
การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการวพจจย 3 สาขา จจานวน 456 โครงการ 115,356,300

โครงการวพจจยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 180 โครงการ 53,129,300

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 56 โครงการ 21,229,300

การปรรบปรรงพรนธรธมรนสสาปะหลรง 29 ปป

26-54

300,0001 รศ.ววจารณธ ววชชรกวจ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เจรวญศรกดวด โรจนฤทธวดพวเชษฐธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ปปยะ กวตตวภาดากรล

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ผศ.จสาลอง เจนยมจสานรรจา

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.เอลจ สโรบล

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.กลคาณรงคธ ศรนรอต

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การลดความเสนยหายจากเพลนลยจรกจรจนฝฝายในแปลงฝฝาย : การ

ปลบกพพชสลรบและศศกษาพฤตวกรรมการทสาลาย

ของเพลนลยจรกจรจนฝฝาย

3 ปป

51-53

170,0002 ศ.ประภารรจ หอมจรนทนธ

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร บางเขน

อรรณน วงศธปปยะสถวตยธ

การปรรบปรรงพรนธรธถรจวเหลพองและถรจวเขนยว 40 ปป

14-53

130,0003 รศ.รรงสฤษดวด กาวนตตะ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ศ.พนระศรกดวด ศรนนวเวศนธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางพชรดา ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

รรชนน โสภา

ณรฐภรทรธ  คสาหลคา

การตรวจสอบสารตกคคางในการผลวตถรจวเหลพองฝฝกสดโดยการ

ใชค Gas Chromatography-Mass Spectrometry

3 ปป

51-53

220,0004 รศ.ทศพล พรพรหม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การประเมวนศรกยภาพของถรจวเหลพองสายพรนธรธดนเดรน

ของมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธเพพจอพพลนทนจภาคกลาง

4 ปป

51-54

800,000

(150,000)

5

(ชรด)

รศ.รรงสฤษดวด กาวนตตะ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.เอลจ สโรบล

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สรนรนทา จรนทกบล

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วรนชรย จรนทรธประเสรวฐ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การประเมวนศรกยภาพของถรจวเหลพองสายพรนธรธดนเดรน

ของมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธเพพจอพพลนทนจภาคกลาง

4 ปป

51-54

(140,000)5

(ยรอย)

รศ.รรงสฤษดวด กาวนตตะ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ศ.พนระศรกดวด ศรนนวเวศนธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สรดฤดน ประเทพองวงศธ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

นางพชรดา ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นางสาวแอนนา สายมณนรรตนธ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การปรรบตรวของถรจวเหลพองสายพรนธรธดนเดรนตรอการเขตกรรมใน

พพลนทนจภาคกลาง

4 ปป

51-54

(140,000)5

(ยรอย)

รศ.เอลจ สโรบล

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วรนชรย จรนทรธประเสรวฐ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

นางพชรดา ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

การประเมวนครณภาพเมลลดพรนธรธถรจวเหลพองสายพรนธรธดนเดรนของ

โครงการปรรบปรรงพรนธรธถรจวเหลพองของมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ

4 ปป

51-54

(120,000)5

(ยรอย)

รศ.วรนชรย จรนทรธประเสรวฐ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.จวงจรนทรธ ดวงพรตรา

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สรนรนทา จรนทกบล

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.จรฑามาศ รรมแกคว

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.กนกวรรณ เทนจยงธรรม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางสรปราณน งามประสวทธวด

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

การประเมวนศรกยภาพสายพรนธรธถรจวเหลพองดนเดรนของโครงการ

ปรรบปรรงพรนธรธมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธในไรรนาเกษตรกร

พพลนทนจภาคกลาง

4 ปป

51-54

(130,000)5

(ยรอย)

อ.เจตษฎา อรตรพรนธธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.อวสรา สรขสถาน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

อ.ธานน ศรนวงศธชรย

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ลรกษณะทางสรนรววทยาและพรฒนาการของถรจวเหลพองสายพรนธรธ

ดนเดรนตรอการใหคผลผลวต

4 ปป

51-54

(120,000)5

(ยรอย)

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.มาลน ณ นคร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ศรนสม สรวรรณวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.รรงสฤษดวด กาวนตตะ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

การตรวจเชพลอและการจรดจสาแนกสายพรนธรธเชพลอแบคทนเรนย

สาเหตรโรคขอบใบแหคงของขคาว ( Xanthomonas oryzea 

pv. oryzea ) ในประเทศไทย

2 ปป

52-53

170,0006 อ.สรจวนตธ ภรทรภบวดล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.ววชรย โฆสวตรรตน

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางณรฏฐวมา  โฆษวตเจรวญกรล

การจรดการโรคทนจสสาครญทางเศรษฐกวจของมรนสสาปะหลรงเพพจอ

การผลวตทนจยรจงยพน

3 ปป

51-53

150,0007 รศ.นวพนธธ ทวนชรย

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

รศ.ววจารณธ ววชชรกวจ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ความหลากหลายของแบคทนเรนยตรศงไนโตรเจนเอนโดไฟทธ

