพรม

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ครณคพาทางโภชนาการ และสหสตมพตนธวของดตชนปต คานอนรมมล

อนสระและธาตรอาหารในผลนตภตณฑวต คนกล คาธตญพลชไทย

3 ปป

51-53

(293,760)55

(ยพอย)

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.รรพงนภา กพอประดนษฐวสกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ผศ.วราภา มหากาญจนกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ผศ.มนตวทนพยว ชกถาชอง

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นายเจรนญ ขรนพรม

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ศนร นพร วนหคโต

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การศศกษาเกณฑวครณภาพการปนเปลชอนจรลนนทรปยวและกระบวน

การลดการปนเปลชอน

3 ปป

51-53

(124,390)55

(ยพอย)

ดร.ศนร นพร วนหคโต

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายเจรนญ ขรนพรม

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

การวนจตยกระบวนการเกลบรตกษา และอายรวางจกาหนพาย ของนกชา

คต ชนต คนกล คาและผลนตภตณฑวสรขภาพจากธตญพลชไทย

3 ปป

51-53

(105,460)55

(ยพอย)

นายเจรนญ ขรนพรม

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

นายสมนศก ทองบพอ

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ดร.อภนตา บรญศนร น

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

นางสาวยรพนน อพอนศนร น

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ดร.พปรพงษว แสงวนางควกมล

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

การพตฒนาพลชนทปถชนบทโครงการภมฟคาพตฒนาฯ โดยสร คางมมลคพา

เพนถมให คแกพผลผลนตทางการเกษตรและยกระดตบครณภาพชปว นต

ของชาวชนบท

3 ปป

51-53

800,000

(800,000)

56

(ชรด)

รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตนด(ธนะสมบตตน)

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นายเกษม หฤทตยธนาสตนตนด

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายวรฒนนตนทว คงทตด

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางยรพา ปานแก คว(มงคลสรข)

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายวราวรฒน ศรภมนตรมงคล

ฝพ ายพตฒนาเชนงธรรกนจ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตผลทางการเกษตร

และอรตสาหกรรมเกษตร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การสการวจ รวบรวม ขยายพตนธรวและคตดเลลอกพตนธรวกล ควยไม คและ

สมรนไพรพลชนเมลอง เพลถอคลนสมพธรรมชาตนและเสรนมสร คางครณคพา

ทางเศรษฐกนจ

3 ปป

51-53

(0)56

(ยพอย)

นางสาวพนนดา วงษวแหวน

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตนด(ธนะสมบตตน)

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวพนนดา วงษวแหวน

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รรพงอรรณ  สรพมแก คว

สนร นทรตพยว  เลนศปรตชญานตนทว

เทพา  ผรดผพอง

การพตฒนาการปลมกพลชในระบบวนเกษตรเพลถอการใช ค

ประโยชนวทปถด นนอยพางยตถงยลน

3 ปป

51-53

(0)56

(ยพอย)

ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตนด(ธนะสมบตตน)

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.วประศตกดนด อรดมโชค

ภาควนชาวนทยาศาสตรวพลชนพนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางยรพา ปานแก คว(มงคลสรข)

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายเกษม หฤทตยธนาสตนตนด

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายประกนต วงศวศรปวตฒนะ

การใช คประโยชนวจากถตถวแดงญปถปรพ นในพลชนทปถโครงการภมฟคา

พตฒนาฯ

3 ปป

51-53

(0)56

(ยพอย)

รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.วนชตย หฤทตยธนาสตนตนด

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.วนษฐนดา จตนทราพรชตย

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การผลนตพลตงงานจากชปวมวลไม คโตเรลวในพลชนทปถโครงการภมฟคา

พตฒนาฯ

3 ปป

51-53

(0)56

(ยพอย)

นายเกษม หฤทตยธนาสตนตนด

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.วนชตย หฤทตยธนาสตนตนด

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตนด(ธนะสมบตตน)

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การใช คประโยชนวจากชาและการพตฒนาผลนตภตณฑวจากใบชา 3 ปป

51-53

(0)56

(ยพอย)

รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นายวรฒนนตนทว คงทตด

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวสรพนนดา วนนนจฉตย

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การผลนตกระดาษด ควยมลอและการสร คางมมลคพาเพนถมโดยใช คชป

วมวลจากศมนยวภมฟคาพตฒนาฯ

3 ปป

51-53

(0)56

(ยพอย)

นายวรฒนนตนทว คงทตด

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายชตยพร สามพรพมพวง

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.สรธปรา วนทยากาญจนว

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาและประเมนนผลกระทบและผลสกาเรลจของโครงการ

ตพางๆ ภายใต คโครงการภมฟคาพตฒนาฯ

2 ปป

51-52

(0)56

(ยพอย)

นางฤดป ธประวนนช

ฝพ ายพตฒนาเชนงธรรกนจ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตผลทางการเกษตร

และอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.มะลนวตลยว หฤทตยธนาสตนตนด(ธนะสมบตตน)

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางฤดป ธประวนนช

ฝพ ายพตฒนาเชนงธรรกนจ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตผลทางการเกษตร

และอรตสาหกรรมเกษตร

การปรตบปรรงพตนธรวพลชเศรษฐกนจโดยวนธปเหนปถยวนกาให คกลายพตนธรว 12 ปป

41-52

900,000

(420,000)

57

(ชรด)

ผศ.พปรนรช จอมพรก

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.พปรนรช จอมพรก

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ธตญญะ เตชะศปลพนทตกษว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ชมศตกดนด จอมพรก

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.คทารตตนว ชมศรปเอปถยม

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ.สนรนรช ลามศรปจตนทรว

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การปรตบปรรงพตนธรวพลชสกรลดราเซปยนพา โดยการเหนปถยวนกาให ค

กลายพตนธรว

4 ปป

49-52

(120,000)57

(ยพอย)

รศ.ธตญญะ เตชะศปลพนทตกษว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

การปรตบปรรงพตนธรวไม คนกชาสกรล Anubias โดยการเพาะเลปชยงเนลชอ

เยลถอรพวมกตบการฉายรตงสปแกมมาแบบเฉปยบพลตนและแบบเรลชอรตง

4 ปป

49-52

(120,000)57

(ยพอย)

ผศ.พปรนรช จอมพรก

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.ชมศตกดนด จอมพรก

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางสาว กาญจนรป พงษวฉวป

การปรตบปรรงครณภาพโปรตปนของข คาวโพดข คาวเหนปยวโดยใช ค

เทคนนคการกลายพตนธรวรพวมกตบการใช คโมเลกรลเครลถองหมายใน

การคตดเลลอก

3 ปป

50-52

(120,000)57

(ยพอย)

ผศ.ชมศตกดนด จอมพรก

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.สมศตกดนด อภนส นทธนวาณนช

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.พปรนรช จอมพรก

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การปรตบปรรงพตนธรวดาหลาโดยการเพาะเลปชยงเนลชอเยลถอรพวมกตบ

การฉายรตงสปแกมมา

4 ปป

49-52

(120,000)57

(ยพอย)

ผศ.พปรนรช จอมพรก

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาการผลนตเยลถอฟอกขาวจากปอในเช นงอรตสาหกรรม

ขนาดหยพอม

4 ปป

49-52

300,00058 นายวนขตณฑว อรรณพานรรตกษว

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางเพลญศรป อคนวรรณาพตฒนว

นายชตยรตตนว ดรยลพตชรว

การเปรปยบเทปยบลตกษณะทางพตนธรกรรมของลางสาดและ

ลองกองทปถพบในประเทศไทยโดยใช คเทคนนคทางชปวโมเลกรล

3 ปป

50-52

160,00059 อ.ชนนวตฒนว ยตพวตฒนพตนธว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.ชนนวตฒนว ยตพวตฒนพตนธว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

นาย สรจรนต  สพวนไพโรจนว

การผลนตเยลถอและกระดาษด ควยมลอแบบไทยโดยวนธป cold 

process

2 ปป

51-52

150,00060 นายวรฒนนตนทว คงทตด

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.สรธปรา วนทยากาญจนว

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 161 โครงการ 44,790,000

โครงการพตฒนาเครลถองบปบนกชามตนสบมพดการะดตบครตวเรลอน 1 ปป 130,00061 นายสรทธนพร เนปยมหอม

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นายกนตตนเดช โพธนดนนยม

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

การเชลถอมตพอเครลอขพายตรวจวตดแบบไร คสายผพานเครลอขพายแลน

ไร คสาย

1 ปป 130,00062 รศ.อนตนตว ผลเพนถม

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ชตยพร ใจแก คว

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.อภนรตกษว จตนทรวสร คาง

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ชนชนงานต คนแบบตตวถอดรหตสลนสวนเทอรวบน เพลถอเปล นตตวถอดรหตส

ภายในสกาหรตบตตวถอดรหตสภายนอกแบบเวกเตอรวซนมโบล

1 ปป 320,00063 ผศ.อรศนา ตตณฑรลเวศมว

ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟคา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การสตงเคราะหวซนลนกาเมโซพอรวทปถมปรมพรรน 2 ขนาดจากเถ คา

แกลบโดยใช คไคโตซานเปล นสารแมพแบบ

1 ปป 240,00064 รศ.เมตตา เจรนญพานนช

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การผลนตนกชาตาลรปดนวซวจากกากมตนสกาปะหลตงด ควยรา Rhizopus 

oligosporus ในถตงปฏนกรณวชปวภาพแบบแพคเบด เพลถอใช คผลนต

เอทานอล

1 ปป 320,00065 ผศ.อนรสนษฐว ธนะพนมพวเมธา

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เพลญจนตร ศรปนพครณ

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นายภมษนต สายแวว

การควบครมอนงแบบจกาลองชนนดสมองกลฝตงตตวสกาหรตบเครลถอง

ปฏนกรณวเคมปทปถเก นดปรากฏการณว Non-Minimum Phase

1 ปป 310,00066 อ.ชนนนทรว ปตญจพรผล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นายภนญโญ  ศนร นอารยะพตนธว

ระบบพยากรณวการระบาดของโรคไหม คในนาข คาว 1 ปป 270,00067 ผศ.จเร เลนศสรดวนชตย

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.ยอดเยปถยม ทนพยวสรวรรณว

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.ปรปดา เลนศพงศวว นภมษณะ

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

วนช นต นามสกรล ศนร นสตนธนะ

การแชพกรดและการระเบนดด ควยไอนกชาของทางใบปาลวมนกชามตน

เพลถอการผลนตเอทานอล

1 ปป 320,00068 รศ.วนทยา ปต ชนสรวรรณ

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.พนลาณป ไวถนอมสตตยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นนสนตปรนญญาโท

การออกแบบระบบเตลอนภตยแแบบดตดแปลงเสปยงให คเหมาะ

สมในสภาวะทปถมปเสปยงรบกวนสมง.

1 ปป 320,00069 ผศ.ปฐมาภรณว ศรปผดรงธรรม

ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟคา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การเพนถมประสนทธนภาพตตวควบครมอตตโนมตตนสกาหรตบเครลถองสกตด

นกชามตนในกระบวนการผลนตไบโอดปเซล

1 ปป 200,00070 ผศ.พประยศ แสนโภชนว

ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟคา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เพลญจนตร ศรปนพครณ

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นายสรรเทพ นนลนนทว

การสรรปยพอ ทกาดตชนป และแสดงผลวปดปทตศนวจากคลตงวปดปทตศนว

ขนาดใหญพ

2 ปป

52-53

300,00071 รศ.พตนธรวปนตน เปปถยมสงพา

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นางสรทธนกานตว บพอจตกรพตนธว

นางสาว สรธาสนนป ฉนมเลลก

นายปวปณ เขลถอนแก คว

การหาสภาวะทปถเหมาะสมทางสถนตนสกาหรตบการผลนตไบโอ

ดปเซลจากนกชามตนทปถผพานการใช คทอดแล คว โดยกระบวนการใช คตตว

เรพงปฏนกนร นยาแบบสองขต ชนตอน

1 ปป 230,00072 ผศ.มานพ เจรนญไชยตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นนสนต ป.โท

การสตงเคราะหวเมมเบรนคอมโพสนต 

Polybenzimidazole/Analcime สกาหรตบเซลลวเชลชอเพลนงแบบ

เมมเบรนแลกเปลปถยนโปรตอน

1 ปป 290,00073 รศ.ไพศาล คงคาฉรยฉาย

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นนสนต ป.โท

การจกาลองชพองสตญญาณไร คสายทปถใช คกตบพลชนทปถภายในอาคาร

เพลถอใช คในการสพงภาพแบบเอลมเพลก-4

1 ปป 220,00074 ผศ.ศรปจนตรา เจรนญลาภนพรตตนว (มหาประครณชตย)

ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟคา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นางสาวอนสรปยว  สรรพสนร นโสภณ
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาอตตราการแพรพระบายและการลดการปลดปลพอยสาร

อนนทรปยวระเหยจากพลชนทปถกกาจตดมมลฝอยในประเทศไทย

1 ปป 200,00075 รศ.ชาตน เจปยมไชยศรป

ภาควนชาวนศวกรรมสนถงแวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.วนไล เจปยมไชยศรป

ภาควนชาวนศวกรรมสนถงแวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

น.ส. วรนนธร บรญยโรจนว

การบกาบตดนกชาเสปยจากโรงงานทปถมปธาตรอาหารไนโตรเจนสมงด ควย

กระบวนการ Anammox

1 ปป 200,00076 ผศ.มงคล ดการงควศรป

ภาควนชาวนศวกรรมสนถงแวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การพตฒนาระบบสนตบสนรนการตตดสนนใจ สกาหรตบการเพาะปลมก

พลชให คมปประสนทธนภาพโดยการประยรกตวใช คเทคนนคการทกา

เหมลองข คอมมล

2 ปป

52-53

200,00077 อ.ชาญ เขตจตตรรตส

ภาควนชาคณนตศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายจรมญศตกดนด สวนสวรรคว

กองบรนการการศศกษา สกานตกงานอธนการบดป

นางสาวนตนทกา แสงจตนทรว

นายกฤษณะ ภานรวาส

การเคลลอบผนวโลหะเพลถอลดแรงเสปยดทานโดยใช คกรดอนาคารว

ดนกจากเปลลอกเมลลดมะมพวงหนมพานตว

1 ปป 250,00078 ผศ.อรรถศตกดนด จารปยว

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การปรตบปรรงยางธรรมชาตนเพลถอใช คทดแทนบนวตะไดอปนในยาง

เอสบปอารว

2 ปป

52-53

250,00079 ผศ.นตนทนยา หาญศรภลตกษณว

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การเคลลอบผนวกระเทปยมปอกเปลลอกด ควยฟนลวมบรนโภคได คใน

บรรจรภตณฑวดตดแปรบรรยากาศ

1 ปป 240,00080 รศ.รตงสนนป โสธรวนทยว

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การพตฒนาสพงข คอมมลผพานทางระบบกระจายเสปยงเอฟเอลม

สเตอรนโอ

1 ปป 320,00081 ผศ.วชนระ จงบรรป

ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟคา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ยศวปรว วประกกาแหง

ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟคา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การบกาบตดดนนปนเปลชอนนกชามตนหลพอลลถนด ควยพลช 1 ปป 150,00082 รศ.วนไล เจปยมไชยศรป

ภาควนชาวนศวกรรมสนถงแวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การพตฒนาตตวเรพงปฏนกนร นยาของแขลงทปถมปความคงทนสมงสกาหรตบ

การผลนตไบโอดปเซล

1 ปป 300,00083 ผศ.กานดนส สรดสาคร

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.กานดนส สรดสาคร

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การพตฒนาชรดตรวจสอบสารพนษเชลชอราในอาหารเพลถอครณภาพ

ชปว นตทปถดปและลดการพศถงพาเทคโนโลยปจากตพางประเทศ

1 ปป 1,500,000

(1,500,000)

84

(ชรด)

ผศ.รตชนป ฮงประยมร

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.วราภา มหากาญจนกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

นางสรวรรณา กลตดพตนธรว

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาวสมลตกษณว พรพมระชตฎ

นายธนายรทธว จนรตฐพงศว

การผลนตโมโนโคลนอลทปถจกาเพาะตพออะฟลาทอกซนนเพลถอการ

พตฒนาชรดตรวจสอบแบบรวดเรลว

1 ปป (0)84

(ยพอย)

นางสรวรรณา กลตดพตนธรว

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

ผศ.รตชนป ฮงประยมร

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.วราภา มหากาญจนกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

นายธนายรทธว จนรตฐพงศว

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

น.ส. ศรปหรรษา มลนจารยว

การพตฒนาอนมมมโนโครมาโตกราฟฟนคสตรนปเพลถอตรวจสอบการ

ปนเปลชอนของซปราลปโนนอยพางรวดเรลว

1 ปป (0)84

(ยพอย)

ผศ.รตชนป ฮงประยมร

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางสรวรรณา กลตดพตนธรว

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

ผศ.วราภา มหากาญจนกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

น.ส. ศรปหรรษา มลนจารยว

การพตฒนาคอมพนวเตอรวโปรแกรมเพลถอแนะนกาเงลถอนไขการกตด

แมพพนมพวทปถเหมาะสมทปถสรด

1 ปป 270,00085 ผศ.ชตชพล ชตงชม

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาสารเตนมแตพงสกาหรตบการปรตบปรรงครณภาพนกชามตนสบมพ

ดกา

1 ปป 270,00086 ดร.วตชรพล ชยประเสรนฐ

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

อ.อรทตย จงประทปป

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นายกนตตนเดช โพธนดนนยม

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นายประสาร กระดตงงา

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นายวนเชฐ ศรปชลเพชร

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

ศตกยภาพเชนงพลชนทปถของมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว เพลถอการ

พตฒนาอยพางยตถงยลน:

การศศกษาจากกรอบแนวคนดทางภมมนสถาปตตยกรรม

1 ปป 260,000

(260,000)

87

(ชรด)

อ.ไพศาล เทพวงศวศนร นรตตนว

สาขาวนชาภมมนสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ศรตนยว สมตนตรตฐ

สาขาวนชาภมมนสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

ศ. กกาธร กรลชล

จากมมลเหตรการใช คจตกรยานน คอยลง สมพการพตฒนาโครงขพายเส คน

ทางจตกรยาน : กรณปศศกษามหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว 

บางเขน

1 ปป (0)87

(ยพอย)

อ.ไพศาล เทพวงศวศนร นรตตนว

สาขาวนชาภมมนสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

อ.กฤษดา ประเสรนฐสนทธนด

สาขาวนชาภมมนสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ชวาพร ศตกดนดศรป

สาขาวนชาภมมนสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

โครงขพายและการออกแบบทางเดนนเท คาภายในมหาวนทยาลตย

ทปถเหมาะสม : กรณปศศกษามหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว 

ว นทยาเขตบางเขน

1 ปป (0)87

(ยพอย)

อ.ปาณนทตต รตตนวนจนตร

สาขาวนชาภมมนสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

การจตดการและออกแบบพลชนทปถจอดรถยนตว ภายใน

มหาวนทยาลตย เพลถอการประหยตดพลตงงานและลดผลกระทบสนถง

แวดล คอม กรณปศศกษามหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว

1 ปป (0)87

(ยพอย)

อ.รตฐภมมน ปาการเสรป

สาขาวนชาสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

โครงการศศกษาศตกยภาพพลชนทปถทปถไมพได คใช คประโยชนวเตลม

ศตกยภาพในมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว

1 ปป (0)87

(ยพอย)

อ.ไพศาล เทพวงศวศนร นรตตนว

สาขาวนชาภมมนสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

โครงการศศกษาและประเมนนระบบระบายนกชาผนวดนนภายใน

มหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว ว นทยาเขตบางเขน ตามแนวทาง 