ในรากขคาวและ

ศรกยภาพในการใหคธาตรไนโตรเจนแกรขคาว

2 ปป

52-53

250,0008 ผศ.กรรณวการธ สรจจาพรนธธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

การปรรบปรรงดวนและการใชคจรลธาตรอาหารเพพจอเพวจมผลผลวตมรน

สสาปะหลรงและอคอยในภาคตะวรนออกเฉนยงเหนพอของประเทศ

ไทย

3 ปป

52-54

370,0009 ผศ.สมชรย อนรสนธวดพรเพวจม

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เอวบ เขนยวรพจนรมณธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.อรญชลน สรทธวประการ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรภวฌา ธนะจวตตธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.สรรเชษฎธ อรรามรรกษธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ดร.วรนเพลญ ววรวกวจนทนกรล

นายรฐนนทธ เจรวญชาศรน

นายชรยภรทร คงแกคว
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

สรนรววทยาการผลวตยางพารา 11 ปป

43-53

800,000

(120,000)

10

(ชรด)

รศ.ศรปราชญธ ธไนศวรรยางกบร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.กรมรท สรงขศวลา

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.กลคาณรงคธ ศรนรอต

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ดร.ดวงรรตนธ ศตครณ

ศบนยธความรรวมมพอทางววชาการไทย-ฝรรจงเศส (DORAS-Center) สสานรกงาน

อธวการบดน

กระบวนการสรคางและสลายสารประกอบคารธบอนของ

ยางพารา

11 ปป

43-53

(160,000)10

(ยรอย)

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญธ ธไนศวรรยางกบร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร.ดวงรรตนธ ศตครณ

ศบนยธความรรวมมพอทางววชาการไทย-ฝรรจงเศส (DORAS-Center) สสานรกงาน

อธวการบดน

บรญธวดา โฆษวตทรรพยธ

กฤษดา สรงขธสวงหธ

นายพงษธพรนธรธ ศวรวพรภรกดนกรล

น.ส. กาญจนา ลรรงกนจ

การพรฒนาววธนการประเมวนลรกษณะเรพอนพรรมและการสรงเคราะหธ

ดควยแสงของเรพอนพรรมยางพาราอยรางรวดเรลว

4 ปป

50-53

(160,000)10

(ยรอย)

รศ.ศรปราชญธ ธไนศวรรยางกบร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.เจษฎา ภรทรเลอพงศธ

สาขาววชาทรรพยากรเกษตรชนวภาพ คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายเชฏฐธ สาทรกวจ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

สมดรลนลสาและพลรงงานในระดรบแปลงปลบกยางพารา 4 ปป

50-53

(160,000)10

(ยรอย)

รศ.กรมรท สรงขศวลา

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

นางพวศมรย  จรนทรธอรมา

ระบบกรนดยางแนวใหมรตรอการเพวจมครณภาพของนลสายางพารา 4 ปป

50-53

(100,000)10

(ยรอย)

รศ.กลคาณรงคธ ศรนรอต

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.ววไล สรนตวโสภาศรน

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร.ศวรวลรกษณธ เลนลยงประยบร

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การพรฒนาอรปกรณธววเคราะหธนลสายางพาราสสาหรรบใชคงานในสวน

ยางพารา

4 ปป

50-53

(100,000)10

(ยรอย)

นางสาวเนตรดาว มรสวกมาศ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญธ ธไนศวรรยางกบร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

น.ส. ฐวตยาภรณธ ลนลเรพองศรน

การใชคสาร allelopathy จากพพชและการคลรมดวนในการควบ

ครมวรชพพชในแปลงปลบกผรกระบบเกษตรอวนทรนยธ

3 ปป

51-53

110,00011 ดร.อตวนรช แซรจวว

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกนยรตวดนนทพรทธธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายอรดม แกควสรวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.สรรรตนธวดน จววะจวนดา

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.รรรงนภา กรอประดวษฐธสกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน
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ความหลากหลายของราเอนโดไฟทธในพพชสมรนไพรและพพช

ชนวดอพจน และการนสาไปใชคประโยชนธ

3 ปป

51-53

280,00012 รศ.เลขา มาโนช

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

อ.อรอรมา เพนยซคาย

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

อ.ธวดา เดชฮวบ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

กรองกานดา ชยามฤต

วรดลตธ  แจรมจสารบญ

ผลตกคคางของการใสรปบนอยรางตรอเนพจองตรอการเปลนจยนแปลง

การดบดซรบฟอสฟอรรสในดวนกรดจรด

2 ปป

52-53

220,00013 อ.ศรภวฌา ธนะจวตตธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เอวบ เขนยวรพจนรมณธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.อรญชลน สรทธวประการ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สมชรย อนรสนธวดพรเพวจม

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ดร. วรนเพลญ  ววรวยะกวจนทนกรล

นายรฐนนทธ  เจรวญชาศรน

ผลของสารอรลลวโลเคมศจากเสมลดตรอการเจรวญเตวบโตของ

วรชพพชในแปลง ขคาวโพด

2 ปป

52-53

190,00014 รศ.สมบรญ เตชะภวญญาวรฒนธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ภรทรวดน สรรมทอง (นาคมน)

สาขาววชาววทยาศาสตรธพพลนฐานและพลศศกษา คณะทรรพยากรและสวจงแวด

ลคอม ศรนราชา

นางสรปราณน งามประสวทธวด

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ลรกษณะและการจรดการชรลนดานเพพจอเพวจมผลผลวตมรนสสาปะหลรง

ในภาคตะวรนออกเฉนยงเหนพอ

3 ปป

51-53

220,00015 ผศ.สมชรย อนรสนธวดพรเพวจม

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เอวบ เขนยวรพจนรมณธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.อรญชลน สรทธวประการ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรภวฌา ธนะจวตตธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.สรรเชษฎธ อรรามรรกษธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

วรนเพลญ ววรวยะกวจนทนกรล

รฐนนทธ เจรวญชาศรน

ชรยภรทร คงแกคว

บทบาทของเอทวลนนตรออาการสะทคานหนาวของกลควยนลสาวคา

และกลควยหอมทอง

2 ปป

52-53

110,00016 อ.วชวรญา อวจมสบาย

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

การพรฒนาพรนธรธทานตะวรนเพพจอทนทานตรอสภาพแหคงแลคงและ

ดวนเคลม

3 ปป

51-53

120,00017 อ.บรบผา คงสมรย

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สนธวชรย จรนทรธเปรม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.ววภาวรรณ ทคายเมพอง

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.ววทวตร ใจอารนยธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.นงลรกษณธ เทนยนเสรน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

แนวทางในการผลวตผรกปลอดภรยจากการสะสมโลหะหนรก

และโพลนแอโรมาตวกไฮโดรคารธบอนในพพลนทนจแหลรงชรมชน

3 ปป

51-53

150,00018 ผศ.ศวพร ศรภผล

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.ศรภมาศ พนวชศรกดวดพรฒนา

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.เฉลวมชาตว วงศธลนลเจรวญ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ปฝจจรยทนจมนผลตรอการใหคผลผลวตและครณภาพเสคนใยของกรญชง 4 ปป

51-54

100,00019 รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.มาลน ณ นคร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ศรนสม สรวรรณวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นางสาวยรพดน เผราพรนธธ

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายดนรย สรรพศรน

นายวนระชรย ณ นคร
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โรครากปมจากไสคเดพอนฝอยในพพลนทนจปลบกฝรรจงเขตภาคกลาง 3 ปป

51-53

750,000

(80,000)

20

(ชรด)

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สมชาย สรขะกบล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.ประภาพร ตรลงกวจโชตว

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.เกรนยงศรกดวด ไทยพงษธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.จสาเนนยร ชมภบ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การแพรรระบาดไสคเดพอนฝอยรากปม (Meloidogyne 

incognita) โดยกวจงพรนธรธฝรรจงและการควบครมโดย

ชนวววธนดควยเชพลอราสกรลเหลดนางรม (Pleurotus ostreatus)

3 ปป

51-53

(140,000)20

(ยรอย)

รศ.สมชาย สรขะกบล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.อนงคธนรช สาสนรรกกวจ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.ประภาพร ตรลงกวจโชตว

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.อมรศรน ขรนอวนทรธ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

การศศกษาวรชพพชบางชนวดทนจมนผลตรอการอยบรรอดของไสคเดพอน

ฝอยในแปลงฝรรจง

3 ปป

51-53

(135,000)20

(ยรอย)

อ.พรศวรว หลนวานวช

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.ทศพล พรพรหม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.พรศวรว หลนวานวช

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การควบครมไสคเดพอนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) 

ของฝรรจงดควยสารสกรดจากเชพลอรา

เอคโตไมคอรธไรซาบางชนวด

2 ปป

52-53

(135,000)20

(ยรอย)

รศ.ประภาพร ตรลงกวจโชตว

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สมชาย สรขะกบล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.อมรศรน ขรนอวนทรธ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.วรนเพลญ เหลราศรนไพบบลยธ

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

การถรายทอดทางพรนธรกรรมของลรกษณะทนทานตรอไสคเดพอน

ฝอยรากปมในฝรรจง

3 ปป

51-53

(125,000)20

(ยรอย)

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สมชาย สรขะกบล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.เกรนยงศรกดวด ไทยพงษธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

การเจรวญเตวบโตและครณภาพผลของฝรรจงพรนธรธการคคาบนตคน

ตอทนทานไสคเดพอนฝอยรากปม

3 ปป

51-53

(135,000)20

(ยรอย)

อ.เกรนยงศรกดวด ไทยพงษธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.อรณารรจ บรญประกอบ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.กฤษณา กฤษณพรกตธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

การเพวจมศรกยภาพในการแขรงขรนของกลควยไมคประดรบของไทย 4 ปป

51-54

800,000

(160,000)

21

(ชรด)

ผศ.พรชรนยา บรญกอแกคว

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ยวจงยง ไพสรขศานตววรฒนา

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พรชรนยา บรญกอแกคว

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ณรฏฐ พวชกรรม

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.เฌอมาลยธ วงศธชาวจรนทธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาความหลากหลายและการประเมวนศรกยภาพของ