LID

1 ปป (0)87

(ยพอย)

ผศ.ศนน ลนชมทองสกรล

สาขาวนชาภมมนสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

การประเมนนความปลอดภตยและวนเคราะหวครณสมบตตนในการ

เสรนมสร คางสรขภาพของเครลถองดลถมล คางพนษทปถผลนตจากขมนชน 

รางจลด และอนนนมลนน

1 ปป 420,00088 ดร.วนภาภรณว ณ ถลาง

ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางสาวกตษมาพร ปตญตตะบรตร

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นายนนพตฒนว ลนชมสงวน

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นายพนสรทธนด บรตรสรวรรณ

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

บทบาทของโปรตปนตพอโครงสร คางของผลนตภตณฑวโกโก คทน

ความร คอน

1 ปป 350,00089 รศ.สนรป ชตยเสรป

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ความคงตตวระหวพางการเกลบรตกษาของเปบไทดวลดความดตน

เลลอดจากถตถวเขปยวทปถถมกหพอหร คมด ควยคารวโบไฮเดรตผสมในสภา

วะกลาส

2 ปป

52-53

330,00090 รศ.ปารนฉตตร หงสประภาส

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การศศกษาครณลตกษณะของเอนไซมวแมนแนนเนสเพลถอใช คใน

กระบวนการเตรปยมพรปไบโอตนกจากกากมะพร คาว

1 ปป 350,00091 ผศ.สรทธนพตนธรว แก ควสมพงษว

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สรนปยว นนธนส นนประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

พลตงงานทดแทนเพลถอความยตถงยลนทางเศรษฐกนจ 2 ปป

52-53

720,000

(243,456)

92

(ชรด)

ดร.อนศรา เชาระกกา

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นายศนร น ลปยวตฒนานรพงศว

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ดร.รรพงนภา กพอประดนษฐวสกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

รศ.วนชา หมตถนทกาการ

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.อนศรา เชาระกกา

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

อ.อรทตย จงประทปป

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายกนตตนเดช โพธนดนนยม

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นายเอนก สรขเจรนญ

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

การออกแบบและพตฒนาเครลถองหมตกแกตสชปวภาพจากกากสบมพ

ดกา

2 ปป

52-53

(170,976)92

(ยพอย)

ดร.อนศรา เชาระกกา

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นายศนร น ลปยวตฒนานรพงศว

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

อ.อรทตย จงประทปป

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายเอนก สรขเจรนญ

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นางสาวนรษรา สนนบตวทอง

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นายวนฑมรยว ใจผพอง

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

การผลนตไบโอแกตสจากของเสปยจากขบวนการผลนตนกชาตาล 2 ปป

52-53

(180,000)92

(ยพอย)

ดร.อนศรา เชาระกกา

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นางสาวนรษรา สนนบตวทอง

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

อ.อรทตย จงประทปป

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

เตาพลตงงานจากกากสบมพดกา 2 ปป

52-53

(125,568)92

(ยพอย)

นายกนตตนเดช โพธนดนนยม

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

การสตงเคราะหวแคลเซปยมซปโอไลตวจากเปลลอกไขพไกพเพลถอผลนต

วตสดรคะตะลนสตวชปวภาพ

1 ปป 270,00093 อ.นรชนภา ตต ชงบรนบมรณว

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การเตรปยมและสมบตตนของแปคงมตนสกาปะหลตงละลายนกชาได คโดย

การยพอยด ควยกรดในเอทานอล

1 ปป 300,00094 ดร.ปฐมา จาตกานนทว

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.รตตนา ตตนฑเทอดธรรม

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวรรพงทนวา วตนสรขศรป
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

สภาวะทปถเหมาะสมในกระบวนการพรปทรปตเมลนทวของชปวมวล

ประเภทลนกโนเซลลมโลสเพลถอการผลนตไบโอเอทานอล

2 ปป

52-53

270,00095 ผศ.ประมรข ภระกมลสรขสถนตยว

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สาโรจนว ศนร นศตนสนปยกรล

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.วนรตตนว วาณนชยวศรปรตตนา

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.นนคม แหลมสตก

ภาควนชาวนผลนตภตณฑว คณะวนศาสตรว บางเขน

นางสาววนนดา  มพานอรทตย

การออกแบบและพตฒนาเครลถองลอกเลนสกาหรตบสวนผลไม ค 2 ปป

52-53

250,00096 ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การพตฒนาเครลถองปลมกพลชเอนกประสงควสกาหรตบระบบการ

เกษตรแบบปลมกพลชรพวมกตนหลายชนนด

1 ปป 300,00097 รศ.วนชา หมตถนทกาการ

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การออกแบบและสร คางขาเทปยมในแบบ Actuated Knee 

Prosthetics

1 ปป 220,00098 อ.หทตยเทพ วงศวสรวรรณ

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

อ.หทตยเทพ วงศวสรวรรณ

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การสตงเคราะหวและการศศกษาทางทฤษฎปของตตวเรพงปฏนกนร นยา

ชนนดทปถมปตกาแหนพงเรพงตกาแหนพงเดปยวเพลถอใช คในการทกาปฏนกนร นยา

พอลนเมอรวไรเซชตนแบบเปนดวงของมอนอเมอรวชนนดเอสเทอรว

วงปนด

2 ปป

52-53

310,00099 อ.พนมพา หอมนนรตนดรว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ธานนน นานอก

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาระบบประมวลผลการสอบและแบบสการวจอตตโนมตตน 1 ปป 120,000100 อ.ฐนตนวรรณ ศรปนาค

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ชตยพร ใจแก คว

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อนทธนพลของพลาสตนไซดวพปวปซปทปถมปตพอสมบตตนการต คานทานการ

ลามไฟและการเสลถอมสภาพของยางธรรมชาตน

1 ปป 180,000101 อ.สมเจตนว พตชรพตนธว

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ดร. นรชนารถ  ณ ระนอง

การศศกษาความเหมาะสมของการแปรรมปวตสดรเหลลอใช คจาก

การเกษตรเปล นเชลชอเพลนงอตดแทพง

1 ปป 220,000102 นางสาวภารดป แซพอศชง

ศมนยวปฏนบตตนการวนศวกรรมพลตงงานและสนถงแวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว 

กกาแพงแสน

ผศ.บรญมา ปคานประดนษฐว

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นางเนตรนภา วนชานงคว

น.ส. เพชรน คอย ยอดอยมพดป

นายสมเกปยรตน  อนถมจตนทรว

นายชาญ รลถนนรสาร

การพตฒนาวตสดรกตนกระแทกเพลถอลดความเสปยหายของกะหลกถา

ปลปจากการขนสพง และการวางจกาหนพาย

1 ปป 160,000103 อ.ศรภกนตตว สายสรนทร

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศตกดา อนนทรวนชตย

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สรดสายสนน แก ควเรลอง

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ยรพดป ฟมประเสรนฐ

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

ลตกษณะโครงสร คางและสมบตตนทางกายภาพของไมโคร

แคปซมลนกชามตนปลาทมนพาทปถผลนตด ควยวนธปการทกาแห คงแบบพพนฝอย

กตบสารไฮโดรฟนลนกแมโครโมเลกรล

1 ปป 270,000104 อ.อรทตย กลนถนเกษร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การจตดเรปยงทพอลนปนดไมโครโดยใช คเทคนนค Optical Tweezer 1 ปป 400,000105 อ.ณตฐพร ฉตตรแถม

ภาควนชาฟนสนกสว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาใช คสปย คอมดปเอลนเอรพวมกตบปฏนกนร นยาลมกโซพพอลนเม

อเรสในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis  ทปถมปชปว นตใน

เนลชอไกพและผลนตภตณฑว

1 ปป 430,000106 ผศ.สรดสาย ตรปวานนช

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

นางสร คอยทอง สายหยรดทอง

ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

การดตดแปรสตารวชข คาวแบบพตนธะเชลถอมข คามและอปเทอรนฟนเค

ชตถน

1 ปป 300,000107 ผศ.นกชาฝน ลกาดตบวงศว

ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การหพอหร คมวนตามนนอปในอนรภาคไมโคร/นาโนไคโตซาน 1 ปป 320,000108 อ.รตงรอง ยกส คาน

ภาควนชาเทคโนโลยปอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

การตรวจค คนจปโนมข คาวพตนธรวพลชนเมลองไทยเพลถอหายปนต คานทาน

โรคเชลชอราใบไหม คในข คาว

1 ปป 260,000109 อ.ชตชวาล จตนทราสรร นยารตตนว

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางสาวสรรปพร เกตรงาม
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การใช คประโยชนวนกชาเสปยโรงงานขนมเพลถอเปล นวตตถรดนบในการ

ผลนตมอโนเมอรวพลาสตนกชปวภาพโดยจรลนนทรปยว

2 ปป

52-53

140,000110 อ.ปนยาภรณว สมสมตคร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.กตญจนา ธประกรล

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ครณสมบตตนในการเสรนมสร คางสรขภาพจากข คาวและถตถวของไทย: 

ครณสมบตตนในการเปล นสารต คานอนรมมลอนสระ และสพงเสรนมการ

เจรนญเตนบโตของจรลนนทรปยวสรขภาพ

1 ปป 400,000111 นายนนพตฒนว ลนชมสงวน

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นางจรฬาลตกษณว จารรนรช

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นายประมวล ทรายทอง

ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางสาวกตษมาพร ปตญตตะบรตร

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นางสาวพนศมตย ศรปชาเยช

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

การออกแบบและพตฒนาเตาผลนตกตาซชปวมวลชนนดไหลลงเพลถอ

ใช คในการอบแห คงในโรงงานผสมปรป ยขนาดเลลก

2 ปป

52-53

300,000112 อ.วนชตย ศนวะโกศนษฐ

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผลกระทบของคพาความตศงผนวในชพองการไหลระดตบนาโนตพอ

การเปลปถยนแปลงคพาความหนลดของของไหล

1 ปป 250,000113 รศ.วรางควรตตนว จตนทสาโร

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การผลนตเปปไทดวออกฤทธนดจากโปรตปนพลช 3 ปป

52-54

460,000114 รศ.สรนตนทา รตตนาโภ

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร. สนทธนรตกษว รอยตระกมล

รศ. ดร. นวลฉวป เวชประสนทธนด

ศ ศกษาความเปล นไปได คในการใช คซปโอไลทวจากธรรมชาตนเปล น

สารหนพวงการตนดไฟในยาง

3 ปป

52-54

260,000115 ผศ.วนรตญญา แก คววตฒนะ

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การศศกษาโครงสร คางของจรดปตถนปพ วนในรมปแบบ 3 มนตน โดยการ

ใช คผลศกเหลว

3 ปป

52-54

300,000116 รศ.ชวลนต กนตตนชตยการ

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นายวปรชตย ชตยวรพฤกษว

ครณลตกษณะการปฏนสตมพตนธวระหวพางฮอรวโมนและรปเซพเตอรว

ของปลาบศกโดยวนธป random mutagenesis บรนเวณ loop

2 ปป

52-53

310,000117 ผศ.สมชตย พรบตนลลอลาภ

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การใช ค Open-Sources Software สกาหรตบวนธป MD-ONIOM 

โดยการใช ค GPGPU เพลถอเพนถมประสนทธนภาพการโมเดลให คดปยนถง

ขศชน

1 ปป 210,000118 อ.วปรมลลว ไวลนขนต

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

การดตดแปรพลชนผนวเส คนไหมด ควยเทคนนคของชต ชนอนเลลกโทรไล

ตวระดตบนาโน

2 ปป

52-53

220,000119 ดร.รตตนา ตตนฑเทอดธรรม

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.รตตนา ตตนฑเทอดธรรม

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร. วปรศตกดนด สมนทธนพงศว

การศศกษาอนทธนพลของการฉายรตงสปเพลถอให คเกนดพตนธะเชลถอม

โยงแบบรพางแหในเฟสยางของโพลนเมอรวผสมระหวพาง  

polylactic acid  กตบ epoxidized natural rubber

3 ปป

52-54

400,000120 อ.ธารนณป นามพนชญว

ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การออกแบบและพตฒนากตงหตนลมผลนตกระแสไฟฟคา 1 ปป 100,000121 ผศ.สมพงษว เจษฎาธรรมสถนต

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ชรตน มพวงประเสรนฐ

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายกรรง แสงพล

พตฒนารมปแบบฐานข คอมมลเพลถอใช คสกาหรตบการเรปยนการสอน

สาขาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร

1 ปป 160,000122 ผศ.ชมเกปยรตน รตกซ คอน

ฝพ ายวนเคราะหวโครงการและหลตกสมตรการฝศกอบรม สกานตกสพงเสรนมและฝศก

อบรม กกาแพงแสน

ผศ.สนร นวรนรช โพธนดหนพอทอง

ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร บางเขน

อ.สรปรปยา ศนร นพตฒนกรลขจร

ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร บางเขน

ผลของรมปแบบการขตบขปถทปถมปตพอปรนมาณมลพนษจากทพอไอเสปย

รถยนตวบรรทรกสพวนบรคคลทปถใช คนกชามตนดปเซลเปล นเชลชอเพลนง

1 ปป 200,000123 รศ.เลนศชตย ระตะนะอาพร

ภาควนชาวนศวกรรมอรตสาหการ คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การประยรกตวองควความรม คทางวนศวกรรมในการออกแบบและ

ผลนตผลนตภตณฑวยางรองแทพนเครลถอง

1 ปป 400,000124 อ.ชนะ รตกษวศนร น

ภาควนชาวนศวกรรมอรตสาหการ คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.ศรภสนทธนด รอดขวตญ

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.จตกรพตนธว อรพามพงษวพตนธว

ภาควนชาวนศวกรรมอรตสาหการ คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การเพนถมการทนความร คอนของโปรไบโอตนกโดยการเอลนแคปซม

เลชตนด ควยคารวบอกซปเมทนลเซลลมโลสผสมแปคงข คาวเจ คา

1 ปป 270,000125 ผศ.ภคมน (สรธาวดป) จนตประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สรนปยว นนธนส นนประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การกพอตตวของไบโอฟนลวมของเชลชอจรลนนทรปยวทปถทกาให คเกนดโรคใน

อาหารบนพลชนผนวตพางๆกตนและการศศกษาประสนทธนภาพของสาร

ฆพาเชลชอทปถสกตดจากธรรมชาตนเปรปยบเทปยบกตบสารเคมป

1 ปป 320,000126 นางสนร นพร สธนเสาวภาคยว

ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางมาลตย เมลองน คอย(บรญรตตนกรกนจ)

ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

การประยรกตวใช คไคโตโอลนโกแซคคาไรดวเปล นวตตถรกตนเสปยจาก

ธรรมชาตนในผลนตภตณฑวลมกช นชนหมม

1 ปป 370,000127 อ.ทานตะวตน พนรตกษว (สกรลเดนม คเชนทรวชตย)

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพตฒนากระดาษต คานทานนกชาโดยวนธป Atmospheric 

Plasma Treatment

1 ปป 350,000128 ผศ.ธตญญารตตนว จนญกาญจนว

ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การออกแบบและพตฒนาไถระเบนดดนนดานชนนดสตถนสะเทลอนตนด

ท คายรถแทรกเตอรวขนาดเลลก

1 ปป 200,000129 รศ.บพนตร ตต ชงวงศวกนจ

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.รตตนา ตต ชงวงศวกนจ

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายปฐมพงษว ครมพล

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.วรรณธนะ กสานตนกรล

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

การควบครมมาตรฐานสนนค คาทางการเกษตรและอรตสาหกรรม

โดยเทคนนค การตรวจสอบด ควยคลลถนแมพเหลลกไฟฟคายพานใกล ค

อนนฟราเรด

2 ปป

52-53

1,000,000

(1,000,000)

130

(ชรด)

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายอาทนตยว  จตนทรวหนรตญ

การตรวจสอบคพาความหวานของผลไม คเมลองร คอนด ควยเครลถอง

วตดคลลถนแมพเหลลกไฟฟคายพาน

อนนฟราเรดแบบพกพา

2 ปป

52-53

(0)130

(ยพอย)

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การวตดความสรกแกพของทรเรปยนโดยใช คเทคนนคการดมดกลลนแสง

ยพานใกล คอนนฟราเรด

เปรปยบเทปยบกตบการใช คความถปถธรรมชาตน

2 ปป

52-53

(0)130

(ยพอย)

อ.วรศตกดนด สมตน

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ระบบการประเมนนครณภาพผลฝรตถงเพลถอการค คาในเชนงพาณนชยว

ด ควยเทคนนค NIR

2 ปป

52-53

(0)130

(ยพอย)

ผศ.รณฤทธนด ฤทธนรณ

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นางสาวดลพร  ชนานนรมนตรผล

การศศกษาการลดอนทธนพลของเปลลอกตพอการวตดครณภาพภาย

ในของมะมพวงและส คมด ควยเทคนนค

เปกโตรสโกปปยพานใกล คอนนฟราเรด

1 ปป (0)130

(ยพอย)

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นายประสาน  เหลพาทรตพยวเจรนญ
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การตรวจสอบปรนมาณผงชมรสในผลนตภตณฑวขนมขบเคปชยวด ควย

เทคนนคสเปกโตรสโกปปยพานใกล คอนนฟราเรด

1 ปป (0)130

(ยพอย)

รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การพนจารณาอาหารปลอดภตยอยพางรวดเรลวในปลาเคลมโดยใช ค 

Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy 

(SW-NIR)

2 ปป

52-53

(0)130

(ยพอย)

อ.จรฑา มรกดาสนนท

ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน

ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวสรมนตรา บรญบการรง

ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การประยรกตวใช คเทคนนคเนปยรวอ นนฟราเรดสเปกโตรสโครปปใน

การหาปรนมาณสารลนโนเลอนกเมทนล

เอสเตอรวและนกชาในนกชามตนไบโอดปเซล

2 ปป

52-53

(0)130

(ยพอย)

ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวณตฐภรณว สรทธนว นจนตรภตกดป

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การแพรพกระจายตตวและการประเมนนความอตนตรายของสารหนม

ในนกชาใต คดนน จตงหวตดระยอง

2 ปป

52-53

150,000131 ผศ.ตรลวนทยว สถาปนจารร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นายภานรกร  ศรรตนชาตน

การศศกษาระบบ Bioreactor Membrane เพลถอผลนตสาหรพาย

โดยใช คนกชาสกตดชปวภาพจากไส คเดลอน  เปล นสารอาหารอยพางครบ

วงจร

1 ปป 380,000132 รศ.สาวนตรป จตนทรานรรตกษว

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ดร.พนลาณป ไวถนอมสตตยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.สมชตย จตนทรวสวพาง

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ความหลากหลายของปรนมาณโฟเลทจากยปสตวขนมปตงและ

บรนวเวอรวยปสตว

1 ปป 350,000133 นายประมวล ทรายทอง

ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นายวตนชตย พตนธวทวป

ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางฉกามาศ วงศวข คาหลวง

ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

อนทธนพลการแกวพงตตวของอรณหภมมนระหวพางการขนสพงทปถมปผลตพอ

ครณภาพมะมพวงนกชาดอกไม คตตดแตพงในภาชนะบรรจรปรตบสภาพ

บรรยากาศ

1 ปป 220,000134 อ.พนสนฏฐว ธรรมวนถป

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.อนรวตตร แจ คงชตด

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การผลนตสารสกตดโปรตปนจากรกาข คาวเพลถอใช คยตบยต ชงการเกนดสป

นกชาตาลเนลถองจากเอนไซมวในผตกและผลไม ค

1 ปป 220,000135 รศ.โชคชตย ธปรกรลเกปยรตน

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การศศกษาพตนธรศาสตรวประชากรของยรงพาหะนกาโรคมาลาเรปย