กลควยไมคพพลนเมพองเพพจอเพวจมความสามารถใน

การแขรงขรน

4 ปป

51-54

(160,000)21

(ยรอย)

รศ.ยวจงยง ไพสรขศานตววรฒนา

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.เฌอมาลยธ วงศธชาวจรนทธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.กนกวรรณ ถนอมจวตร

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายปราโมทยธ ไตรบรญ

การปรรบปรรงพรนธรธกลควยไมคพพลนเมพองบางชนวดเพพจอการสรงออก 4 ปป

51-54

(160,000)21

(ยรอย)

อ.เฌอมาลยธ วงศธชาวจรนทธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การเพวจมประสวทธวภาพในการขยายพรนธรธกลควยไมคในสภาพ

ปลอดเชพลอ

4 ปป

51-54

(160,000)21

(ยรอย)

ผศ.พรชรนยา บรญกอแกคว

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พรชรนยา บรญกอแกคว

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ยวจงยง ไพสรขศานตววรฒนา

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.เบญญา มะโนชรย

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

การพรฒนารบปแบบการใชคงานของกลควยไมคเพพจอการประดรบ

ตกแตรง

4 ปป

51-54

(160,000)21

(ยรอย)

ผศ.ณรฏฐ พวชกรรม

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.อลวศรา มนนะกนวษฐ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พรชรนยา บรญกอแกคว

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ไมรจรดสรร-การศศกษาสรนรววทยา การเจรวญเตวบโต และการ

ออกดอกของกลควยไมคดวนบางชนวดทนจมนศรกยภาพในเชวง

พาณวชยธ

1 ปป (0)21

(ยรอย)

ผศ.พรชรนยา บรญกอแกคว

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

การประยรกตธใชคแบคทนเรนยทนจเจรวญครอบครองรากในการควบ

ครมโรครากเนราของผรกกาดหอมทนจปลบกในระบบไฮโดรโพนวกสธ

3 ปป

52-54

230,00022 รศ.จวระเดช แจรมสวราง

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

การจรดการพพชพลรงงานแบบครบวงจรในพพลนทนจชายฝฝฝงทะเล

อรนดามรน

3 ปป

52-54

230,00023 รศ.สมบรตว ชวณะวงศธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.วาทวนน กฤษณะพรนธธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.ณกรญภรทร จวนดา

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.ดสารง พวพรฒนวรฒนากรล

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.สรภรทรา ถศกสถวตยธ

ภาคววชาอนรรรกษธววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

นางสาวสรววมล (นวสวต) อรทรยรรศมน

 โครงการจรดตรลงววทยาเขตกระบนจ (ยกเลวก)

นายชาครวต ณ ตะกรจวทรรง

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

นายสรววทยธ ภบมวภมร

การศศกษาไวรอยดธในมะเขพอเทศเพพจอการปรรบปรรงพรนธรธมะเขพอ

เทศ

3 ปป

51-53

280,00024 ผศ.คนศงนวตยธ เหรนยญวรากร

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.สรภาพร กลวจนคง

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ศศกษาความหลากหลายทางพรนธรกรรมของเชพลอไฟโต

พลาสมา

 สาเหตรโรคแตกพรรมฝอยของงา

3 ปป

51-53

200,00025 ผศ.สรภาพร กลวจนคง

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.คนศงนวตยธ เหรนยญวรากร

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

การววจรยและพรฒนาระบบการผลวตองรรนในประเทศไทย 5 ปป

51-55

1,100,000

(1,100,000)

26

(ชรด)

นายกวตตวพงศธ ตรนตรรยานนทธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

อ.เกรนยงศรกดวด ไทยพงษธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.จวระเดช แจรมสวราง

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สมชาย ธนสวนชยกรล

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สมศวรว แสงโชตว

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พนามาศ ตรนวรรณกรล

ภาคววชาสรงเสรวมและนวเทศศาสตรธเกษตร คณะเกษตร บางเขน

อวทธวพลของระบบการจรดการทรงพรรมตคนทนจมนตรอการเจรวญเตวบ

โต ผลผลวตและครณภาพขององรรนไรคเมลลด 4 พรนธรธ

5 ปป

51-55

(0)26

(ยรอย)

นายกวตตวพงศธ ตรนตรรยานนทธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวพวนวจ กรวนทธธรญญกวจ

สถานนววจรยปากชรอง สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

พพชศาสตรธ

นายวรลลภ โพธวดสรงขธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การครดเลพอกพรนธรธองรรนเพพจอการผลวตเชวงพาณวชยธ 4 ปป

52-55

(0)26

(ยรอย)

อ.เกรนยงศรกดวด ไทยพงษธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.รวน เสรฐภรกดน

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายกวตตวพงศธ ตรนตรรยานนทธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การใชคจรลวนทรนยธปฏวปฝกษธเพพจอควบครมโรคขององรรน 5 ปป

51-55

(0)26

(ยรอย)