ในประเทศไทยจากลกาดตบเบสนนวเคลปยสดปเอลนเอ

2 ปป

52-53

270,000136 อ.อรไรวรรณ อรตญวาสนว

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

หรพนยนตวสองล คออตจฉรนยะ 1 ปป 240,000137 อ.วนทนต ฉตตรรตตนกรลชตย

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

กลไก และการแสดงออกของยปนทปถตอบสนองตพอสภาวะทน

เคลมของพตนธรอ คอย

2 ปป

52-53

200,000138 รศ.สนร นภตทรว พราหมณปยว

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

การศศกษาการกระจายตตวของความร คอนในแมพพนมพวและชนชน

งานยางสกาหรตบกระบวนการฉปดขศชนรมป

1 ปป 350,000139 ผศ.ศรภสนทธนด รอดขวตญ

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นายประพตทธนด  คร คมปลปวงศว

นายฐานวตฒนว  ศศนเมธปพตชรว

การพตฒนาไบโอเซนเซอรวสกาหรตบตรวจวตดนกชาตาลแลคโตส 2 ปป

52-53

250,000140 อ.สายพนณ ทานตชฌาสตย

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ผลของการใช คอนรภาคทปถมปโครงสร คางผลศกระดตบนาโนเมตรจาก

แปคงข คาวเหนปยวตพอสมบตตนเช นงกลของยางพารา

1 ปป 270,000141 ดร.รตตนา ตตนฑเทอดธรรม

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.ปฐมา จาตกานนทว

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การพตฒนาไพรเมอรวเครลถองหมายเพลถอการจกาแนกชนนดของมด

ในสกรลฟนโดเล(Pheidole) ในปพ าสะแกราช

3 ปป

52-54

300,000142 รศ.พรรณนภา ศตกดนดสมง

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.เดชา วนวตฒนวว นทยา

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

นายชตยเรศ ฉลาดธตญญกนจ

ไกลโคซนเลชตนอยพางเลลอกจกาเพาะทางสเทอรนโอเคมปเพลถอการ

สตงเคราะหวไกลโคไซดวทปถมปฤทธนดทางชปวภาพ โดยใช ค

ฟอสฟอรตสรปเอเจนตว

2 ปป

52-53

300,000143 อ.วตนชตย ปลลชมภาณรภตทร

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การค คนหาสารออกฤทธนดยตบยต ชง ไทโรซปนไคเนสโดเมนของ 

EGFR ด ควยเทคนนคผสมผสานระหวพางการทดลองใน

คอมพนวเตอรวและการทดลองในห คองปฏนบตตนการ

2 ปป

52-53

450,000144 ผศ.เกปยรตนทวป ชมวงศวโกมล

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การประเมนนผลของการใช คไถดนนดานรพวมกตบการให คปรป ยนกชาใน

รพองปลมกอ คอยของเครลถองปลมกอ คอยแบบไมพไถพรวนในพลชนทปถ

นอกเขตชลประทาน

2 ปป

52-53

120,000145 ดร.อนศรา เชาระกกา

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นายศนร น ลปยวตฒนานรพงศว

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นายเอนก สรขเจรนญ

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

สมบตตนทางอนเลลกทรอนนกสวและสมบตตนความเปล นตตวเรพงปฏนกนร นยา

ของอนรภาคแพลทนนตมบนคารวบอนนาโนทนวบวในเซลลวเชลชอ

เพลนงทปถใช คเมธานอลเปล นเชลชอเพลนง (DMFC)

2 ปป

52-53

310,000146 อ.ปนตน ตรปสรกล

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

ศ.จการตส ลนชมตระกมล

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.พนพตฒนว คงประชา

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การออกแบบและพตฒนาเครลถองกะเทาะและเพาะข คาวกล คอง

เพลถอผลนตข คาวกล คองงอก GABA - rice

1 ปป 250,000147 อ.แก ควกานตว พวงสมบตตน (บรญยะเพลญ)

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.ศตกดา อนนทรวนชตย

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาประสนทธนภาพการยตบยต ชงการเจรนญเตนบโตของ

จรลนนทรปยวในสารสกตดจากขปชเลลถอยไม คแดง (Xylia xylocarpa) 

เพลถอการประยรกตวใช คในการรตกษาเนลชอไม คและไม คแปรรมป

3 ปป

52-54

240,000148 อ.ภตทรวดป สรพมทอง (นาคมป)

สาขาวนชาวนทยาศาสตรวพลชนฐานและพลศศกษา คณะทรตพยากรและสนถงแวด

ล คอม ศรปราชา

รศ.สมบรญ เตชะภนญญาวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การสกตด และครณสมบตตนของแอนโทไซยานนนสวจากเปลลอก

จากเงาะสด

1 ปป 270,000149 นางสาวชพอลตดดา เทปถยงพรก

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นางอรไร เผพาสตงขวทอง

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นายวนนตศ ภมมนนาถ

ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางจตนทรวเพลญ แสงประกาย

ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

ระบบประมาณโครงสร คางสามมนตนลกาดตบกรดอะมนโนของโปรตปน

ฮปแมกกลมตนนนนชนนด A สายพตนธรวยพอย H5N1 บนระบบอนน

เทอรวเนลต

1 ปป 200,000150 ผศ.จตกร แสงมา

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.ศนษเฎศ  ทองสนมา

การประมาณคพาปรนมาณรตงสปจากเครลถองเอกซเรยวว นนนจฉตย 1 ปป 200,000151 รศ.นวลฉวป รรพงธนเกปยรตน

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางนนสากร มานะตระกมล

การพตฒนาการทอผ คาด ควยมลอโดยกปถแจตกการวดสกาหรตบหตตถ

อรตสาหกรรม

1 ปป 400,000152 นางสรชาดา อรชชนน

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายไชยยงคว หาราช

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นางสาว วนนดา ผาสรขดป
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การพตฒนาการสกตดคาโรทปนอยดวจากดาวเรลองด ควยเอนไซมว

ตรศงบนขปชเถ คาแกลบ

1 ปป 300,000153 ผศ.ณกตญภตทร จนนดา

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นนสนตปรนญาโท (ผม คชพวยวนจตย)

การวางแผนการเพนถมประสนทธนภาพการกระจายสนนค คาทางการ

เกษตรสกาหรตบผม คประกอบการรายยพอย

1 ปป 200,000154 อ.ปนตดดา กสนกนจวนวตฒนว

ภาควนชาวนศวกรรมโยธา คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การศศกษาผลการให คความร คอนแบบสเตอรนไรซวตพอนมแพะใน

เขตภาคตะวตนตกของประเทศไทย

1 ปป 300,000155 อ.สรกตญญา วนชชรกนจ

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.ศศนธร นาคทอง (โชตนศศนธร)

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

การพตฒนากระบวนการแชพแขลงแบบควบครมทนศทางลมสกาหรตบ

ผลไม คแชพแขลงครณภาพสมง

1 ปป 300,000156 ผศ.วราภรณว บรญทรตพยวทนพยว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ศตกยภาพของสารออกฤทธนดทางชปวภาพจากฟางข คาวเพลถอเปล น

สารกกาจตดวตชพลชชปวภาพ

3 ปป

52-54

250,000157 รศ.ศรปสม สรวรรณวงศว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ลนลลปถ กาวปตตะ

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ณตฎฐา เสนปวาส

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.มาลป ณ นคร

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรรปยา ตตนตนว นวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การใช คสารสกตดจากสาหรพายในการปรตบปรรงครณภาพลมกช นชน

ปลา

1 ปป 300,000158 ผศ.จนราพร รรพงเลนศเกรปยงไกร

ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน

การพตฒนาผลนตภตณฑวแผพนฟนลวมต คานเชลชอแบคทปเรปยจากเปลลอก

ผลไม ค

2 ปป

52-53

280,000159 นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวประภตสสร รตกถาวร

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางอรไรวรรณ ดนลกครณานตนทว

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การวนจตยและพตฒนาเครลถองบปบนกชามตนงา 1 ปป 150,000160 นายกนตตนเดช โพธนดนนยม

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นายสรขสตนตว พตนธวทอน

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

การผลนตอนรภาคนาโนของวนตามนนทปถละลายได คในไขมตนโดย

การขยายตตวอยพางรวดเรลวของสารละลายเหนลอวนกฤต

2 ปป

52-53

370,000161 อ.อกาพร เสนพหว

ภาควนชาเทคโนโลยปอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

การพตฒนาเครลถองใสพปรป ยอนนทรปยวชนนดผงตนดท คายรถแทรกเตอรว

ขนาดเลลกแบบปรตบปรนมาณการใสพปรป ยได ค

1 ปป 250,000162 อ.นนทวตชรว ชตยณรงคว

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.วรรณธนะ กสานตนกรล

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.สมบตตน ขาวประทปป

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.พนเชษฐว สลบสายพรหม

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร กกาแพงแสน

หมมพบ คานจตดสรรชปววนถปในการบกาบตดนกชาเสปย เพลถอลดภาวะโลก

ร คอนตามปรตชญาเศรษฐกนจพอเพปยง

1 ปป 500,000163 ผศ.อารยา ศานตนสรร

สาขาวนชาการวางผตงเมลองและสภาพแวดล คอม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว 

บางเขน

อ.ธนภณ พตนธเสน

สาขาวนชาการวางผตงเมลองและสภาพแวดล คอม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว 

บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การทดสอบระหวพางห คองปฏนบตตนการเพลถอตรวจประสนทธนภาพ

อนมมมโนโครมาโตกราฟนคสตรนปสกาหรตบตรวจสอบการปนเปลชอน

ซปราลปโนนอยพางรวดเรลว

1 ปป 270,000164 นายธนภมมน มณปบรญ

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

ผศ.รตชนป ฮงประยมร

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.วราภา มหากาญจนกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

นางสรวรรณา กลตดพตนธรว

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นายกนตตนศตกดนด  อนนทรวเสวก

การผลนตกตาชไฮโดรเจนจากขยะเศษอาหารโดยจรลนนทรปยวทปถ

ผพานการบกาบตดขต ชนต คน

1 ปป 200,000165 ผศ.ภตทรา เพพงธรรมกปรตน

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางพตทธนตนทว  นาถพนนนจ

การศศกษากลไกการทกางานของโปรตปนดลชอยาแบบหลาย

ขนานและการพตฒนาเครลถองมลอทดสอบอตนตรกนร นยาสกาหรตบคตด

กรองโมเลกรลทปถมปฤทธนดทางยา

4 ปป

52-55

800,000166 อ.สมจนตตว ปาละกาศ

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางสาวกรองจตนทรว รตตนประดนษฐว

การพตฒนาชรดตรวจสอบการเปลปถยนแปลงของโครโมโซม

เอลกซวและโครโมโซมวายในมนรษยว

2 ปป

52-53

270,000167 รศ.เสาวนปยว สรพรทธนธาดา

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สมศตกดนด อภนส นทธนวาณนช

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผลของแมกนปเซปยมคลอไรดวตพอกนจกรรมของเอนไซมว 

Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปรนมาณแทนนน

นในใบสบมพดกา และคารวโรทปนอยดวในนกชามตนไบโอดปเซลจากผล

สบมพดกา

2 ปป

52-53

200,000168 รศ.วตลลภ อารปรบ

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.คณพล จรฑามณป

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.วนทยา ปต ชนสรวรรณ

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ.ดร. ชกานาญ ฉตตรแก คว

ดร. สรดชาย กกาเนนดมณป

การศศกษาพฤตนกรรมการจรดตนดไฟและการเผาไหม คของวตสดร

ภายใต คสภาวะเพลนงไหม ค

2 ปป

52-53

300,000169 อ.ณตฐศตกดนด บรญมป

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การใช คประโยชนวของแคลเซปยมจากผลนตภตณฑวเนลชอเทปยมเสรนม

แคลเซปยม ในหนมทดลอง

1 ปป 350,000170 นางสาวเยาวดป ครปตะพตนธว

ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางสาวดวงจตนทรว เฮงสวตสดนด

ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

ดร.วตนเพลญ มปสมญา

ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางจรฬาลตกษณว จารรนรช

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

ดร.วนภาภรณว ณ ถลาง

ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

ฤทธนดต คานจรลนนทรปยวและอนรมมลอนสระของสารสกตดจากต คนขตน

ทองพยาบาท

1 ปป 250,000171 ผศ.สรนทรป ขรนทอง

สาขาวนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะทรตพยากรและสนถงแวดล คอม 

ศรปราชา

ผศ.วตนวนสา สรดประเสรนฐ

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาผลนตภตณฑวจรลนนทรปยวยพอยสลายสารพนษตกค คาง 2 ปป

52-53

250,000172 ดร.รรพงนภา กพอประดนษฐวสกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ผศ.สรรางคว สรธนราวรธ

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาเครลถองขตดผนวทพอนอ คอยแบบปคอนตพอเนลถองสกาหรตบ

อ คอยคต ชนนกชา

1 ปป 100,000173 อ.พนมพวพรรณ ปรลองาม

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.มงคล กวางวโรภาส

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การลดขนาดของแบบจกาลองและการสตถนแบบไมพเช นงเส คนของ 

Atomic Force Microscope โดยอาศตยหลตกการ Nonlinear 

Normal Modes

1 ปป 320,000174 อ.นตยสตนตว อภนวตฒนลตงการ

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

Professor Ning Xi

พารามนเตอรวของเครลถองกลตถนนกชามตนหญ คาแฝก 1 ปป 250,000175 รศ.บตญญตตน เศรษฐฐนตน

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สรดสายสนน แก ควเรลอง

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การฟลชนฟมดนนปนเปลชอนสารโพลปไซคลนกอะโรมาตนกโฮโดร

คารวบอนในดนนโดยใช คก คอนเชลชอเหลดทปถใช คแล คว

1 ปป 250,000176 รศ.พตฒนา อนรรตกษวพงศธร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

มมลคพาเพนถมขศชนของวตสดรเหลลอใช คทางการเกษตรโดยผลนตกา

ซชปวภาพ

2 ปป

52-53

190,000177 อ.ประไพพนศ ชตยรตตนมโนกร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.พตฒนา อนรรตกษวพงศธร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การศศกษาสารให คกลนถนสกาคตญในใบมะกรมดสด ใบมะกรมดทกา

แห คงด ควยตม คอบลมร คอน และใบมะกรมดทกาแห คงแบบแชพเยลอกแขลง

1 ปป 160,000178 ผศ.วรรณป จนรภาคยวกรล(ชอบพตฒนา)

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การศศกษาสารให คกลนถนสกาคตญในตะไคร คสด ตะไคร คในนกชา และ

ตะไคร คในนกชามตน

1 ปป 160,000179 ผศ.วรรณป จนรภาคยวกรล(ชอบพตฒนา)

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผลของการแชพเยลอกแขลงยนถงยวดตพอการเปลปถยนแปลงสมบตตน

ของสตารวชมตนสกาปะหลตง

1 ปป 250,000180 นางวนภา สรโรจนะเมธากรล

ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางสาวศตนสนปยว อรดมระดน

ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางวนภา สรโรจนะเมธากรล

ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

การออกแบบและทดสอบเครลถองเกปถยวข คาววางรายแบบสะพาย

หลตง

1 ปป 200,000181 นายเสกสรร สปหวงษว

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

การตรวจสอบ จกาแนก และบพงชปชแบคทปเรปยชนนดไร คออกซนเจนทปถ

ทนทานตพอโลหะหนตกปรนมาณสมงเพลถอการบกาบตดนกชาทนชง

อรตสาหกรรม

1 ปป 150,000182 นางสาวนรษรา สนนบตวทอง

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

อ.ปราโมทยว ศนร นโรจนว

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

บรญสพง  ศนลปเจรนญกรล

การคตดแยกและการพนสมจนวเอกลตกษณวของแบคทปเรปย

สตงเคราะหวแสงทปถไมพใช คซตลเฟอรว ทปถมปประสนทธนภาพสมงในการ

ผลนตสารคาโรทปนอยดว

1 ปป 200,000183 อ.ศนรพรรณ สรคนธสนงหว

ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

นายคมสตน สตจจะสถาพร

ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

อ.สรพจนา เจรนญสนน

ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

รศ.วรวรฒน ฤกษวอกานวยโชค

ภาควนชากายวนภาคศาสตรว คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

อ.รตกษวจนนดา วตฒนาลตย

ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

รศ.ดร. สมบมรณว ธนาศรภวตฒนว

การพตฒนาผลนตภตณฑวถตถวเนพาให คได คมาตรฐานและเพนถมมมลคพา

ทาง การตลาดเพลถอยกระดตบรายได คทางเศรษฐกนจให คกตบชรมชน

ภาคเหนลอตอนบนของประเทศไทย

1 ปป 350,000184 นางสนร นพร สธนเสาวภาคยว

ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

ดร.วรรณดป สรทธนนรากร

ฝพ ายการตลาด สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางมาลตย เมลองน คอย(บรญรตตนกรกนจ)

ฝพ ายจรลชปววนทยาประยรกตว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางชนดชม ฮนรางะ

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

การออกแบบเครลถองทกาความสะอาดข คาวกล คอง 1 ปป 250,000185 ผศ.สรดสายสนน แก ควเรลอง

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศตกดา อนนทรวนชตย

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ยรพดป ฟมประเสรนฐ

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรภกนตตว สายสรนทร

ภาควนชาเกษตรกลวนธาน คณะเกษตร บางเขน

การพตฒนาผลนตภตณฑวเมลดขนรนทอดสรญญากาศและการ

ทดสอบการยอมรตบ

1 ปป 220,000186 รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การพตฒนาผลนตภตณฑวเครลถองสกาอางจากโปรตปนไฮโดรไลเสท

จากไหมไทยพตนธรวพลชนเมลองโดยเทคนนคการนกาสพงสารแบบนนโอ

โซม

1 ปป 350,000187 นางสาวสรพนนดา วนนนจฉตย

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.พนลาณป ไวถนอมสตตยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวประภตสสร รตกถาวร

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นนสนตปรนญญาโท

ลตกษณะเช นงสถนตนเกปถยวกตบตตวสถนตนโคเฮนแคปปาทปถถมกปรตบปรรง 1 ปป 40,000188 อ.พรพนศ ยนชมประยมร

สายวนชาคณนตศาสตรว สถนตน และคอมพนวเตอรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยา

ศาสตรว กกาแพงแสน

ศตกยภาพในการต คานการกลายพตนธรวและต คานอนรมมลอนสระของ

สารสกตดจากลองกอง

1 ปป 300,000189 นางจตนทรวเพลญ แสงประกาย

ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางสาวอภนญญา จรฑางกมร

ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางสาวชพอลตดดา เทปถยงพรก

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

การยลดอายรการเกลบรตกษาใบตองสด 1 ปป 220,000190 ดร.พปรพงษว แสงวนางควกมล

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

นายเจรนญ ขรนพรม

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

นางสาวยรพนน อพอนศนร น

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ดร.ธปรนรต รพมโพธนดภตกดนด

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

นายสมนศก ทองบพอ

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

หญ คาแฝกกตบการฟลชนฟมสภาพแวดล คอม: ศตกยภาพของหญ คา

แฝกในการฟลชนฟมสภาพของดนนทปถปนเปลชอนด ควยสารอนนทรปยวไตร

คลอโรเอทธนลปน

2 ปป

52-53

250,000191 รศ.พตฒนา อนรรตกษวพงศธร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร. พนทยากร ลนถมทอง

อนทธนพลของแปคงข คาวโพดบดหยาบดตดแปรด ควยกระบวนการ

เอกซวทรมชตน ตพอครณสมบตตนทางกายภาพและเคมปในผลนตภตณฑว

อตดพอง

1 ปป 350,000192 นายนนพตฒนว ลนชมสงวน

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นางจรฬาลตกษณว จารรนรช

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นายพนสรทธนด บรตรสรวรรณ

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นางสาวพนศมตย ศรปชาเยช

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นางสาวกตษมาพร ปตญตตะบรตร

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

การพตฒนาผลนตภตณฑวสมรนไพรหนอนตายอยากจาก

ภมมนปตญญาท คองถนถน

2 ปป

52-53

250,000193 รศ.บงกชรตตนว ปนตนยนตว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรรพล วนเศษสรรคว

ภาควนชาสตตววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

พฤตนกรรมของอนรภาคและเส คนโค คงความหนลดสกาหรตบกระบวน

การผลนตนมผง

1 ปป 120,000194 รศ.ธงไชย ศรปนพครณ

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การพตฒนากระบวนการผลนตเปลลอกมะนาวแชพอนถมอบแห คงแบบ

ออสโมซนส ด ควยการใช คแบบจกาลองทางคณนตศาสตรว

1 ปป 230,000195 ผศ.เสาวณปยว เลนศวรสนร นกรล

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพตฒนากรรมวนธปการผลนตซรปผตกและสมรนไพรกศถงสกาเรลจรมป

โดยใช คแบบจกาลองทางคณนตศาสตรว

1 ปป 300,000196 ผศ.นตนทวตน เทอดไทย

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การคตดเลลอกและศศกษาครณลตกษณะเชลชอ  Pseudomonas sp.  