รศ.จวระเดช แจรมสวราง

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผลของคคางสองลรกษณะตรอโรคขององรรนในแปลงปลบกและ

ผลองรรนหลรงการเกลบเกนจยว

2 ปป

52-53

(0)26

(ยรอย)

รศ.สมศวรว แสงโชตว

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

ผลของการใชคสารควบครมชนวภาพของพพชและววธนการปลวดชรอ

ผลทนจมนตรอผลผลวตและครณภาพของผลองรรน

5 ปป

51-55

(0)26

(ยรอย)

นายกวตตวพงศธ ตรนตรรยานนทธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นวเวศววทยาแมลงศรตรบและความเสนยหายในองรรนพรนธรธดนและการ

ปฝองกรนกสาจรด

3 ปป

53-55

(0)26

(ยรอย)

รศ.สมชาย ธนสวนชยกรล

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายกวตตวพงศธ ตรนตรรยานนทธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การพรฒนาผลวตภรณฑธสารสกรดจากพพชสมรนไพรควบครมโรค

พพชสบรเชวงพาณวชยธ

3 ปป

52-54

300,00027 รศ.ณรงคธ สวงหธบรระอรดม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

อ.อรอรมา เพนยซคาย

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

อ.ธวดา เดชฮวบ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

รศ.พรรณน พรกคง

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

Anake Kijjoa

การใชคประโยชนธจากเชพลอราในการควบครมโรคพพช 3 ปป

52-54

170,00028 อ.อรอรมา เพนยซคาย

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

รศ.เลขา มาโนช

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

รศ.นวพนธธ ววสารทานนทธ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

รศ.ณรงคธ สวงหธบรระอรดม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

โครงการววจรยและพรฒนาอคอยและนลสาตาล 20 ปป

35-54

3,400,000

(1,670,000)

29

(ชรด)

รศ.เรวรต เลวศฤทรยโยธวน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายอภวววชญธ ทรงกระสวนธรธ

ศบนยธววจรยและพรฒนาอคอยและนลสาตาล สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

การปรรบปรรงพรนธรธอคอย 20 ปป

35-54

(490,000)29

(ยรอย)

รศ.เรวรต เลวศฤทรยโยธวน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายอภวววชญธ ทรงกระสวนธรธ

ศบนยธววจรยและพรฒนาอคอยและนลสาตาล สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

ผศ.ชลวดา เลลกสมบบรณธ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.โสภณ อรไรชพจน

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.ชรยณรงคธ รรตนกรนฑากรล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

กลไกทางชนวเคมนและชนวโมเลกรลในพรนธรธอคอยตคานทานสารอว

มาซาเพอรธ

3 ปป

51-53

(120,000)29

(ยรอย)

รศ.ทศพล พรพรหม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การพรฒนาววธนการทดสอบอคอยทนแลคงโดยววธนเพาะเลนลยงเนพลอ

เยพจอและการนสาไปใชคประโยชนธในการครดเลพอกพรนธรธลบกผสม

ทนแลคง

3 ปป

51-53

(120,000)29

(ยรอย)

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

รศ.เรวรต เลวศฤทรยโยธวน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.ชรยณรงคธ รรตนกรนฑากรล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

การทดสอบความรรนแรงของเชพลอไวรรสใบดรางอคอยเพพจอการ

ปรรบปรรงพรนธรธอคอย

3 ปป

52-54

(100,000)29

(ยรอย)

ผศ.คนศงนวตยธ เหรนยญวรากร

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.สรภาพร กลวจนคง

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การประเมวนความตคานทานของอคอยตรอโรคเนราแดง 3 ปป

52-54

(120,000)29

(ยรอย)

ผศ.ชลวดา เลลกสมบบรณธ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.เรวรต เลวศฤทรยโยธวน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การเพวจมผลผลวตและครณภาพอคอยโดยใชคปรปยอวนทรนยธรรวมกรบ

ปรปยเคมนในอรตราทนจเหมาะสม

3 ปป

52-54

(100,000)29

(ยรอย)

นายอภวววชญธ ทรงกระสวนธรธ

ศบนยธววจรยและพรฒนาอคอยและนลสาตาล สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

รศ.เรวรต เลวศฤทรยโยธวน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายววนรย จอมแกคว

ฝฟายบรวหารและธรรการ สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

การประเมวนการระบาดของหนอนเจาะลสาตคนและยอดอคอย 

และความเสนยหายของอคอยในเขตภาคกลาง

3 ปป

52-54

(140,000)29

(ยรอย)

ผศ.โสภณ อรไรชพจน

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.วววรฒนธ เสพอสะอาด

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

กวตตวยา สรขเสน

การศศกษา Protein Translocatiion Gene ของเชพลอไฟโต

พลาสมาสาเหตรโรคใบขาวอคอยเพพจอเพวจมประสวทธวภาพการ

ววนวจฉรยโรค

2 ปป

53-54

(120,000)29

(ยรอย)

ผศ.สรภาพร กลวจนคง

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.คนศงนวตยธ เหรนยญวรากร

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.เรวรต เลวศฤทรยโยธวน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การศศกษารบปแบบของการแสดงออกของยนน invertase กรบ