จากธรรมชาตนทปถมปความสามารถในการยพอยสลายและ/หรลอ

กกาจตดสารตกค คางโดยชปววนธป

2 ปป

52-53

300,000197 รศ.จรรปยวรตตนว ลปสมนทธนด

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาการใช คประโยชนวจากเศษวตสดรทางการเกษตร

จกาพวกเมลลดผลไม ค

3 ปป

52-54

250,000198 ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ลตกขณา เบลญจวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายสรทธนพร เนปยมหอม

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

การทกานายระดตบความหวานของผลไม คเพลถอการกกาหนดระดตบ

ความเข คมข คนของนกชาเชลถอมในสายการผลนตผลไม คบรรจรกระปป อง

1 ปป 130,000199 ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดป

ภาควนชาเทคโนโลยปอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

นนสนตปรนญญาโท

การศศกษาผลของสภาวะในการอบแห คงตพอครณภาพของขนง

แห คง

1 ปป 300,000200 ผศ.เสาวณปยว เลนศวรสนร นกรล

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การวนเคราะหวความสตมพตนธวของความแตกตพางทางพตนธรกรรม

ของพพอแมพทปถมปตพอ DNA methylationในระดตบจปโนมของข คาว

ลมกผสม

2 ปป

52-53

250,000201 อ.ลตกษณา กตนทะมา

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.สมศตกดนด อภนส นทธนวาณนช

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

Hans de Jong

การกกาหนดภาวะทปถเหมาะสมในการสกตดเซลลมโลสจากใบไผพ

ตง

1 ปป 220,000202 อ.พรทนพยว แซพเบต

ภาควนชาวนทยาการสนถงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.จตนทรวทนพยว ซลถอสตตยว

ภาควนชาวนทยาการสนถงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สนร นส นน ชรมรรม

ภาควนชาวนทยาการสนถงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การประมาณคพาโวลาตนลนตปชและคพาความเสปถยงในตลาดหลตก

ทรตพยวแหพงประเทศไทย

1 ปป 140,000203 ผศ.ฉตตรชตย เปสป

ภาควนชาคณนตศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การศศกษาศตกยภาพของเชลชอราเอนโดไฟตวทปถแยกจากพลช

สมรนไพรไทยในวงศว Piperaceae ในการควบครมการเสลถอม

เสปยของผลไม คภายหลตงการเกลบเกปถยว

2 ปป

52-53

250,000204 นางสาวประภตสสร รตกถาวร

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวอรดมลตกษณว สรขอตตตะ

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางอรไรวรรณ ดนลกครณานตนทว

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การศศกษาสมตรทปถเหมาะสมสกาหรตบครณลตกษณะทางประสาท

สตมผตสของบนสกนตสมรนไพรทปถไมพมปกลมเตน

1 ปป 110,000205 นางสาวชมดาว สนกขะมณฑล

ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางสาวศรรดา (ตวนษา) โลหะนะ

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

ผลของกระบวนการความร คอนตพอครณสมบตตนของสารต คาน

อนรมมลอนสระในงาขาว งาดกาและงาแดง

1 ปป 220,000206 นางสาวกตษมาพร ปตญตตะบรตร

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นายนนพตฒนว ลนชมสงวน

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นางสาวพนศมตย ศรปชาเยช

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

การสกตดแอนโทไซยานนนจากเปลลอกองรพนโดยใช คคลลถนอรลตร คา

โซนนคและการผลนตแอนโทไซยานนนผงด ควยวนธปทกาแห คงแบบ

พพนฝอย

1 ปป 300,000207 นางสาวกรรณา วงษวกระจพาง

ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางสาวพนศมตย ศรปชาเยช

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นางสาวพรทธลตกษณว ไขประภาย

ศมนยวบรนการประกตนครณภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

ผศ.ดร.มาฤดป  ผพองพนพตฒนวพงศว

การพตฒนาตตวเรพงปฏนกนร นยานาโน และ ไมโคร ของเหลลก

ออกไซดว/

ซปโอไลตวในกระบวนเผาไหม คเพลถอควบครมสารมลพนษทาง

อากาศจากทพอไอเสปย

1 ปป 200,000208 ผศ.ตรลวนทยว สถาปนจารร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.ภตทรา เพพงธรรมกปรตน

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

Page 64 of 99



การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การจกาลองการกระเจนงอนรภาคนนวตรอนในตตวทกาขนาน 3 ปป

52-54

300,000209 รศ.รตชนป รรจนวโรดม

ภาควนชาฟนสนกสว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.บรร นนทรว อตศวพนภพ

นายภตทร  แสงเพลง

ความหลากหลายของพรรณพลชนกชาและความสตมพตนธวกตบระบบ

นนเวศในบศงบอระเพลด

2 ปป

52-53

150,000210 รศ.สรตญญา วตชโรทตย

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรรปยา ตตนตนว นวตฒนว

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ณตฎฐา เสนปวาส

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาผลนตภตณฑวซอสสาหรพายปรรงรส 1 ปป 200,000211 ผศ.จนราพร รรพงเลนศเกรปยงไกร

ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน

ผศ.ปตทมา ระตะนะอาพร

ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน

การศศกษาผลของการเผาอบตพอสปของเซอรวคอน 1 ปป 280,000212 รศ.ศนวาพร สหวตฒนว

ภาควนชาฟนสนกสว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.วนวตฒนว วงศวกพอเกลชอ

ภาควนชาฟนสนกสว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศนวพร มปจม

การระบรเครลถองหมายโมเลกรลทปถสตมพตนธวกตบกลไกการตอบ

สนองตพอความเคลมของหมพอน

1 ปป 200,000213 อ.ราตรป วงศวปตญญา

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร. สนทธนรตกษว รอยตระกมล

การสกตดสปและตรวจสอบความเปล นพนษในระดตบยปนของสปทปถ

สกตดจากพลชและไซยาโนแบคทปเรปยเพลถอพตฒนาไปใช คในระดตบ

อรตสาหกรรม

1 ปป 230,000214 รศ.ศนร นลตกษณว เอปถยมธรรม

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

อ.นฤพร เพลชรวกลาง

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

อ.นวลจตนทรว มตจฉรนยกรล

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

การผลนตกระดาษแบบพลชนบ คานจากเยลถอเศษกระดาษทปถใช คแล คว

ผสมกตบเยลถอจากเศษเหลลอทางการเกษตรโดยใช คเฟรมทกา

กระดาษลตกษณะเฉพาะ

1 ปป 200,000215 นายชตยพร สามพรพมพวง

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การพตฒนาผลนตภตณฑวทางเภสตชโภชนาจากกระเจปทยบแดง 1 ปป 250,000216 นางชนดชม ฮนรางะ

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

การทดสอบประสนทธนภาพสารตกแตพงสกาเรลจทปถมปตพอการทนยตบ

ในผ คาไหม

2 ปป

52-53

250,000217 นางสรชาดา อรชชนน

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

อ.จตนทรวทนพยว ซลถอสตตยว

ภาควนชาวนทยาการสนถงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การตรวจหาเชลชอ Staphylococcus aureus จากอาหารทปถ

จกาหนพายภายในมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว

1 ปป 280,000218 รศ.องอาจ เลาหวนนนจ

ภาควนชาจรลชปววนทยาและวนทยาภมมนคร คมกตน คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

นายณรงคว อาบกนถง

ภาควนชาเทคนนคการสตตวแพทยว คณะเทคนนคการสตตวแพทยว

อนทธนพลของสภาวะการผลนตแบบเอกซวทรมชตนตพอ ปรนมา

ณสตารวชเพลถอสรขภาพและครณลตกษณะของผลนตภตณฑวอาหาร

ขบเคปชยวชนนดกรอบพองทปถมปข คาวหตกและถตถวลตนเตาสปทองเปล น

องควประกอบหลตก

1 ปป 330,000219 นางจรฬาลตกษณว จารรนรช

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นายนนพตฒนว ลนชมสงวน

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นายพนสรทธนด บรตรสรวรรณ

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

นางสาววราภรณว ประเสรนฐ

ฝพ ายกระบวนการผลนตและแปรรมป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑว

อาหาร

การอบแห คงแบบรพวมเพลถอผลนตอาหารกศถงสกาเรลจรมปแทนการทกา

แห คงแบบแชพเยลอกแขลง

1 ปป 280,000220 รศ.ปรนศนา สรวรรณาภรณว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

นางสาวภตทรา แซพเล คา

การพตฒนากระทงอบสกาเรลจรมปจากแปคงข คาวกล คองสกาหรตบ

อาหารวพาง

1 ปป 300,000221 รศ.กมลวรรณ แจ คงชตด

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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โครงการวพจ จยสาขาส จงคมและพฤตพกรรมศาสตรร จจานวน 31 โครงการ 19,000,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 4 โครงการ 10,140,000

โครงการตนดตามประเมนนผลและขยายผลโครงการวนจตย 15 ปป

41-55

8,970,0001 ศ.อรทตยรตตนว ณ นคร

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

นางพจนตนทว รพมสนธนด

สกานตกงานเลขานรการ สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพง มก. สถาบตนวนจตยและ

พตฒนาแหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาววตนเพลญ นภาทนวาอกานวย

ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นายวนวตฒนว น คาวานนช

ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาวสรพรรณนนจ พลเสน

ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาวรตชดา คะดาษ

ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางสรไร สรวรรณรตตนว

ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นางภตทรา ชมวาธนวตฒนว

ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นายชตยณรงคว สหตสสานนทว

ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นางชตชชารปยว มากรรพน

ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นายสรศตกดนด เพนถมศนลปว

ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาวมาเรปยม กอสนาน

สกานตกงานเลขานรการ สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพง มก. สถาบตนวนจตยและ

พตฒนาแหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาววราภรณว ทตบชม

ฝพ ายประสานงานวนจตยและประเมนนผล สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาวสมพร มณปประสพสรข

ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาว วาสนา  บตวจตนทรว

นางอตจฉราวรรณ  คล คองช คาง

การพตฒนาครมว นทยาศาสตรวชพวงชต ชนทปถ 1-2 เพลถอจตดการเรปยนการ

สอนกระบวนการเปลปถยนแปลงของโลก ดาราศาสตรวและ

อวกาศ และธรรมชาตนของวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยป ตาม

แนวปฏนรมปการเรปยนรม คทปถเน คนผม คเรปยนเปล นสกาคตญ

2 ปป

51-52

300,0002 อ.ชาตรป ฝพ ายคกาตา

ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

อ.ขจรศตกดนด บตวระพตนธว

ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

การใช คเทคโนโลยปทปถเหมาะสมในการจตดการของเสปยจาก

ฟารวมสรกรภายใต คการมปสพวนรพวมของชรมชนในพลชนทปถ ต.สาม

กระบลอเผลอก อ.เมลอง จ.นครปฐม

4 ปป

49-52

500,0003 อ.กตมปนาท วนจนตรศรปกมล

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

รศ.เอมอร อตงสรรตตนว

ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.อรรถศนษฐว วงศวมณปโรจนว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.วนนดา สลบสายพรหม (จมลเมตตว)

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายหนมจตนทรว มาตา

ศมนยวว นจตยและฝศกอบรมการเลปชยงสรกรแหพงชาตน สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจ

เพลถอการค คนคว คาและพตฒนาปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

ผศ.จรฬารตตนว วตฒนะ

ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ

พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.พตฒนา อนรรตกษวพงศธร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.รพป ดอกไม คเทศ

ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร กกาแพงแสน

สรเมธ เมธศาสตรว
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ระยะเวลา

การวพจ จย
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ภาษาญปถปรพ นขต ชนกลาง ชรดเรปยนผพานโปรแกรมมตลตนมปเดปย 2 ปป

51-52

370,0004 รศ.ปราณป จงสรจรนตธรรม

ภาควนชาภาษาตพางประเทศ คณะมนรษยศาสตรว บางเขน
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โครงการใหมน จจานวน 27 โครงการ 8,860,000

การศศกษาดตชนปชปชวตดความสรขตามปรตชญาเศรษฐกนจพอเพปยง

ของนตกศศกษาระดตบอรดมศศกษา

1 ปป 400,0005 ผศ.กรกฎา นตกคนชม

ภาควนชาจนตวนทยาการศศกษาและการแนะแนว คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

อนาคตของโครงการครตวไทยไปสมพครตวโลก 1 ปป 400,0006 ดร.วรรณดป สรทธนนรากร

ฝพ ายการตลาด สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางผพองศรป จนตตนมนทว

ฝพ ายโภชนาการและสรขภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

อ.สมภพ สรวรรณรตฐ

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

ผศ.สรรชตย จนวเจรนญกรล

ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

นางสาวอภนญญา จรฑางกมร

ฝพ ายเคมปและกายภาพอาหาร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางวรางคณา พตนธรมโพธน

ฝพ ายบรนหารและธรรการทตถวไป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

นางสายใจ  บรญสรข

นางอรษา  เจปยรสอาด

นางเรวดป  ลนขนตวนศษพงษว

ผศ.ดร.นนทลป  พรธาดาอนทยว

มรมมองลมกค คาทปถมปตพอผลนตภตณฑววนสาหกนจชรมชน 1 ปป 590,0007 รศ.ปรปยานรช อภนบรณโยภาส

ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

รศ.ดรษณปยว สพองเมลอง

ภาควนชาการบตญชป คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

ผศ.ยรรพร ศรทธรตตนว

ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

ผศ.ตาบทนพยว ไกรพรศตกดนด

ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

อ.กรกฎ วนจนตรพงศว

ภาควนชาการจตดการการผลนต คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

ภมมนทตศนวของเมลองกตบพลชนทปถสปเขปยว : มมลคพาของพลชนทปถสปเขปยวใน

มรมมองทางเศรษฐศาสตรว

1 ปป 340,0008 รศ.โสมสกาว เพชรานนทว

ภาควนชาเศรษฐศาสตรว คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

อ.วลตยภรณว อตตตะนตนทนว

ภาควนชาเศรษฐศาสตรว คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

ลปลาภาษาในวรรณกรรมของจนตร  ภมมนศตกดนด:  การศศกษาเช นง

วนเคราะหว

1 ปป 300,0009 รศ.ประเทลอง ทนนรตตนว

ภาควนชาภาษาไทย คณะมนรษยศาสตรว บางเขน

นางสาวจรนยา สรพรรณ

ฝพ ายวนจตยและฝศกอบรม สถาบตนภาษาศาสตรวและวตฒนธรรมศศกษาราช

นครนนทรว

นางสาวเบญจพร  มปจนตร

การศศกษาและพตฒนาภมมนปตญญาท คองถนถนตามแนวปรตชญา

เศรษฐกนจพอเพปยงในพลชนทปถประสบธรณปพนบตตนภตยคลลถนสศนามน

1 ปป 320,00010 นายสรร นนทรวภรณว ศรปอ นนทรว

สถานปว นจตยเพลถอการพตฒนาชายฝตถงอตนดามตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

นายมานะ  ขรนวปชพวย

นางสรชาดา  กนจการ

การจตดการเรปยนรม คเกษตรและสนถงแวดล คอมแบบมปสพวนรพวม "

โครงการบ คานสมพโรงเรปยน"

1 ปป 360,00011 รศ.ประสงคว ตตนพนชตย

ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ

พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.สตนตน ศรปสวนแตง

ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ

พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

อ.กาญจนา ทรตพยวนร คย

ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ

พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

การพตฒนาเครลอขพายการจตดการความรม คทางคหกรรมศาสตรวทปถ

ประยรกตวเศรษฐกนจพอเพปยงบนเวลบ

1 ปป 360,00012 รศ.กรลขณนษฐว ราเชนบรณยวตทนว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

พตฒนาการหมพอนไหมไทยในหนศถงทศวรรษทปถผพานมา:

วนเคราะหวบทบาทความชพวยเหลลอจากภาครตฐ เอกชนและ

ความชพวยเหลลอจากตพางประเทศ

1 ปป 200,00013 รศ.สร คอยสรดา ณ ระนอง

ภาควนชาภาษาตพางประเทศ คณะมนรษยศาสตรว บางเขน

ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ระบบวนเคราะหวและแนะนกาการใช คภาษาญปถปรพ นผพานการสร คาง

แบบทดสอบออนไลนว: กรณปศศกษาการใช ค “คกาชพวย”

1 ปป 300,00014 รศ.สร คอยสรดา ณ ระนอง

ภาควนชาภาษาตพางประเทศ คณะมนรษยศาสตรว บางเขน

ผศ.นวลวรรณ สรนทรภนษตช

ภาควนชาวนทยาการคอมพนวเตอรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.อมรรตตนว พรหมบรญ

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
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ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

กลยรทธวการสพงเสรนมนวตตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยป

สารสนเทศในกระบวนการเรปยนรม คของโรงเรปยนขนาดเลลกใน

ประเทศไทย

1 ปป 520,00015 อ.เมธนนป วงศววานนช รตมภกาภรณว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

นายปานเทพ ลาภเกษร

การวนจตยและพตฒนาอยพางมปสพวนรพวมระหวพางมหาวนทยาลตยและ

องควกรท คองถนถนเพลถอสร คางพลชนทปถปฏนบตตนการทางสตงคมศาสตรว

และสพงเสรนมการเรปยนรม คของชรมชน

1 ปป 200,00016 ผศ.สรมนตร สรวรรณ

ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ

พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

อ.ชนกนารถ บรญวตฒนะกรล

ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ

พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

อ.ทตศนปยว อรนวนจนตร

ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ

พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

การพตฒนาองควความรม คในการบรนหารการจตดการความรม คเพลถอ

ประยรกตวเศรษฐกนจพอเพปยงและภมมนปตญญาของล คานนาสมพการ

ใช คทรตพยากรธรรมชาตนอยพางยตถงยลน

1 ปป 450,00017 รศ.พปรพงศว ทนพนาค

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.กรลขณนษฐว ราเชนบรณยวตทนว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.วนกร ตตณฑวรฑโฒ

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

อ.วรตทยา ธรรมกนตตนภพ

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

นางณตฏฐวชยธร ศรรดาธนตนพตทธว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

กระบวนการเสรนมสร คางอาชปพจตกสานปลาตะเพปยนใบลาน

บนพลชนฐานการจตดการความรม คภมมนปตญญาชาวบ คานในการพตฒนา

ผลนตภตณฑวเศรษฐกนจชรมชนสมพ

เศรษฐกนจเมลอง

1 ปป 530,00018 รศ.กรลขณนษฐว ราเชนบรณยวตทนว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.วนกร ตตณฑวรฑโฒ

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

อ.วรตทยา ธรรมกนตตนภพ

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.พปรพงศว ทนพนาค

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

นางณตฏฐวชยธร ศรรดาธนตนพตทธว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

การรตบรม ค ความพศงพอใจและความจงรตกภตกดปทปถมปตพอแหลพงทพอง

เทปถยว : กรณปศศกษานตกทพองเทปถยวชาวจปนทปถเดนนทางมาทพอง

เทปถยวในประเทศไทย

1 ปป 400,00019 ผศ.นนรตนดร ทตพไชย

ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

เหตรแหพงหนปชส นนและแนวทางแก คไข : กรณปศศกษาภมมนปตญญา

เกษตรกรไทยในภาคกลาง

1 ปป 150,00020 รศ.สาวนตรป รตงสนภตทรว

ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรภพร ไทยภตกดป

ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.ชตชชตย แก ควสนธน

ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร กกาแพงแสน

นาย กฤษณะ  ภานรวาส

นส. นตนทกา  แสงจตนทรว

ความเข คมแขลงของชรมชนเครลถองปต ชนดนนเผา เพลถอเสรนมสร คางการ

พตฒนาอาชปพอยพางยตถงยลนในท คองถนถน กรณปศศกษาตกาบลดพาน

เกวปยน อกาเภอโชคชตย จตงหวตดนครราชสปมา

1 ปป 250,00021 อ.วรตทยา ธรรมกนตตนภพ

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.กรลขณนษฐว ราเชนบรณยวตทนว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.พปรพงศว ทนพนาค

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

นางณตฏฐวชยธร ศรรดาธนตนพตทธว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

การพตฒนากลยรทธวการศศกษาตามอตธยาศตยเพลถอบพมเพาะนตก

วนจตยรรพนจนจว

ด คานสนถงแวดล คอมศศกษา

1 ปป 240,00022 ผศ.วปรฉตตร สรปตญโญ

ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ

พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.ผพองพรรณ ตรตยมงคลกมล

ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ

พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

กระบวนการเรปยนรม คเพลถอการจตดการเครลอขพายธรรกนจชรมชนกลรพม

ทอผ คาไหม อกาเภอชนบท จตงหวตดขอนแกพน เพลถอการสร คาง

ความเข คมแขลงอยพางยตถงยลนของเศรษฐกนจชรมชน

1 ปป 350,00023 อ.วรตทยา ธรรมกนตตนภพ

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.กรลขณนษฐว ราเชนบรณยวตทนว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.วนกร ตตณฑวรฑโฒ

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

นางณตฏฐวชยธร ศรรดาธนตนพตทธว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

ความหลากหลายทางชปวภาพในพลชนทปถนาอนนทรปยวและผล

กระทบตพอวนถปชปว นตของชาวนา

3 ปป

52-54

200,00024 รศ.พรรณนภา ศตกดนดสมง

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ลนลลปถ กาวปตตะ

ภาควนชาพฤกษศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การตปพนมพวผลงานวนจตยในวารสารวนชาการของอาจารยว

มหาวนทยาลตย

1 ปป 150,00025 อ.ฐณตฐ วงศวสายเชลชอ

ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ

พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

การศศกษาปตจจตยทปถมปผลกระทบตพอการขยายตตวของการทพอง

เทปถยวและศศกษาโครงสร คางรายได คและการกระจายรายได คของ

ชรมชนทพองเทปถยวในภาคตะวตนออก

1 ปป 170,00026 อ.ประไพพนศ สวตสดนดรตมยว

การบตญชปบรนหาร คณะวนทยาการจตดการ ศรปราชา

อ.มรขสรดา พมลสวตสดนด

สาขาวนชาการโรงแรม คณะวนทยาการจตดการ ศรปราชา

พจนานรกรมภาษาคกาเมลอง – ไทย – อตงกฤษ 1 ปป 650,00027 ผศ.บรญเหลลอ ใจมโน

ภาควนชาภาษาไทย คณะมนรษยศาสตรว บางเขน

นางสาวจรนยา สรพรรณ

ฝพ ายวนจตยและฝศกอบรม สถาบตนภาษาศาสตรวและวตฒนธรรมศศกษาราช

นครนนทรว

การสร คางเครลอขพายทางธรรกนจขององควกรธรรกนจขนาดเลลกและ

ขนาดกลางของไทย

1 ปป 220,00028 อ.หฤทตย นกาประเสรนฐชตย

ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

รศ.สมชาย นกาประเสรนฐชตย

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.พตฒนวนรป ศรปศรภโอฬาร

ภาควนชาการตลาด คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

ความคนดเหลนและการยอมรตบอาหารทปถได คจากการตตดตพอสาร

พตนธรกรรมของผม คบรนโภคไทย

1 ปป 420,00029 นางฤดป ธประวนนช

ฝพ ายพตฒนาเชนงธรรกนจ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตผลทางการเกษตร

และอรตสาหกรรมเกษตร

ผศ.อกานาจ ธประวนนช

ภาควนชาการจตดการ คณะบรนหารธรรกนจ บางเขน

การศศกษาปตจจตยทปถมปผลตพอการมปจรนยธรรมในการทกางาน และ

บทบาทของการจตดการทรตพยากรมนรษยวทปถมรพงสพงเสรนม

จรนยธรรมของพนตกงาน

1 ปป 270,00030 ผศ.จรฑามาศ ทวปไพบมลยววงษว

สาขาวนชาการจตดการ คณะวนทยาการจตดการ ศรปราชา

การพตฒนาสลถอการสอนอนเลลกทรอนนกสวว นชาแคลคมลตส เรลถอง

ปรนภมมนสามมนตน

1 ปป 120,00031 นายจรมญศตกดนด สวนสวรรคว

กองบรนการการศศกษา สกานตกงานอธนการบดป

อ.ชาญ เขตจตตรรตส

ภาควนชาคณนตศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ฐนตน รตตนาวลปกรล
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยรนวมภาคร จฐและเอกชน จจานวน 10 โครงการ 4,750,000

โครงการวพจ จยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 3 โครงการ 1,500,000

โครงการใหมน จจานวน 3 โครงการ 1,500,000

การพตฒนาวตคซปนไข คหวตดนกสายพตนธรว H5N1 โดยเทคนนค 

reverse genetics (rgH5N1)

2 ปป

52-53

850,0001 รศ.พรทนพภา เลลกเจรนญสรข

ภาควนชาจรลชปววนทยาและวนทยาภมมนคร คมกตน คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

อ.เฉลนมพล เลลกเจรนญสรข

ภาควนชาเวชศาสตรวคลนนนกสตตววเลปชยง คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

อ.วนทวตช วนร นยะรตตนว

การผลนตอาหารไกพเมลดเสรนมโปรไบโอตนกทปถเอลนแคปซมลเลชตน

ด ควยแคลเซปยมอตลจนเนตผสมไคโตแซน

1 ปป 400,0002 ผศ.ภคมน (สรธาวดป) จนตประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สรนปยว นนธนส นนประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

โครงการวนจตยและพตฒนาตพอยอดเพลถอใช คประโยชนวเช นงพาณนชยว 5 ปป

52-56

250,0003 รศ.สามตคคป บรณยะวตฒนว

ภาควนชาอนรรตกษวว นทยา คณะวนศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยป จจานวน 7 โครงการ 3,250,000

โครงการใหมน จจานวน 7 โครงการ 3,250,000

การปรตบปรรงเครลถองผสมสารนกชาสกาหรตบการปศรสตตววสมารวทโด

สเซอรว

1 ปป 350,0001 ผศ.ยอดเยปถยม ทนพยวสรวรรณว

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การพตฒนาเครลถองลงบตนทศกข คอมมลแบบไร คสายขนาด 32 ชพอง

ทาง

1 ปป 800,0002 รศ.ณตฐวรฒน ขวตญแก คว

ภาควนชาวนศวกรรมไฟฟคา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ศตกยภาพการผลนตข คาวกกถาโมนพาในระดตบขยาย 1 ปป 400,0003 ศ.บรษบา ยงสมนทธว

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.จรตญ เจตนะจนตร

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นางสาวนรษรา สนนบตวทอง

ฝพ ายเครลถองมลอและวนจตยทางวนทยาศาสตรว สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

การผลนตไฮดรอกซปอะปาไทตวทปถมปรมพรรนสมงโดยวนธปโซล-เจล 

บน PMMA monolite และการประยรกตวใช ค

1 ปป 400,0004 อ.ศรภกนจ อาชปวะวานนช

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรธาทนพยว ศนร นไพศาลพนพตฒนว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ระบบประเมนนผลและพตฒนาสมรรถนะบรคคล 1 ปป 400,0005 ผศ.ปรปดา เลนศพงศวว นภมษณะ

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

น.ส.ภนญญดา เนตนขจร

น.ส.สรปราณป ลปชเจรนญ

พรปวปณว จกาปาขาว

ดาลตด ลนถมสายหต ชว

ชนาพร ครรรรตตนวพตนธว

ทนพพา อกถาเอปถยม

การสร คางต คนแบบแบบรวดเรลวด ควยกระบวนการผลนตแบบเตนม

เปล นชต ชน ๆ โดยใช คหยดนกชา

1 ปป 700,0006 อ.ครณยรต เอปถยมสอาด

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

หรพนยนตวสองล คอบรรทรกคนขนาดเลลก 1 ปป 200,0007 อ.วนทนต ฉตตรรตตนกรลชตย

ภาควนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นายกนตตนนตนทว ประเสรนฐสม
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยและถนายทอดงานวพจ จยสผนประชาชน จจานวน 14 โครงการ 11,400,000

โครงการวพจ จยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 12 โครงการ 5,240,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 6 โครงการ 2,830,000

โครงการอรทยานแมลงเฉลนมพระเกปยรตนพระบาทสมเดลจหระ

เจ คาอยมพหตว มหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว.

3 ปป

50-52

900,0001 ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายถนตด ทตศจตนทรว

ศมนยวว นจตยและพตฒนากปฏวนทยาสนถงแวดล คอม สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นาย วนชตย  สรพงษวไพศาล

การถพายทอดเทคโนโลยปเพลถอเพนถมประสนทธนภาพการผลนตอ คอย 3 ปป

50-52

240,0002 รศ.เรวตต เลนศฤทตยโยธนน

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายอภนว นชญว ทรงกระสนนธรว

ศมนยวว นจตยและพตฒนาอ คอยและนกชาตาล สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

น.ส. วตนดป  หนมน คอย

นางชนนดา  เขลมมา

นางพตชรวตลยว  สวพางศนลปว

นายวนชา ฮวดหนองโพธนด

การผลนตอาหารปลาชนนดเมลดลอยนกชาระดตบฟารวมเกษตรกร 2 ปป

51-52

230,0003 รศ.อรพนนทว จนนตสถาพร

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

นางอรทตย ไตรวรฒานนทว

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.ดร.ศรปน คอย  ชรพมคกา

การถพายทอดเทคโนโลยปเพลถอพตฒนาเครลอขพายวนเกษตร 2 ปป

51-52

390,0004 อ.ประทปป ด ควงแค

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

อ.จงรตก วตชรนนทรวรตตนว

ภาควนชาวนวตฒนวนทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

ผศ.นนคม แหลมสตก

ภาควนชาวนผลนตภตณฑว คณะวนศาสตรว บางเขน

นายณตฐวตฒนว คลตงทรตพยว

สถานปว นจตยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การถพายทอดเทคโนโลยปการผลนตและพตฒนาอาชปพให คกตบ

เกษตรกรบนพลชนทปถสมงของจตงหวตดเพชรบมรณว และในบางพลชนทปถ

ของสถานปว นจตย

3 ปป

50-52

900,000

(900,000)

5

(ชรด)

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายเวช เตปจตะ

สถานปว นจตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสรรพล เช คาฉ คอง

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายสกล ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

รศ.เอลจ สโรบล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

นางสรปราณป งามประสนทธนด

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายวประยรทธ แสนยากรล

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสาวสดใส ชพางสลตก

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายบรญรพวม จตนทรวชลถน

สถานปว นจตยกาญจนบรรป สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางพชรดา ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

นางสรกตญญา จตตตรพรพงษว

ศมนยวว นจตยและพตฒนาวนชาการอาหารสตตวว สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสรเมศ ทตบเงนน

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

ดร.กนถงกานทว พานนชนอก

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

นายประยมร เพปยตะเณร

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

นางสาววราภรณว  ยานะ

นายวนศตลยว  เธปยรเสถปยรพงษว

นายวนชตย  แสนยากรล

โครงการถพายทอดเทคโนโลยปการผลนตต คนไหลและพตฒนา

อาชปพการปลมกสตรอเบอรปถบนพลชนทปถสมงของจตงหวตดเพชรบมรณว

3 ปป

50-52

(0)5

(ยพอย)

นายเวช เตปจตะ

สถานปว นจตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

ดร.ณรงควชตย พนพตฒนวธนวงศว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายนนเวสนว ไทรหอมหวล

สถานปว นจตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายวประยรทธ แสนยากรล

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นาย วนศตลยว  เธปยรเสถปยรพงศว

ว นชตย แสนยากรล

โครงการถพายทอดเทคโนโลยปทปถเหมาะสมในการผลนตข คาว

โพดหวานฝตกสดให คได คผลผลนตและครณภาพสมง

3 ปป

50-52

(0)5

(ยพอย)

นายสรรพล เช คาฉ คอง

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

รศ.เอลจ สโรบล

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

นางสรปราณป งามประสนทธนด

สถานปว นจตยพลชไรพสรวรรณวาจกกสนกนจ สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสาวสดใส ชพางสลตก

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการถพายทอดเทคโนโลยปการเลปชยงไกพพลชนเมลองเพลถอมมลคพา

เพนถม

2 ปป

51-52

(0)5

(ยพอย)

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสกล ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

นายเวช เตปจตะ

สถานปว นจตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางพชรดา ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

นายวปรยรทธ  แสนยากรล

นายวนศตลยว  เธปยรเสถปยรพงษว

นายวนชตย แสนยากรล

นายบรญรพวม จตนทรวชลถน

โครงการถพายทอดเทคโนโลยปการผลนตมตนเส คนสะอาดสกาหรตบ

ผลนตอาหารสตตวว

2 ปป

51-52

(0)5

(ยพอย)

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสรกตญญา จตตตรพรพงษว

ศมนยวว นจตยและพตฒนาวนชาการอาหารสตตวว สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

นายสกล ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายเวช เตปจตะ

สถานปว นจตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายสรเมศ ทตบเงนน

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

ดร.กนถงกานทว พานนชนอก

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

นายวประยรทธ แสนยากรล

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายวนศตลยว  เธปยรเสถปยรพงษว

นายวนชตย  แสนยากรล

การถพายทอดเทคโนโลยปการใช คสมรนไพรในการปคองกตนกกาจตด

ศตตรมพลชให คแกพเกษตรกรบนพลชนทปถสมงของจตงหวตดเพชรบมรณว

1 ปป (0)5

(ยพอย)

นายเวช เตปจตะ

สถานปว นจตยดอยปรย สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

ดร.ณรงควชตย พนพตฒนวธนวงศว

ศมนยวว นจตยระบบนนเวศเกษตร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายวประยรทธ แสนยากรล

นางสาววนยดา  จงรวมกลาง

นางสาวสาวนตรป  ทนวงศว

การถพายทอดเทคโนโลยปทปถเหมาะสมในการผลนตปรป ยหมตก

ครณภาพ

1 ปป (0)5

(ยพอย)

นายประยมร เพปยตะเณร

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร บางเขน

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายวประยรทธ แสนยากรล

นายวนศตลยว เธปยรเสถปยรพงศว

นายวนชตย แสนยากรล

การถพายทอดเทคโนโลยปการผลนตหตวพตนธรวข นงปลอดโรคและ

การปคองกตนกกาจตดโรคเพลถอเพนถมผลผลนตและการสพงออก

2 ปป

51-52

170,0006 รศ.นนพนธว ทวปชตย

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.วนชตย โฆสนตรตตน

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.ศรปเมฆ ชาวโพงพาง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 6 โครงการ 2,410,000

โครงการฝศกอบรมการผลนตกล คายางพาราและการปลมก

ยางพาราแบบมลออาชปพ

1 ปป 170,0007 นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสาวนนภา เขลถอนควบ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นางสาวระวนวรรณ โชตนพตนธว

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

นายเจษฎาบรตร  ไชยบรรป

น.ส. จนตตรา  สนชนภตย

โครงการวนจตยและถพายทอดเทคโนโลยประบบประกตนครณภาพ

การผลนตสพวนขยายพตนธรวพลชเพลถอรองรตบการผลนตมาตรฐาน

สากล

3 ปป

52-54

800,000

(310,000)

8

(ชรด)

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายรตฐกานตว (กาญจนว) จตนทรวแสงวสร (จตนทรวลอย)

ศมนยวว นจตยและพตฒนาไม คผลเขตร คอน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

โครงการวนจตยและถพายทอดเทคโนโลยประบบประกตนครณภาพ

การผลนตเมลลดพตนธรวพลช

3 ปป

52-54

(200,000)8

(ยพอย)

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.รรพงนภา กพอประดนษฐวสกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ผศ.อรรถศนษฐว วงศวมณปโรจนว

ภาควนชาปฐพปว นทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.รณภพ บรรเจนดเช นดชม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.อรไรวรรณ นนลเพลชรว

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

โครงการวนจตยและถพายทอดเทคโนโลยประบบประกตนครณภาพ

การผลนตต คนกล คาพลชผตกเศรษฐกนจ

3 ปป

52-54

(180,000)8

(ยพอย)

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.ชวนพนศ อรรณรตงสนกรล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

โครงการวนจตยและถพายทอดเทคโนโลยประบบประกตนครณภาพ

การผลนตกนถงพตนธรวไม คผลเขตร คอน

3 ปป

52-54

(110,000)8

(ยพอย)

นายรตฐกานตว (กาญจนว) จตนทรวแสงวสร (จตนทรวลอย)

ศมนยวว นจตยและพตฒนาไม คผลเขตร คอน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

นางมณฑา วงศวมณปโรจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายไพร มตทธวรตตนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายรตตนะ สรวรรณเลนศ

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายอรดม แก ควสรวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายสามารถ เศรษฐวนทยา
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การถพายทอดผลงานวนจตยของฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอน

ปลมกพลชทดลองสมพชรมชน

3 ปป

52-54

850,000

(423,000)

9

(ชรด)

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายอรดม แก ควสรวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายวรฒนชตย ทองดอนแอ

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายเจรนญ ขรนพรม

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

การขยายพตนธรวและการดมแลไม คดอกหอมเพลถอการใช คประโยชนว

ในเช นงการค คา

2 ปป

52-53

(140,000)9

(ยพอย)

นายอรดม แก ควสรวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.สรรตตนววดป จนวะจนนดา

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.อตนนรช แซพจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางเฟลถองฟคา จตนทนนยม

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การถพายทอดเทคโนโลยปการผลนตพลชผตกอนนทรปยวโดยชปววนธปใน

ระดตบท คองถนถน

3 ปป

52-54

(140,000)9

(ยพอย)

นายวรฒนชตย ทองดอนแอ

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางกณนษฐา สตงคะหะ

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางเฟลถองฟคา จตนทนนยม

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายอรดม แก ควสรวรรณว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ดร.อตนนรช แซพจนว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