การสะสมนลสาตาลซบโครสในอคอย

2 ปป

53-54

(100,000)29

(ยรอย)

รศ.สนธวชรย จรนทรธเปรม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.นงลรกษณธ เทนยนเสรน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การพรฒนารบปแบบการปลบกอคอยโดยใชคเครพจองมพอตวดทคายรถไถ

เดวนตามสสาหรรบเกษตรกรรายเลลก

1 ปป (100,000)29

(ยรอย)

รศ.รรตนา ตรลงวงศธกวจ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.นนทวรชรธ ชรยณรงคธ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.วรรณธนะ กสานตวกรล

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายปฐมพงษธ ครมพล

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

ไมรจรดสรร-แนวทางการจรดการโรคพพชในแปลงผลวตทรอนพรนธรธ

อคอย

2 ปป

53-54

(0)29

(ยรอย)

อ.ชรยณรงคธ รรตนกรนฑากรล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.เรวรต เลวศฤทรยโยธวน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.รณภพ บรรเจวดเชวดชบ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

การประเมวนผลผลวตและครดเลพอกพรนธรธอคอยเฉพาะเขตสภาพ

แวดลคอมภาคกลางตอนบน

3 ปป

52-54

(100,000)29

(ยรอย)

นางพชรดา ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

รศ.เรวรต เลวศฤทรยโยธวน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายอภวววชญธ ทรงกระสวนธรธ

ศบนยธววจรยและพรฒนาอคอยและนลสาตาล สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

การพรฒนาระบบการจรดการโลจวสตวกสธ เพพจอลดตคนทรนและการ

ปรรบปรรงประสวทธวภาพของการเกลบเกนจยวและขนสรงอคอยเขคาสบร

โรงงานนลสาตาล (กรณนศศกษาในเขตจรงหวรดราชบรรน )

1 ปป (120,000)29

(ยรอย)

ผศ.เกรนยงไกร แกควตระกบลพงษธ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สมพงษธ เจษฎาธรรมสถวต

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

รศ.เรวรต เลวศฤทรยโยธวน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การผสมผสานชรวงววกฤตและการควบครมวรชพพชโดยชนวววธนใน

หนรอไมคฝรรจง

3 ปป

51-53

140,00030 รศ.ดวงพร สรวรรณกรล

ศบนยธธรรกวจการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ศวพร ศรภผล

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

นางพวมพรรณ สมมาตยธ

ศบนยธววจรยและควบครมศรตรบพพชโดยชนววนทรนยธแหรงชาตว (ยกเลวก) สถาบรนววจรย

และพรฒนาแหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การควบครมครณภาพการววเคราะหธระหวรางหคองปฏวบรตวการเครพอ

ขรายววเคราะหธตรวอยรางดวนและพพช

2 ปป

52-53

140,00031 ดร.อตวนรช แซรจวว

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.นรนทนา ชพจนอวจม

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายสมชาย กรนฑาภวรมยธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ชรยสวทธวด ทองจบ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางศวรววรลยธ สรคอยกลรอม

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ดร.นรษรา สวนบรวทอง

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

การครดเลพอก และขยายโคลนของตคนหนรอไมคฝรรจงพรนธรธดนจาก

การเพาะเลนลยงอรบละอองเรณบ

3 ปป

52-54

250,00032 ดร.นงณพชร (ศวรววรรณ) ครณากร (บรรนคสา)

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางมณฑา วงศธมณนโรจนธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.นลสาผศลง อนรกบล

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาวจรนทรธแรม รบปขสา

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

การศศกษาการเปลนจยนแปลงสภาพภบมวอากาศในอดนตของภาค

ตะวรนออกเฉนยงเหนพอของประเทศไทยโดยการววเคราะหธวงปป

ไมค

2 ปป

52-53

230,00033 ผศ.ขวรญชรย ดวงสถาพร

ภาคววชาการจรดการปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.ประสงคธ สงวนธรรม

ภาคววชาการจรดการปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.ปฝสสน ประสมสวนธธ

ภาคววชาการจรดการปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาแหลรงยางรรกดวบเพพจอการใชคประโยชนธอยรางยรจงยพน 3 ปป

52-54

420,000

(420,000)

34

(ชรด)

ผศ.ววชาญ เอนยดทอง

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

นายกรศล ตรลงใจพวทรกษธ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.พฤทธวด ราชรรกษธ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.สมควด สวรวพรฒนดวลก

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

ศรกยภาพของพรรณไมคใหคยางรรกเพพจอการพรฒนาแหลรงยางรรก

ดวบ

3 ปป

52-54

(0)34

(ยรอย)

ผศ.ววชาญ เอนยดทอง

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

นายกรศล ตรลงใจพวทรกษธ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

นวเวศกายววภาคของเนพลอเยพจอผลวตยางรรกในพรรณไมคใหคยางรรก 3 ปป

52-54

(0)34

(ยรอย)