การถพายทอดเทคโนโลยปการจตดการหลตงการเกลบเกปถยวผลนตผล

พลชสวน

1 ปป (147,000)9

(ยพอย)

นายเจรนญ ขรนพรม

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ดร.อภนตา บรญศนร น

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ดร.พปรพงษว แสงวนางควกมล

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

ดร.ธปรนรต รพมโพธนดภตกดนด

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

นายสมนศก ทองบพอ

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน

นางสาวยรพนน อพอนศนร น

ศมนยวเทคโนโลยปหลตงการเกลบเกปถยว สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพงแสน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การวนจตยเช นงถพายทอดเทคโนโลยปการปรตบปรรงพตนธรวไม คดอกไม ค

ประดตบโดยการฉายรตงสปแกมมาสมพเกษตรกร

5 ปป

52-56

270,00010 ผศ.พปรนรช จอมพรก

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ.สนรนรช ลามศรปจตนทรว

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.พปรนรช จอมพรก

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ.เบญจมาศ ศนลาย คอย

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ธตญญะ เตชะศปลพนทตกษว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.วาสนา วงษวใหญพ

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ชมศตกดนด จอมพรก

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

อ.คทารตตนว ชมศรปเอปถยม

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.สมจนตตว ปาละกาศ

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

กาญจนรป พงษวฉวป

การถพายทอดงานวนจตยด คานโรคพลชและบรนการตรวจสรขภาพพลช 1 ปป 160,00011 อ.รณภพ บรรเจนดเช นดชม

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

รศ.จนระเดช แจพมสวพาง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

ผศ.สรภาพร กลนถนคง

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร กกาแพงแสน

การถพายทอดเทคโนโลยปการใช คสารอนนทรปยวนกชารพวมกตบการให ค

นกชาเพลถอเพนถมผลผลนตมตนสกาปะหลตง

1 ปป 160,00012 นายนพศมล สมรทรทอง

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว

นายธประ สมหวตง

สถานปว นจตยเขาหนนซ คอน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและ

พตฒนาพลชศาสตรว
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยป จจานวน 1 โครงการ 160,000

โครงการใหมน จจานวน 1 โครงการ 160,000

ขบวนการพนทตกษวสนถงแวดล คอม 1 ปป 160,0001 นางสาวกนกวรรณ ขาวดพอน

สถานปว นจตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน

นายอลงกต อนนทรชาตน

สถานปว นจตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน

นายอรรถวรฒน กตนทะวงศว

สถานปว นจตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน

นายสาโรจนว เรนถมดการนหว

สถานปว นจตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน

นายวปรกนจ จรเกตร

สถานปว นจตยประมงศรปราชา คณะประมง บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยสาขาส จงคมและพฤตพกรรมศาสตรร จจานวน 1 โครงการ 6,000,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 1 โครงการ 6,000,000

โครงการเผยแพรพและถพายทอดผลงานวนจตย มหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว โดยสลถอตพาง ๆ

10 ปป

46-55

6,000,0001 รศ.ประเดนม ฉกถาใจ

ภาควนชาสพงเสรนมและนนเทศศาสตรวเกษตร คณะเกษตร บางเขน

นางสรไร สรวรรณรตตนว

ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นายชตยณรงคว สหตสสานนทว

ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นางชตชชารปยว มากรรพน

ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นายสรศตกดนด เพนถมศนลปว

ฝพ ายเผยแพรพงานวนจตย สถาบตนวนจตยและพตฒนาแหพงมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว บางเขน

นางสาว มณฑา  ปานทนม

นาย วนนตย  วนร นยะฐานะกรล

นางสาวสมพร มณปประสพสรข

นางสาววนนดา รตตตมณป

นายอาทร ภตทราวาท

นายพนม เกลปชยงกลม

นายสตญชตย  ทองขาว

นางสาวรตนกาล  สรขใจ
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยและพ จฒนาเพชชอเพพชมศ จกยภาพเชพงบผรณาการเพชชอการแขนงข จน จจานวน 32 โครงการ 33,250,000

โครงการททนสมทบเพชชอเพพชมขปดความสามารถในการวพจ จยของมหาวพทยาล จยฯ (เมธปว พจ จย สกว.) จจานวน 2 โครงการ 2,000,000

โครงการใหมน จจานวน 2 โครงการ 2,000,000

สรปรว นทยาและชปวเคมปหลตงการเกลบเกปถยวของผลนตผลพลชสวน 3 ปป

52-54

1,000,0001 ศ.สายชล เกตรษา

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาแบบองควรวมของการปรตบตตวในบรนบทใหญพทปถแตก

ตพางของกลรพมชาตนพตนธรวไท-ลาว บนพลชนทปถลรพมนกชาภาคกลางของ

ประเทศไทย

3 ปป

52-54

1,000,0002 ศ.อรศนร น ปาณนนทว

สาขาวนชาสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยเพชชอพ จฒนาหนนวยปฏพบ จต พการเชปชยวชาญเฉพาะ (SRU) จจานวน 19 โครงการ 10,800,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 19 โครงการ 10,800,000

หนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะด คาน Catalytic and 

Bimolecular Design

10 ปป

45-54

500,0001 ศ.จการตส ลนชมตระกมล

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.พนบมลยว พตนธร

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.สมเกปยรตน นกบนน

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.พนพตฒนว คงประชา

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ธานนน นานอก

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.จตกรพตนธว ศนร นเจรนญศรป

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ชมพมนรท วรากรลวนทยว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.พนมพา หอมนนรตนดรว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นรวนชญว ไกรนรา

พรรณวนกา พรรณโณภาศ

พตฒนชตย จตนทร

ธปรนตนทว นงนวล

เสาวภาคยว ชรพมวตฒนะ

หนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะด คานการประมวลผล

ภาษาธรรมชาตน

10 ปป

45-54

500,000

(500,000)

2

(ชรด)

รศ.อตศนปยว กพอตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ยลน ภมพวรวรรณ

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ทตศนาลตย บมรพาชปพ

ภาควนชาภาษาศาสตรว คณะมนรษยศาสตรว บางเขน

อ.สมโชค เรลองอนทธนนตนทว

ภาควนชาวนทยาการคอมพนวเตอรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

พตชรป  วราศรตย

การบรนหารจตดการความรม ค โดยใช ค STREDEO Engine 5 ปป

50-54

(0)2

(ยพอย)

รศ.อตศนปยว กพอตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นางสาวพตชรป วราศรตย

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นางมรกขวดา สรขธาราจาร

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

วปรว (นนส นต ป.เอก) สตตยมาตยว

ภาควนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ดรษฎป ธรรมวนจนตร

วสรเทพ ขรนทอง

อตจฉรา นภาโชตน

อารปรตตนว ทองใบ

ธนพตฒนว สรขแสงศรป

หนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะวนศวกรรมปฏนกนร นยาเคมป 10 ปป

45-54

800,000

(800,000)

3

(ชรด)

รศ.สรนตนทว ลนชมตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ธการงรตตนว มรพงเจรนญ

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.กานดนส สรดสาคร

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ประทปป ชตยเสรนมเทวตญ

สาขาวนชาวนศวกรรมเครลถองกล คณะวนศวกรรมศาสตรว ศรปราชา

ผศ.นตนทนยา หาญศรภลตกษณว

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.สตญญา สนร นว นทยาปกรณว

ภาควนชาวนศวกรรมสนถงแวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ปฏนกรณวการกกาจตดกตาซไฮโดรเจนซตลไฟลวจากกตาซชปวภาพ 5 ปป

50-54

(0)3

(ยพอย)

รศ.สรนตนทว ลนชมตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การสร คางแบบและการจกาลองปฏนกรณวสกาหรตบการทกาปฏนกนร นยา

ออกซนเดชตนไซโคลเฮกเซนสกาหรตบอรตสาหกรรมปนโตรเคมป

4 ปป

50-53

(0)3

(ยพอย)

รศ.สรนตนทว ลนชมตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การพตฒนาถตงปฏนกรณวไร คอากาศแบบไหลขศชนเพลถอบกาบตด

ไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชปวภาพ (เรนถมปป  2550)

2 ปป

52-53

(0)3

(ยพอย)

ผศ.สตญญา สนร นว นทยาปกรณว

ภาควนชาวนศวกรรมสนถงแวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ปฏนกรณวการผลนตยางธรรมชาตนมอดนฟายดว 3 ปป

50-52

(0)3

(ยพอย)

ผศ.นตนทนยา หาญศรภลตกษณว

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.สรนตนทว ลนชมตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การสตงเคราะหวไดเมธนลอปเทอรว (DME) โดยตรงบนตตวเรพง

ปฏนกนร นยาทวนภาค

3 ปป

50-52

(0)3

(ยพอย)

ผศ.กานดนส สรดสาคร

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

พารามนเตอรวการออกแบบปฏนกรณวผลนตเชลชอเพลนงไดเม

ธนลอปเทอรวเปล นพลตงงานทดแทน

5 ปป

50-54

(0)3

(ยพอย)

รศ.สรนตนทว ลนชมตระกมล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เทอดไทย วตฒนธรรม

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

หนพวยวนจตยด คานระบบเครลอขพายแลกเปลปถยนมวล และความร คอน 7 ปป

48-54

400,0004 รศ.ธงไชย ศรปนพครณ

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ชนนนทรว ปตญจพรผล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.เมลดา เฟลถองฟม

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

โครงการหนพวยวนจตยการจตดการด คานนกชาทพวมและครณภาพนกชา

อยพางยตถงยลนของประเทศไทย

5 ปป

48-52

400,0005 รศ.นรชนารถ ศรปวงศนตานนทว

ภาควนชาวนศวกรรมทรตพยากรนกชา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.สรรชตย ลนปนวตฒนาการ

ภาควนชาวนศวกรรมทรตพยากรนกชา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ดปบรญ เมธากรลชาตน

ภาควนชาวนศวกรรมโยธา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ศ.นนพนธว ตต ชงธรรม

ภาควนชาอนรรตกษวว นทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

ดร. อาชปส  ชารวมา

ดร. เอปยน  ฟนชเชอรว

นาย เทอรวรปถ มาโลน

ดร. วอง ยม-คอง

น.ส. พรรณพนมพว  พรทธรตกษา

นาย วนษรวตฒกว  แต คสมบตตน

นาย คมสตนตว  ไชโย

นาย กฤษณตส  สรรกนตยว

น.ส. สรพรรษา  บการรงพงศว

น.ส. ยรวเรศ  เวชกามา

นาย กนตตนพงศว  ทองเชลชอ

นาย สราวรธ  จการตสศรป

น.ส. เจนจนดา  จาดจร คย

นาย ธวตช  ตตนตนธปรว นทยว

นาย วนรตตนว  ขาวอรปถตมภว

นาย จรมญ  พจนวสรนทร

นายบรญธรรม  ศนร นชตย

ดร. วนจารยว  สนมาฉายา

โครงการหนพวยปฏนบตตนการวนจตยเฉพาะด คานนวตตกรรมอาหารขบ

เคปชยว

5 ปป

48-52

400,0006 รศ.อนรวตตร แจ คงชตด

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.กมลวรรณ แจ คงชตด

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.นตนทวตน เทอดไทย

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.พนสนฏฐว ธรรมวนถป

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการสร คางหนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะด คาน

เทคโนโลยปรตกษาความสดใหมพของอาหาร

5 ปป

48-52

800,000

(800,000)

7

(ชรด)

รศ.สงวนศรป เจรนญเหรปยญ

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

รศ.ทนง ภตครตชพตนธรว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผศ.วราภรณว บรญทรตพยวทนพยว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผศ.ธนะบมลยว สตจจาอนตนตกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

รศ.อนรวตตร แจ คงชตด

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.สรขเกษม สนทธนพจนว

ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.ศศนธร ตรงจนตภตกดป (จตนทนวรางกมร)

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

อนทธนพลของสารเคลลอบผนวตพอครณภาพของลองกองระหวพาง

การเกลบรตกษา

1 ปป (0)7

(ยพอย)

รศ.อนรวตตร แจ คงชตด

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.กมลวรรณ แจ คงชตด

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ปตจจตยทปถมปผลตพอครณภาพด คานเนลชอสตมผตสของผลไม คแชพเยลอก

แขลงของไทย

1 ปป (0)7

(ยพอย)

รศ.สงวนศรป เจรนญเหรปยญ

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การใช คสารฆพาเชลชอทางเลลอกใหมพเพลถอรตกษาครณภาพและการ

ยลดอายรการเกลบรตกษาผลไม คตตดแตพงพร คอมบรนโภค

3 ปป

50-52

(0)7

(ยพอย)

อ.ศศนธร ตรงจนตภตกดป (จตนทนวรางกมร)

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผศ.วราภา มหากาญจนกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผศ.ธนะบมลยว สตจจาอนตนตกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

โครงการวนจตยจตดตต ชงหนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะด คาน

ความปลอดภตยของอาหาร

5 ปป

48-52

500,000

(500,000)

8

(ชรด)

อ.จนตศนร น ราชตนะพตนธรว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

รศ.ปรปยา วนบมลยวเศรษฐว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

อ.สายพนณ ทานตชฌาสตย

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

รศ.เพลญแข วตนไชยธนวงศว

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.จนตศนร น ราชตนะพตนธรว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผศ.วรรณป จนรภาคยวกรล(ชอบพตฒนา)

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผศ.วราภา มหากาญจนกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผศ.สรดสาย ตรปวานนช

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผลของสารยตบยต ชงโควรตถมเซลนซนถงตพอการเจรนญของแบคทปเรปยทปถ

มปอาหารเปล นพาหะ

1 ปป (0)8

(ยพอย)

ผศ.สรดสาย ตรปวานนช

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ประสนทธนภาพการต คานเชลชอจรลนนทรปยวและต คานการเกนดอนรมมล

อนสระของนกชามตนหอมระเหยทปถกตกเกลบด ควยไลโพโซม

1 ปป (0)8

(ยพอย)

อ.จนตศนร น ราชตนะพตนธรว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การศศกษาการยตบยต ชงการเกนดสารกพอกลายพตนธรวของกระชาย

เหลลองในผลนตภตณฑวเนลชอสตตววผพานความร คอน

1 ปป (0)8

(ยพอย)

ผศ.วรรณป จนรภาคยวกรล(ชอบพตฒนา)

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการจตดตต ชงหนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะด คานการ

ประเมนนครณภาพทางประสาทสตมผตสและการวนจตยการยอมรตบ

ของผม คบรนโภค

5 ปป

48-52

500,000

(500,000)

9

(ชรด)

รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.หทตยรตตนว รนมคปรป

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.จนนตนา อรปดนสสกรล

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศศกษาลตกษณะทางประสาทสตมผตสและการยอมรตบของผม ค

บรนโภคของผลนตภตณฑวจากข คาว

1 ปป (0)9

(ยพอย)

รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.วนชตย หฤทตยธนาสตนตนด

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.หทตยรตตนว รนมคปรป

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพตฒนาวนธปการทดสอบและการจตดแผนผตงการยอมรตบของ

ผลนตภตณฑวเครลถองสกาอางประเภท

โฟมล คางหน คา

1 ปป (0)9

(ยพอย)

รศ.หทตยรตตนว รนมคปรป

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ธงชตย สรวรรณสนชณนว

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ลตกษณะทางประสาทสตมผตส และการจตดกลรพมผลนตภตณฑวซอส

เยลนตาโฟ

1 ปป (0)9

(ยพอย)

ผศ.วนษฐนดา จตนทราพรชตย

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.เพลญขวตญ ชมปรปดา

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.วนชตย หฤทตยธนาสตนตนด

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเปรปยบเทปยบเทคนนคการประเมนนทางประสาทสตมผตสโดย

วนธปพรรณนาและเทคนนค Flash Profile ในการพตฒนาแนว

ความคนดผลนตภตณฑวนกชาส คม U.H.T.

1 ปป (0)9

(ยพอย)

อ.พนสนฏฐว ธรรมวนถป

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศศกษาความสตมพตนธวของครณลตกษณะทางประสาทสตมผตส

และครณภาพทางกายภาพทปถเปล นเอกลตกษณวของขนมไทยเพลถอ

กกาหนดมาตรฐาน

1 ปป (0)9

(ยพอย)

รศ.กมลวรรณ แจ คงชตด

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.กมลวรรณ แจ คงชตด

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

โครงการจตดตต ชงหนพวยปฏนบตตนการเชปถยวชาญเฉพาะด คานเคมป

ศาสตรวสนเทศ

4 ปป

49-52

500,00010 ผศ.จตกร แสงมา

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรภา หารหนองบตว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

น.ส. ดวงมณป  เชลชอเขปยว

น.ส. สรดารตตนว ภตทรถาวร

นายทวปศตกดนด ภมพชตย

การบรนหารจตดการนกชาเพลถอการเกษตร 4 ปป

49-52

300,00011 รศ.บตญชา ขวตญยลน

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

อ.ยรทธนา ตาละลตกษมณว

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.นนมนตร เฉนดฉตนทวพนพตฒนว

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

Page 85 of 99
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

หนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะเทคโนโลยปรปไซเคนล 

และการใช คประโยชนวจากของเสปย

4 ปป

49-52

800,000

(800,000)

12

(ชรด)

รศ.ธการงรตตนว มรพงเจรนญ

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เมตตา เจรนญพานนช

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.สนร นพล อนตนตวรสกรล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ไพศาล คงคาฉรยฉาย

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.อภนญญา ดวงจตนทรว

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ธงไชย ศรปนพครณ

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เพลญจนตร ศรปนพครณ

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ชาตน เจปยมไชยศรป

ภาควนชาวนศวกรรมสนถงแวดล คอม คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.รตตนาวรรณ มตถงคตถง

ภาควนชาวนทยาศาสตรวส นถงแวดล คอม คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.อรรถศตกดนด จารปยว

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.อนรสนษฐว ธนะพนมพวเมธา

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ชนนนทรว ปตญจพรผล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ครณฉตนธนา  ยมวะนนยม

ครณวนเชปยร วนร นยยรตตพตนธรว

ดร. พงษวว นภา  หลพอสมบมรณว

ดร. จนรพตฒนว โพธนดพพวง

ครณ พปรพร  พละพลปวตลยว

Prof.Dr. Seizo  Kato

Dr. Atsushi Terazono

ถพานกตมมตนตวครณภาพสมงจากเยลถอเปลลอกไขพ 1 ปป (0)12

(ยพอย)

ผศ.อรรถศตกดนด จารปยว

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การผลนตนกชาตาลรปดนวสวจากเปลลอกกล ควยโดยวนธปการไฮโดรไลซน

สเพลถอผลนตเอทานอล

1 ปป (0)12

(ยพอย)

ผศ.อนรสนษฐว ธนะพนมพวเมธา

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.เพลญจนตร ศรปนพครณ

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

นางสาว ดรรณวรรณ

การศศกษาการออกแบบกระบวนการผลนตกรดอนาคาดนกจาก

เปลลอกเมลลดมะมพวงหนมพานตว

3 ปป

50-52

(0)12

(ยพอย)

อ.ชนนนทรว ปตญจพรผล

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

หนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะ การสร คางนวตตกรรม

อาคารเพลถอรตกษาสภาพแวดล คอม

5 ปป

49-53

400,000

(400,000)

13

(ชรด)

รศ.พาสนนป สรนากร

สาขาวนชาสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ภตทรนตนทว ทตกขนตนทว

สาขาวนชาเทคโนโลยปทางอาคาร คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ชนนกานตว ยนชมประยมร

สาขาวนชาเทคโนโลยปทางอาคาร คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

ศ.เบญจมาศ ศนลาย คอย

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ประเสรนฐ สรวรรณวนทยา

ภาควนชาวนศวกรรมโยธา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ปารเมศ กกาแหงฤทธนรงคว