รศ.สมควด สวรวพรฒนดวลก

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

นายกรศล ตรลงใจพวทรกษธ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

การขยายพรนธรธและการเตวบโตของพรรณไมคใหคยางรรก 3 ปป

52-54

(0)34

(ยรอย)

อ.พฤทธวด ราชรรกษธ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.สมควด สวรวพรฒนดวลก

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

การปรรบปรรงพรนธรธไมคผลสกรลนคอยหนรา 5 ปป

50-54

110,00035 นายเรพองศรกดวด กมขรนทด

สถานนววจรยปากชรอง สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

พพชศาสตรธ

กววศรธ  วานวชกรล
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การววจรยและพรฒนาการผลวตองรรนและการทสาไวนธในเชวงการคคา 4 ปป

50-53

1,100,00036 นางนวลปรางคธ ไชยตะขบ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายโอฬาร ตรณฑววรรฬหธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสรคอยทอง สายหยรดทอง

ฝฟายจรลชนวววทยาประยรกตธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

ศ.รรงสวต สรวรรณมรรคา

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สรเทพ ทองแพ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

นายจรรล เหลนพวทรกษธ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

เสรน นาราศรน

รวนทอง พวลาภ

นวะรรตนธ พวลาภ

อวทธวพลของหญคาแฝกตรอการอนรรรกษธดวนและนลสาในระบบการ

ผลวตมรนสสาปะหลรงภาคตะวรนออก

3 ปป

51-53

130,00037 ผศ.จสาลอง เจนยมจสานรรจา

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสรทรศนธ แปลงกาย

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

การศศกษาสายพรนธรธเหลดแครงและสารออกฤทธวดเพพจอ

พรฒนาการผลวตและการแปรรบปเปปนผลวตภรณฑธเพพจอสรขภาพ

3 ปป

51-53

100,00038 อ.มาลน ศรนสดสรข

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.ประภาพร ตรลงกวจโชตว

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.วรนเพลญ เหลราศรนไพบบลยธ

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.ศลยา สรขสอาด

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

การทดสอบพรนธธนคอยหนราและเทคโนโลยนทนจเหมาะสมเพพจอ

การผลวตเปปนการคคาในเขตแหคงแลคงจรงหวรดกาญจนบรรน

3 ปป

51-53

89,30039 นายโรจนธรวน ภวรมยธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายจรรล เหลนพวทรกษธ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายบรญรรวม จรนทรธชพจน

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

โครงการววจรยและพรฒนาพรนธรธเสาวรสรรบประทานสดและ

อรตสาหกรรมในเขตพพลนทนจสบงของจรงหวรดเพชรบบรณธ

3 ปป

51-53

480,00040 นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

รศ.ณรงคธ สวงหธบรระอรดม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

นายสรเมศ ทรบเงวน

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นายเวช เตตจตะ

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายววศรลยธ เธนยรเสถนยรพง

นายวนระยรทธ แสนยากรล

อวทธวพลของปฝจจรยสวจงแวดลคอมบางประการทนจมนผลตรออรตรา

การรอดตายและการตรลงตรวของกลคาไมคปฟาชายหาดในพพลนทนจปฟา

ธรรมชาตวและพพลนทนจเปปดโลรงบรวเวณ

สถานนววจรยทรรพยากรชายฝฝฝงระนอง

3 ปป

52-54

220,00041 นายเดชา ดวงนามล

สถานนววจรยเพพจอการพรฒนาชายฝฝฝงอรนดามรน สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ผศ.สคาร ทนจรนทศก

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.จงรรก วรชรวนทรธรรตนธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

การศศกษาสรนรววทยาการสรคางชนวมวลและผลผลวตของไมคผล

เศรษฐกวจเพพจอเพวจมประสวทธวภาพการผลวต

4 ปป

52-55

800,000

(120,000)

42

(ชรด)

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

Page 10 of 98



การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

สรนรววทยาการสรคางชนวมวลของไมคผล 4 ปป

52-55

(170,000)42

(ยรอย)

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญธ ธไนศวรรยางกบร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร.ดวงรรตนธ ศตครณ

ศบนยธความรรวมมพอทางววชาการไทย-ฝรรจงเศส (DORAS-Center) สสานรกงาน

อธวการบดน

นายเชฏฐธ สาทรกวจ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

การใชคครณสมบรตวแสงของพพชในการตรวจตวดตามสถานะของ

ไมคผล

4 ปป

52-55

(170,000)42

(ยรอย)

ดร.ดวงรรตนธ ศตครณ

ศบนยธความรรวมมพอทางววชาการไทย-ฝรรจงเศส (DORAS-Center) สสานรกงาน

อธวการบดน

รศ.ศรปราชญธ ธไนศวรรยางกบร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายเชฏฐธ สาทรกวจ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

นางสาวเนตรดาว มรสวกมาศ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

พพลนทนจใบและการกระจายของพพลนทนจใบในไมคผลเขตรคอน 4 ปป

52-55

(170,000)42

(ยรอย)

อ.เจษฎา ภรทรเลอพงศธ

สาขาววชาทรรพยากรเกษตรชนวภาพ คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรปราชญธ ธไนศวรรยางกบร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นายเชฏฐธ สาทรกวจ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ดร.ดวงรรตนธ ศตครณ