สาขาวนชาเทคโนโลยปทางอาคาร คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ทรงกลด จารรสมบตตน

ภาควนชาวนผลนตภตณฑว คณะวนศาสตรว บางเขน

นางสาวสรกตญญา กล คาขยตน

สกานตกงานเลขานรการ คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

อ. Luke Yeung

บลลอกผนตงซนเมนตวผสมเถ คาลอยสกาหรตบปลมกต คนไม ค 1 ปป (0)13

(ยพอย)

อ.ปารเมศ กกาแหงฤทธนรงคว

สาขาวนชาเทคโนโลยปทางอาคาร คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.พาสนนป สรนากร

สาขาวนชาสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

นายพยมร เสนทองแก คว

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

แผพนปลมกพลชบนหลตงคา 1 ปป (0)13

(ยพอย)

รศ.พาสนนป สรนากร

สาขาวนชาสถาปตตยกรรม คณะสถาปตตยกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ทรงกลด จารรสมบตตน

ภาควนชาวนผลนตภตณฑว คณะวนศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

หนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะทางวนศวกรรมหลตงการ

เกลบเกปถยวแปรสภาพและบรรจรภตณฑวไม คผล

4 ปป

49-52

800,000

(800,000)

14

(ชรด)

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.รตงสนนป โสธรวนทยว

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

อ.สรกตญญา วนชชรกนจ

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

อ.โสฬส จนวานรวงศว

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

อ.อมรเดช พรทธนพนพตฒนวขจร

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

อ.อมรฤทธนด พรทธนพนพตฒนวขจร

สาขาวนชาวนศวกรรมคอมพนวเตอรว คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.รณฤทธนด ฤทธนรณ

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นายสรทธนพร เนปยมหอม

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

นายเสกสรร สปหวงษว

ฝพ ายเครลถองจตกรกลการเกษตรแหพงชาตน สถาบตนวนจตยและพตฒนา  กกาแพง

แสน

การศศกษาเทคนนคการวตดความหนากะลามะพร คาวอพอนเจปยเพลถอ

ใช คพตฒนาเครลถองเปนดผลมะพร คาวอพอน

1 ปป (0)14

(ยพอย)

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นาย  ปราโมทยว  กรศล

การศศกษาการใช คเทคนนคสเปกโทรสโกปปอนนฟราเรดยพานใกล ค

เพลถอทกานายปรนมาณเนลชอแก ควในมตงครด

1 ปป (0)14

(ยพอย)

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นางสาวนารถระพป นาคะวตจนะ

การศศกษาการประเมนนความแกพขนงสดด ควยเทคนนคสเปกโทรส

โกปปอนนฟราเรดยพานใกล ค

1 ปป (0)14

(ยพอย)

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นายปนยชาตน วตงมมล

เทคนนคการวตดแบบตตวแปรเช นงพหรเพลถอตรวจสอบความแกพของ

ทรเรปยน (พตนธรวหมอนทอง)

1 ปป (0)14

(ยพอย)

รศ.อนรพตนธว เทอดวงศววรกรล

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นายประกนต ทนมขกา

การออกแบบและพตฒนาเครลถองปอกเปลลอกกล ควยดนบ 1 ปป (0)14

(ยพอย)

ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การศศกษาการประเมนนครณภาพภายในพรทราด ควยเทคนนคสเปก

โทรสโกปปอนนฟราเรดยพานใกล ค

1 ปป (0)14

(ยพอย)

ผศ.ศนวลตกษณว ปฐวปรตตนว

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

เครลถองวนเคราะหวความหวานผลไม คแบบไมพทกาลายด ควยเทคนนค 

NIR

4 ปป

49-52

(0)14

(ยพอย)

ผศ.รณฤทธนด ฤทธนรณ

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.กนกพจนว อารปกรล

ภาควนชาฟนสนกสว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.วนวตฒนว วงศวกพอเกลชอ

ภาควนชาฟนสนกสว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

นนสนตปรนญญาโท
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการหนพวยปฏนบตตนการวนจตยการพตฒนาวนธปว นเคราะหวสาร

ปรนมาณน คอย

4 ปป

49-52

800,000

(800,000)

15

(ชรด)

รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.อตจจนา วงศวชตยสรวตฒนว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรธาทนพยว ศนร นไพศาลพนพตฒนว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.มารนสา อรตญชตยยะ

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.นรจารป ประสนทธนดพตนธว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.ทนพยวมนตว ภตทราคร

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.จงกลณป แก ควศรปประกาย

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.กนตตนมา ฉตตรวงศววาน

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.สายใจ ชาญเศรษฐนกรล

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.พงษวศตกดนด โล ควมตถนคง

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ดร.ศรมาพร เกษมสการาญ

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.อภนสนฏฐว ศงสะเสน

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาวนธปการวนเคราะหวสารต คองห คามตกค คางในกร คง 4 ปป

49-52

(0)15

(ยพอย)

รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

พอลนเมอรวทปถมปความจกาเพาะกตบโมเลกรลคลอแรมฟนนนคตล 1 ปป (0)15

(ยพอย)

รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การพตฒนาวนธปว นเคราะหวอะลมมนเนปยมด ควยวนธลสเปกโทรโฟโตเมท

รปเช นงอนรพตนธว

1 ปป (0)15

(ยพอย)

อ.พรพรรณ พรศนลปทนพยว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การสลายตตวของสารมลพนษในนกชา โดยใช คตตวเรพงปฏนกนร นยาด ควย

แสง

1 ปป (0)15

(ยพอย)

รศ.อภนสนฏฐว ศงสะเสน

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.สายใจ ชาญเศรษฐนกรล

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

โครงการหนพวยปฏนบตตนการวนจตยพนเศษโรคไข คหวตดนก 6 ปป

49-54

500,000

(500,000)

16

(ชรด)

รศ.ทวปศตกดนด สพงเสรนม

ภาควนชาพยาธนว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.ทวปศตกดนด สพงเสรนม

ภาควนชาพยาธนว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

อ.ชตยเทพ พมลเขตตว

ภาควนชาสตตวแพทยสาธารณสรขศาสตรว และการบรนการวนนนจฉตย คณะสตตว

แพทยศาสตรว กกาแพงแสน

อ.อาสมตร สงวนเกปยรตน

ภาควนชาสตตวแพทยสาธารณสรขศาสตรว และการบรนการวนนนจฉตย คณะสตตว

แพทยศาสตรว กกาแพงแสน

อ.พนษณร ตรลยกรล

ภาควนชาสตตวแพทยสาธารณสรขศาสตรว และการบรนการวนนนจฉตย คณะสตตว

แพทยศาสตรว กกาแพงแสน

นางสาวปตจฉนมา สนทธนสาร

ภาควนชาสตตวแพทยสาธารณสรขศาสตรว และการบรนการวนนนจฉตย คณะสตตว

แพทยศาสตรว กกาแพงแสน

อ.ปรปดา เลนศวตชระสารกรล

ภาควนชาพยาธนว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.ธประพล ศนร นนฤมนตร

ภาควนชาพยาธนว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

การพตฒนาเทคนนค RT loop-mediated isothermal 

amplification (RT-PCR LAMP) เพลถอการตรวจสอบเชลชอไข ค

หวตดนก H5N1

1 ปป (0)16

(ยพอย)

อ.ปรปดา เลนศวตชระสารกรล

ภาควนชาพยาธนว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

อ.ประภา ทรงจนนดา

ภาควนชาเวชศาสตรวและทรตพยากรการผลนตสตตวว คณะสตตวแพทยศาสตรว 

กกาแพงแสน

รศ.ธประพล ศนร นนฤมนตร

ภาควนชาพยาธนว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การพตฒนาวตคซปนเชลชอตายเพลถอปคองกตนโรคไวรตสไข คหวตดนก 

H5N1

1 ปป (0)16

(ยพอย)

รศ.ธประพล ศนร นนฤมนตร

ภาควนชาพยาธนว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

อ.เกรปยงไกร วนฑมรยวเสถปยร

ภาควนชาเวชศาสตรวและทรตพยากรการผลนตสตตวว คณะสตตวแพทยศาสตรว 

กกาแพงแสน

อ.อลงกต บรญสมงเนนน

ภาควนชาเวชศาสตรวและทรตพยากรการผลนตสตตวว คณะสตตวแพทยศาสตรว 

กกาแพงแสน

อ.ปรปดา เลนศวตชระสารกรล

ภาควนชาพยาธนว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว กกาแพงแสน

โครงการจตดตต ชงหนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะด คาน "

โปรไบโอตนก และพรปไบโอตนก เพลถอการสพงเสรนมสรขภาพ"

4 ปป

49-52

400,000

(400,000)

17

(ชรด)

รศ.สรนปยว นนธนส นนประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ปรปยา วนบมลยวเศรษฐว

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผศ.ภคมน (สรธาวดป) จนตประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.รตงรอง ยกส คาน

ภาควนชาเทคโนโลยปอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

ผศ.สรทธนพตนธรว แก ควสมพงษว

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.พงษวเทพ วนไลพตนธว

ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน

ผศ.พงศวเชฏฐว พนช นตกรล

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

ผศ.ณตฐชนก อมรเทวภตทร

ภาควนชาพตฒนาผลนตภตณฑว คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศศกษาแนวโน คมการเปลปถยนแปลงของแบคทปเรปยกรดแลลก

ตนกทปถพบในระบบทางเดนนอาหารของปลาสวยงามภายใต คระยะ

เวลาการเลปชยงตพางๆ ด ควยเทคนนค DGGE

1 ปป (0)17

(ยพอย)

ผศ.พงษวเทพ วนไลพตนธว

ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน

รศ.สรนปยว นนธนส นนประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.สรทธนพตนธรว แก ควสมพงษว

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.พงศวเชฏฐว พนช นตกรล

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

การเพนถมการรอดชปว นตของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 

จากกระบวนการอตดเมลดอาหารไกพโดยการเอลนแคปซมเลชตน

ด ควยคารวบอกซปเมทนลเซลลมโลสผสมรกาข คาว

1 ปป (0)17

(ยพอย)

ผศ.ภคมน (สรธาวดป) จนตประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การโคลนยปนทปถแสดงออกเอนไซมวแมนนาเนส  จากเชลชอ 

Klebsiella oxytoca CW2-3  และสมบตตนของเอนไซมวในการ

ผลนตสารพรปไบโอตนก Mannooligosaccharide

1 ปป (0)17

(ยพอย)

รศ.สรนปยว นนธนส นนประเสรนฐ

ภาควนชาเทคโนโลยปชปวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

โครงการหนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะด คานนวตตกรรม

วตสดรชปวฐานเพลถออรตสาหกรรมเกษตร

4 ปป

49-52

500,000

(500,000)

18

(ชรด)

อ.รตงรอง ยกส คาน

ภาควนชาเทคโนโลยปอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

รศ.ปารนฉตตร หงสประภาส

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

รศ.สนรป ชตยเสรป

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

อ.อกาพร เสนพหว

ภาควนชาเทคโนโลยปอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

ผศ.นกชาฝน ลกาดตบวงศว

ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.ขนนษฐา วตชราภรณว

ภาควนชาวนทยาการสนถงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การผลนตพลาสตนกชปวฐานจากพลชเศรษฐกนจไทยโดยใช ค

เทคโนโลยปเอกซวทรมชตถน

4 ปป

49-52

(0)18

(ยพอย)

อ.รตงรอง ยกส คาน

ภาควนชาเทคโนโลยปอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

ผศ.นกชาฝน ลกาดตบวงศว

ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.อกาพร เสนพหว

ภาควนชาเทคโนโลยปอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

คอมพอสนทชปวฐานของพอลนแลกไทดวและเส คนใยธรรมชาตน 3 ปป

50-52

(0)18

(ยพอย)

ผศ.ขนนษฐา วตชราภรณว

ภาควนชาวนทยาการสนถงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.รตงรอง ยกส คาน

ภาควนชาเทคโนโลยปอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

โครงการจตดตต ชงหนพวยปฏนบตตนการวนจตยเชปถยวชาญเฉพาะนวตต

กรรมระบบนกาสพงสารโภชนเภสตชและสารออกฤทธนดทาง

ชปวภาพ (การพตฒนาระบบนกาสพงสารออกฤทธนดทางชปวภาพ : 

สารประกอบในกลรพมเทอรวปปนสว)

4 ปป

49-52

1,000,000

(1,000,000)

19

(ชรด)

รศ.ปารนฉตตร หงสประภาส

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

อ.ศศนธร ตรงจนตภตกดป (จตนทนวรางกมร)

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ผศ.มาศอรบล ทองงาม

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

อ.อรทตย กลนถนเกษร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

อ.อกาพร เสนพหว

ภาควนชาเทคโนโลยปอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

รศ.ปารนฉตตร หงสประภาส

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

วาณป ชนเหลนชอบ

การควบครมอตนตรกนร นยาการเกนดสารประกอบเช นงซ คอนของไบ

โอพอลนเมอรวเพลถอหพอหร คมและนกาสพงสารประกอบไตรเทอรวปปนสว

จาก Centella asiatica (Linn.) Urban

4 ปป

49-52

(0)19

(ยพอย)

ผศ.มาศอรบล ทองงาม

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การศศกษาโครงสร คางและความเสถปยรของระบบมตลตนเพนล

อนมตลชตนของเอธานอลในนกชามตนในนกชาทปถใช คหพอหร คมสารประกอบ

ไตรเทอรวปปนสวจาก Centella asiatica (Linn.) Urban

4 ปป

49-52

(0)19

(ยพอย)

อ.อรทตย กลนถนเกษร

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การศศกษาประสนทธนผลของระบบการนกาสพงทปถควบครมการปลด

ปลพอยสารประกอบไตรเทอรวปปนสวจาก Centella asiatica 

(Linn.) Urban ใน skin, และ ในเซลลวมะเรลง

3 ปป

50-52

(0)19

(ยพอย)

รศ.ปารนฉตตร หงสประภาส

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การควบครมสภาพเปล นผลศกของการเคลลอบในการปลดปลพอย

ไทมอลเพลถอใช คเปล นตตวต คานจรลนนทรปยวและตตวต คานออกซนเดชตถน

1 ปป (0)19

(ยพอย)

รศ.วาณป ชนเหลนชอบ

ภาควนชาเทคโนโลยปการบรรจรและวตสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยเสร พมสรผางขปดความสามารถในการแขนงข จน จจานวน 10 โครงการ 10,450,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 3 โครงการ 6,350,000

การผลนตและการใช คประโยชนวกวาวเครลอขาวทางด คานการ

เกษตร

5 ปป

48-52

700,000

(50,000)

1

(ชรด)

นายสมโภชนว ทตบเจรนญ

ศมนยวว นจตยและฝศกอบรมการเลปชยงสรกรแหพงชาตน สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจ

เพลถอการค คนคว คาและพตฒนาปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

นายเกรปยงศตกดนด สอาดรตกษว

ศมนยวว นจตยและพตฒนาการผลนตนม สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

นายเกรปยงศตกดนด สอาดรตกษว

ศมนยวว นจตยและพตฒนาการผลนตนม สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

รศ.งามชลถน รตตนดนลก

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกปยรตนดนนทพตทธว

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

ปฏนมา ลนขนตธรรมนนตยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวพนนดา วงษวแหวน

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.ภาณป  ทองพกานตก

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายสมโภชนว ทตบเจรนญ

ศมนยวว นจตยและฝศกอบรมการเลปชยงสรกรแหพงชาตน สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจ

เพลถอการค คนคว คาและพตฒนาปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

นายสมโภชนว ทตบเจรนญ

ศมนยวว นจตยและฝศกอบรมการเลปชยงสรกรแหพงชาตน สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจ

เพลถอการค คนคว คาและพตฒนาปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

นายสมชตย ลนถมอรรณ

ศมนยวว นจตยข คาวโพดและข คาวฟพ างแหพงชาตน สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอ

การค คนคว คาและพตฒนาพลชศาสตรว

ผศ.สรนทรานป ทองใหญพ

ภาควนชาสรปรว นทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

นายสรชาตน สงวนพตนธรว

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

นางอรทตย ไตรวรฒานนทว

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร กกาแพงแสน

นายยงยรทธ พลตบจะโปะ

ภาควนชาวนศวกรรมการอาหาร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

สาวพรวนสาขว  บรญยงคว

สมคนด  (ธรรมรตตนว)  รลถนภาควรฒน

SIRIPORN  STONSAOVAPAK

รรพงอรรณ  สรพมแก คว

ลนขนต สมจนฆระ

การพตฒนาการผลนตต คนพตนธรวกวาวเครลอขาว (Pueraria 

candollei Grah. Ex Benth. Var. Mirifica (Airy Shaw et. 

Shaw Suvat) Niyomdh) ด ควยวนธปเพาะเลปชยงเนลชอเยลถอ

5 ปป

48-52

(150,000)1

(ยพอย)

นางยรพา ปานแก คว(มงคลสรข)

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายรรพงอรรณ สรพมแก คว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวพนนดา วงษวแหวน

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

น.ส. สนร นทรตพยว เลนศปรตชญานตนทว

การใช คประโยชนวสารเรพงการเจรนญเตนบโตในกวาวเครลอขาวตพอ

การผลนตพลช

5 ปป

48-52

(250,000)1

(ยพอย)

นางสาวสมนศก พรมแดง

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นายนพพล เกตรประสาท

ฝพ ายปฏนบตตนการวนจตยและเรลอนปลมกพลชทดลอง สถาบตนวนจตยและพตฒนา  

กกาแพงแสน

นางสายนกชาอ คอย สวพางเมฆ
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาสมรรถภาพการผลนตของกวาวเครลอขาว 

SARDI190 ทปถปลมกในพลชนทปถตพาง ๆ ของประเทศไทย

3 ปป

50-52

(250,000)1

(ยพอย)

นายสมโภชนว ทตบเจรนญ

ศมนยวว นจตยและฝศกอบรมการเลปชยงสรกรแหพงชาตน สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจ

เพลถอการค คนคว คาและพตฒนาปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

นายเกรปยงศตกดนด สอาดรตกษว

ศมนยวว นจตยและพตฒนาการผลนตนม สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจเพลถอการค คน

คว คาและพตฒนาปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

นายพตลลภ ตต ชงตระกมลทรตพยว

สถานปว นจตยทตบกวาง สถาบตนสรวรรณวาจกกสนกนจเพลถอการค คนคว คาและพตฒนา

ปศรสตตววและผลนตภตณฑวสตตวว กกาแพงแสน

การออกแบบโมเลกรลและการผลนตวตสดรทปถมปโครงสร คางระดตบนา

โนเมตร

5 ปป

49-53

5,000,0002 ศ.จการตส ลนชมตระกมล

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.เมตตา เจรนญพานนช

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

รศ.ผศถงผาย พรรณวดป

ภาควนชาวนศวกรรมเคมป คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

ผศ.พนบมลยว พตนธร

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ณตฐพร ฉตตรแถม

ภาควนชาฟนสนกสว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.อกาพร เสนพหว

ภาควนชาเทคโนโลยปอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

อ.พนมพา หอมนนรตนดรว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.ธานนน นานอก

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.สรภา หารหนองบตว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.จตกร แสงมา

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ. ยรทธนา  ตตนตนรรพงโรจนวชตย

ผศ. ตะวตน สรกน คอย

ผศ. อภนนภตส  รรจนวตตร

ดร. รร คงนภา ทองพมล

การผสมผสานวนธปการควบครมแมลงศตตรมในการพตฒนาผลผลนต

และผลนตภตณฑวฝคายสปในระดตบท คองถนถนเพลถอเศรษฐกนจพอเพปยง

3 ปป

50-52

650,0003 ศ.ประภารตจ หอมจตนทนว

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.งามชลถน รตตนดนลก

ภาควนชาพลชไรพนา คณะเกษตร กกาแพงแสน

ศ.อรรณป วงศวปนยะสถนตยว

ภาควนชารตงสปประยรกตวและไอโซโทป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.กรรณปยว ถาวรสรข

ภาควนชาคหกรรมศาสตรว คณะเกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 7 โครงการ 4,100,000

การพตฒนาเครลถองเกลบเกปถยวมตนสกาปะหลตง มก. 1 2 ปป

52-53

800,0004 รศ.วนชา หมตถนทกาการ

ภาควนชาวนศวกรรมเกษตร คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การพตฒนาเครลถองปตท มนกชามตนพลตงงานอากาศ 2 ปป

52-53

500,0005 อ.จนระกานตว ศนร นว นชญวไมตรป

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.วราวรธ วรฒนวณนชยว

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.สตนตน ทองพกานตก

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

การผลนตถรงกระดาษหพอผลไม คเพลถอทดแทนการนกาเข คา 1 ปป 200,0006 ดร.สรธปรา วนทยากาญจนว

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายวรฒนนตนทว คงทตด

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายชตยพร สามพรพมพวง

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

กระดาษดมดซตบกตาซเอทปลปนเพลถอชะลอการสรกและการเสลถอม

สภาพของผลนตผลสดสกาหรตบครตวเรลอน

1 ปป 200,0007 นายชตยพร สามพรพมพวง

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางวารรณป ธนะแพสยว

ฝพ ายนาโนเทคโนโลยปและเทคโนโลยปชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายวรฒนนตนทว คงทตด

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.สรธปรา วนทยากาญจนว

ฝพ ายเทคโนโลยปชปวมวลและพลตงงานชปวภาพ สถาบตนค คนคว คาและพตฒนา

ผลนตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การสพงเสรนมการเรปยนรม คเพลถอพตฒนาชรมชนเข คมแขลงต คนแบบ

เศรษฐกนจพอเพปยงในเขตสถานปว นจตยมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว

3 ปป

52-54

1,700,000

(1,700,000)

8

(ชรด)

ดร.วรรณดป สรทธนนรากร

ฝพ ายการตลาด สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

การเสรนมพลตงการปรตบเปลปถยนวนถปการผลนตและปรตบปรรง

ครณภาพชปว นตเพลถอสร คางชรมชนเข คมแขลงต คนแบบเศรษฐกนจพอ

เพปยงในเขตสถานปว นจตยเพชรบมรณว

3 ปป

52-54

(0)8

(ยพอย)

นายประภาส ชพางเหลลก

สถานปว นจตยเพชรบมรณว สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

การเสรนมพลตงการปรตบเปลปถยนวนถปการผลนตและปรตบปรรง

ครณภาพชปว นตเพลถอสร คางชรมชนเข คมแขลงต คนแบบเศรษฐกนจพอ

เพปยงในเขตสถานปว นจตยลพบรรป

3 ปป

52-54

(0)8

(ยพอย)

นายสกล ฉายศรป

สถานปว นจตยลพบรรป สถาบตนอนนทรปจตนทรสถนตยวเพลถอการค คนคว คาและพตฒนาพลช

ศาสตรว

การเสรนมพลตงการปรตบเปลปถยนวนถปการผลนตและปรตบปรรง

ครณภาพชปว นตเพลถอสร คางชรมชนเข คมแขลงต คนแบบเศรษฐกนจพอ

เพปยงในเขตสถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร

3 ปป

52-54

(0)8

(ยพอย)

นายสรดประสงคว สรวรรณเลนศ

สถานปว นจตยสนทธนพรกฤดากร สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาระบบนนเวศเกษตร

การเสรนมพลตงการปรตบเปลปถยนวนถปการผลนตและปรตบปรรง

ครณภาพชปว นตเพลถอสร คางชรมชนเข คมแขลงต คนแบบเศรษฐกนจพอ

เพปยงในเขตสถานปว นจตยเพลถอการพตฒนาชายฝตถงอตนดามตน

3 ปป

52-54

(0)8

(ยพอย)

นายกกาจตด รลถนเร นงดป

สถานปว นจตยประมงกกาแพงแสน คณะประมง บางเขน

การเสรนมพลตงการปรตบเปลปถยนวนถปการผลนตและปรตบปรรง

ครณภาพชปว นตเพลถอสร คางชรมชนเข คมแขลงต คนแบบเศรษฐกนจพอ

เพปยงในเขตสถานปว นจตยวนเกษตรตราด

3 ปป

52-54

(0)8

(ยพอย)

นายณตฐวตฒนว คลตงทรตพยว

สถานปว นจตยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด สถาบตนวนจตยและพตฒนา

แหพงมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บางเขน

การประสานความรพวมมลอในการสนตบสนรนเทคโนโลยปการ

เกษตร การแปรรมปผลนตภตณฑวและการตลาด เพลถอขตบเคลลถอน

ชรมชนต คนแบบเศรษฐกนจพอเพปยง

3 ปป

52-54

(0)8

(ยพอย)

ดร.วรรณดป สรทธนนรากร

ฝพ ายการตลาด สถาบตนค คนคว คาและพตฒนาผลนตภตณฑวอาหาร

โครงการวนจตยความปลอดภตยทางอาหารและสนถงแวดล คอม 1 ปป 350,000

(350,000)

9

(ชรด)

รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.พรพรรณ พรศนลปทนพยว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.อภนสนฏฐว ศงสะเสน

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.สายใจ ชาญเศรษฐนกรล

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การพตฒนาวนธปการหาสารอนนทรปยวตกค คางต คองห คามในตตวอยพาง

ชปวภาพ

1 ปป (0)9

(ยพอย)

รศ.ภควดป สรทธนไวยกนจ

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การศศกษาและพตฒนาวนธปว นเคราะหวโลหะปรนมาณน คอยด ควยวนธป

สเปกโทรโฟโมเมทรปแบบกราดพร คอมสตมพตนธว และวนธปอนรพตนธว

1 ปป (0)9

(ยพอย)

อ.พรพรรณ พรศนลปทนพยว

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การวนเคราะหวปรนมาณและการศศกษาการสลายตตวโดยวนธปทาง

เคมปและชปวภาพของสารประกอบอนนทรปยวของดปบรกในตตวอยพาง

สนถงแวดล คอม

1 ปป (0)9

(ยพอย)

รศ.อภนสนฏฐว ศงสะเสน

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การใช คว นทยาศาสตรวและเทคโนโลยปเพลถอเสรนมความเข คมแขลง

ของการเกษตรแบบพอเพปยง เน คนพลชนทปถด นนเคลม (กรณปศศกษา

เพลถอโครงการลมกพระดาบสเกษตร จ.สมรทรปราการ)

1 ปป 350,000

(350,000)

10

(ชรด)

ศ.อรทตยรตตนว ณ นคร

ภาควนชาเพาะเลปชยงสตตววนกชา คณะประมง บางเขน

ผศ.จนราพร รรพงเลนศเกรปยงไกร

ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน

นายสหภพ ดอกแก คว

ศมนยวว นจตยและถพายทอดเทคโนโลยปปลาสวยงามและพรรณไม คนกชาประดตบ 

คณะประมง บางเขน

การพตฒนาผลนตภตณฑวกร คงเหยปยดและการบรรจร 1 ปป (0)10

(ยพอย)

ผศ.จนราพร รรพงเลนศเกรปยงไกร

ภาควนชาผลนตภตณฑวประมง คณะประมง บางเขน

การพตฒนาและถพายทอดเทคโนโลยปการเลปชยงปลาสวยงามใน

พลชนทปถด นนเคลม: ศศกษาการเลปชยงปลาหมอสปและอาหารมปชปว นต

1 ปป (0)10

(ยพอย)

นายสหภพ ดอกแก คว

ศมนยวว นจตยและถพายทอดเทคโนโลยปปลาสวยงามและพรรณไม คนกชาประดตบ 

คณะประมง บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการสน จบสนทนงานวพจ จยระด จบบ จณฑพตศศกษา จจานวน 1 โครงการ 10,000,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 1 โครงการ 10,000,000

การสนตบสนรนครณภาพงานวนจตยระดตบบตณฑนตศศกษาเพลถอการตป

พนมพวในวารสารวนชาการระดตบชาตนและนานาชาตน

10 ปป

47-56

10,000,0001 รศ.กตญจนา ธประกรล

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.กตญจนา ธประกรล

ภาควนชาจรลชปววนทยา คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.นรชนาถ มตถงคตถง

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการวพจ จยสถาบ จนเพชชอพ จฒนาคทณภาพ จจานวน 6 โครงการ 3,841,400

โครงการวพจ จยสาขาส จงคมและพฤตพกรรมศาสตรร จจานวน 6 โครงการ 3,841,400

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 1 โครงการ 1,001,400

โครงการวนจตยสถาบตนเพลถอพตฒนาครณภาพ 10 ปป

46-55

1,001,4001 รศ.สามตคคป บรณยะวตฒนว

ภาควนชาอนรรตกษวว นทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

รศ.สามตคคป บรณยะวตฒนว

ภาควนชาอนรรตกษวว นทยา คณะวนศาสตรว บางเขน

ผศ.สรภาพ ฉตตราภรณว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

ผศ.วราภา มหากาญจนกรล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวและเทคโนโลยปการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 5 โครงการ 2,840,000

ปตจจตยทปถมปผลตพอผลสตมฤทธนดทางการเรปยนในรายวนชาวนทยา

ศาสตรวพลชนฐานของนนสนตปรนญญาตรป มหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว ว นทยาเขตกกาแพงแสน ปปการศศกษา 2552

1 ปป 90,0002 อ.วตนเพลญ เหลพาศรปไพบมลยว

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

อ.วนไลลตกษณว ขวตญยลน

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.อตจฉรนยา ปราบอรนพพาย

สายวนชาคณนตศาสตรว สถนตน และคอมพนวเตอรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยา

ศาสตรว กกาแพงแสน

อ.เบญจมาศ แก ควนรช

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

อ.สรภณนดา พวงผกา

สายวนชาศนลปศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

น.ส. นวลจตนทรว มตจฉรนยกรล

พฤตนกรรมจรนยธรรมและผลกระทบของการใช คเครลอขพายอนน

เทอรวเนลตของนนสนตมหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว ว นทยาเขต

บางเขน

1 ปป 150,0003 นางสาวจรนยา สรพรรณ

ฝพ ายวนจตยและฝศกอบรม สถาบตนภาษาศาสตรวและวตฒนธรรมศศกษาราช

นครนนทรว

นางชนดชนก สายชรพมอนนทรว

ฝพ ายบรนหารและธรรการ สกานตกบรนการคอมพนวเตอรว

นางสาวธราธร  โสตธนนตย

นางสาววรรณป  พนเชษฐสรภกนจ

มหาวนทยาลตยเกษตรศาสตรว บนระบบภมมนสารสนเทศ (3 มนตน

เสมลอนจรนงอตตโนมตตน)

1 ปป 1,000,0004 รศ.หรรษา วตฒนานรกนจ

ภาควนชาวนศวกรรมทรตพยากรนกชา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

อ.ศรภวรฒน มาลตยกฤษณะชลป 

ภาควนชาวนศวกรรมโยธา คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การบรนหารจตดการโครงการเรปยนลพวงหน คาและทนศทางการ

จตดการสกาหรตบประเทศไทย

1 ปป 400,0005 รศ.ปตทมาวดป เลพหวมงคล

ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.พนนต เขลมทอง

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.สมถวนล ธนะโสภณ

ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.นาตยา ปนลตนธนานนทว

ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.มธรรส จงชตยกนจ

ภาควนชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

การประเมนนผลกระทบจากงานวนจตยของมหาวนทยาลตย

เกษตรศาสตรว

1 ปป 1,200,0006 ผศ.สรวรรณา ประณปตวตกรล

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

รศ.สมพร อนศวนลานนทว

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

ผศ.สรภาพ ฉตตราภรณว

ภาควนชาอาชปวศศกษา คณะศศกษาศาสตรว บางเขน

รศ.เรลองไร โตกฤษณะ

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

รศ.เสาวคนธว สรดสวาสดนด

ภาควนชาสตงคมวนทยาและมานรษยวนทยา คณะสตงคมศาสตรว บางเขน

รศ.ผพองพรรณ ตรตยมงคลกมล

ภาควนชาการพตฒนาทรตพยากรมนรษยวและชรมชน คณะศศกษาศาสตรวและ

พตฒนศาสตรว กกาแพงแสน

รศ.อภนญญา หนรตญวงษว

ภาควนชาสถนตน คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

อ.วลปรตตนว สรพรรณชาตน

ภาควนชาเศรษฐศาสตรว คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

อ.อรชส นภสนนธรวงศว

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

ผศ.นรชนาถ มตถงคตถง

ภาควนชาเศรษฐศาสตรวเกษตรและทรตพยากร คณะเศรษฐศาสตรว บางเขน

น.ส. พนไลวรรณ บรญสนน

น.ส. ชนาพร คกาวงษว

น.ส.ภาวตน ปตญญากกาพล
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ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

โครงการศผนย รความเปป นเลพศทางวพชาการ จจานวน 13 โครงการ 1,800,000

โครงการสน จบสนทนททนว พจ จยเพชชอพ จฒนาน จกวพจ จยรทนนใหมน จจานวน 13 โครงการ 1,800,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 13 โครงการ 1,800,000

การเพนถมเสถปยรภาพของสารกรองรตงสปยมวปโดยใช คไซโคลเดกตรน

น

2 ปป

51-52

150,0001 อ.ธนตนนตนทว กาพยวเกนด

ภาควนชาเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

รศ.ดร.ศรภศร วนนชเวชารรพงเรลอง

ความชรกชรมตามฤดมกาลและการจตดการแมลงศตตรมในฟารวมโค

นม จตงหวตดสระบรรป

3 ปป

51-53

127,5002 อ.จกานงจนต ผาสรข

ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

รศ.สถาพร จนตตปาลพงศว

ภาควนชาปรสนตวนทยา คณะสตตวแพทยศาสตรว บางเขน

อ.สรนนศา สงวนทรตพยว

ภาควนชากปฏวนทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

การศศกษาเพลถอพตฒนารมปแบบการปลมกหญ คาแฝกในการควบ

ครมการเกนดรพองนกชาลศก

2 ปป

51-52

150,0003 อ.วนษรวตฒกว แต คสมบตตน

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

อ.สมชาย ดอนเจดปยว

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ผศ.นนมนตร เฉนดฉตนทวพนพตฒนว

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

นายระวป อยมพสการาญ

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

อ.ธตญดร ออกวะลา

ภาควนชาวนศวกรรมชลประทาน คณะวนศวกรรมศาสตรว กกาแพงแสน

ศ.ดร. ธวตชชตย ตนงสตญชลป

การประยรกตวใช คคอมพนวเตอรวชพวยในงานออกแบบและงาน

วนเคราะหว เพลถอการวนเคราะหวหาสภาวะการผลนตทปถเหมาะสมใน

กระบวนการฉปดเปพ าขศชนรมป

2 ปป

51-52

150,0004 อ.สมเจตนว พตชรพตนธว

ภาควนชาวนศวกรรมวตสดร คณะวนศวกรรมศาสตรว บางเขน

การวนเคราะหวหาโปรตปนทปถมปความสกาคตญตพอการแสดงออกของ

ยปนในสาหรพายเซลลวเดปยว Chlamydomonas reinhardtii

2 ปป

51-52

150,0005 อ.โชตนกา หยกทองวตฒนา

ภาควนชาชปวเคมป คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ศ.ประดนษฐว พงศวทองคกา

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การถพายฝากยปนต คานทานยาปราบศตตรมพลช ไกลโฟเซส เข คาสมพ

ยมคาลนปตตสคามาลดมเลนซนส

2 ปป

51-52

105,0006 อ.พฤทธนด ราชรตกษว

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

รศ.สมคนด สนร นพตฒนดนลก

ภาควนชาชปววนทยาปพ าไม ค คณะวนศาสตรว บางเขน

รศ.สมศตกดนด อภนส นทธนวาณนช

ภาควนชาพตนธรศาสตรว คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

การจกาแนกไส คเดลอนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) ใน

แหลพงปลมก

มตนฝรตถงของจตงหวตดตากโดยใช คเทคนนคอณมชปวโมเลกรล

2 ปป

51-52

150,0007 อ.บตญชา ชนณศรป

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

อ.อนงควนรช สาสนรตกกนจ

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

Dr. Brent Sipes

ไอโซโทปของธาตรรพองรองของกลรพมแรพในหนนแปรทตบศนลา

ไนสว จตงหวตดกาญจนบรรป ภาคตะวตนตกของประเทศไทย

2 ปป

51-52

90,0008 อ.ประหยตด นตนทศปล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวพลชนพนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

ผศ.พรสวาท วตฒนกมล

ภาควนชาวนทยาศาสตรวพลชนพนภพ คณะวนทยาศาสตรว บางเขน

Associate Professor Dr. Christoph A. Hauzenberger

รองศาสตราจารยว ดร. ปตญญา จารรศนร น

นายปรปชาญ สามารถ

การจตดการโรคเหปถยวจากแบคทปเรปยของมะเขลอเทศและพลช

เศรษฐกนจโดยการอบดนนด ควยวนธปชปวภาพ

2 ปป

51-52

142,5009 อ.อรดมศตกดนด เลนศสรชาตวนนช

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.นนพนธว ทวปชตย

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาความสตมพตนธวของพลชสกรล Phyllanthus โดยใช ค

ข คอมมลทางสตณฐานวนทยา และ เทคนนคทางชปวโมเลกรล

2 ปป

51-52

142,50010 อ.ชนนวตฒนว ยตพวตฒนพตนธว

ภาควนชาพลชสวน คณะเกษตร บางเขน

การจกาแนกไส คเดลอนดนนทปถมปความสกาคตญทางเศรษฐกนจใน

ประเทศไทย 4 ชนนดโดยใช คเครลถองหมายดปเอลนเอ

2 ปป

51-52

150,00011 อ.วนร นยา ลร คงใหญพ

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

รศ.สมชตย จตนทรวสวพาง

ภาควนชาสตตวบาล คณะเกษตร บางเขน

นายภมวดล  บางรตกษว
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การพพจารณาจ จดสรรงบประมาณโครงการวพจ จยททนอทดหนทนว พจ จย มก.ประจจาปป  2552

ลจาด จบ ชชชอโครงการวพจ จย คณะผผ ผว พจ จย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจ จย
งบประมาณ

การศศกษาเชลชอราทปถเจรนญในอรณหภมมนสมงและราทนความร คอน

จากดนน เศษซากพลชทปถเหลลอจากการเกษตรและประสนทธนภาพ

ในการสร คางเอนไซมวเพลถอการนกาไปใช คประโยชนว

2 ปป

51-52

150,00012 อ.ธนดา เดชฮวบ

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

รศ.เลขา มาโนช

ภาควนชาโรคพลช คณะเกษตร บางเขน

การโคลนและการหาลกาดตบเบสของโทรโปไมโอซนนจากกร คง

ก คามกรามและกร คงแชบตวย

2 ปป

51-52

142,50013 อ.พรนมา พนร นยางกมร

สายวนชาวนทยาศาสตรว คณะศนลปศาสตรวและวนทยาศาสตรว กกาแพงแสน

รองศาสตราจารยว พตนเอก นายแพทยว ไพบมลยว  ปรญญฤทธนด
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