ศบนยธความรรวมมพอทางววชาการไทย-ฝรรจงเศส (DORAS-Center) สสานรกงาน

อธวการบดน

(ไมรจรดสรร) การศศกษาตวดตามพรฒนาการของเรพอนพรรมและ

ผลผลวตของไมคผล

3 ปป

53-55

(0)42

(ยรอย)

นายเชฏฐธ สาทรกวจ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

สภาพแวดลคอมแสงและแบบจสาลองการสรงเคราะหธดควยแสง

ของเรพอนพรรมไมคผล

4 ปป

52-55

(170,000)42

(ยรอย)

รศ.ศรปราชญธ ธไนศวรรยางกบร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายเชฏฐธ สาทรกวจ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

นางสาวเนตรดาว มรสวกมาศ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

แผนววจรยการพรฒนาสมรรถนะขององคธกรทคองถวจนเพพจอการ

จรดการ ทรรพยากรชายฝฝฝงแบบบบรณาการพพลนทนจอราวกะเปอรธ 

จรงหวรดระนอง

2 ปป

52-53

700,000

(700,000)

43

(ชรด)

รศ.แสงเทนยน อรจจวมางกบร

ภาคววชาการจรดการประมง คณะประมง บางเขน

โครงการศศกษาสถานภาพสวจงแวดลคอมทางนลสาบรวเวณอราวกะ

เปอรธ จรงหวรดระนอง

2 ปป

52-53

(0)43

(ยรอย)

รศ.เชษฐพงษธ เมฆสรมพรนธธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

อ.จรนทรา ศรนสมวงศธ

ภาคววชาการจรดการประมง คณะประมง บางเขน

นางสาวสรชาดา บรญภรกดน

โครงการสสารวจความหลากหลายของทรรพยากรกรคงมรงกร ปบ 

สรตวธหนคาดวน หอย และปลา บรวเวณอราวกะเปอรธ จรงหวรด

ระนอง

2 ปป

52-53

(0)43

(ยรอย)

รศ.จารรมาศ เมฆสรมพรนธธ

ภาคววชาชนวววทยาประมง คณะประมง บางเขน

อ.จรนทรา ศรนสมวงศธ

ภาคววชาการจรดการประมง คณะประมง บางเขน

ทวนป  บรญวานวช

โครงการศศกษาสถานภาพการประมงและสมรรถนะของ

องคธกรทคองถวจน

เพพจอการจรดการทรรพยากรชายฝฝฝงแบบบบรณาการ อราวกะเปอรธ 

จรงหวรดระนอง

2 ปป

52-53

(0)43

(ยรอย)

รศ.แสงเทนยน อรจจวมางกบร

ภาคววชาการจรดการประมง คณะประมง บางเขน

อ.อรไรรรตนธ เนตรหาญ

ภาคววชาการจรดการประมง คณะประมง บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การปรรบปรรงพรนธรธปาลธมนลสามรนลบกผสมเทเนอรา (D x P)  และ

การถรายทอดเทคโนโลยน การผลวตปาลธมนลสามรนทนจเหมาะสมแกร

เกษตรกร

5 ปป

50-54

1,200,00044 นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวนวภา เขพจอนควบ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวระวววรรณ โชตวพรนธธ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวลลวตา นลสาเพลชร

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ดร.อรทรย  จารณศรน

ดร.ณรงคธชรย  พวพรฒนธธนวงศธ

รศ.ดร.กฤษฎา สรมพรนธรรกษธ

นายนคร เหลพองประเสรวฐ

รศ.ดร.ศรปราชญธ  ธไนศวรรยางกบร

นายโอฬาร  ตรณฑววรรฬหธ

ผลของการปลบกแฝกทนจมนตรอสมบรตวทางกายภาพ ผลผลวตมรน

สสาปะหลรง และการกรกเกลบคารธบอนในดวนทราย

2 ปป

52-53

100,00045 ผศ.ภรทรา เพรงธรรมกนรตว

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ศศกษาววธนการเพวจมผลผลวตกลควยไมคสกรลหวายในชรวงฤดบรคอน 2 ปป

52-53

90,00046 นายภาณรพงศธ ศรนอรอน

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.ลพ ภวภบตานนทธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อวทธวพลของระบบการปลบกพพชทนจมนผลตรอรายไดค ความอรดม

สมบบรณธของดวน การเจรวญเตวบโตของยางพารา

2 ปป

52-53

120,00047 นางสาวนวภา เขพจอนควบ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายกวตตวพงศธ ตรนตรรยานนทธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวระวววรรณ โชตวพรนธธ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายนคร เหลพองประเสรวฐ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวลลวตา นลสาเพลชร

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การศศกษาศรกยภาพการผลวต Tea Tree (Melaleuca  

alternifolia) ในประเทศไทย

4 ปป

50-53

520,00048 นายโอฬาร ตรณฑววรรฬหธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวรววทยธ ยนจสวรสดวด

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ดร.อรดมลรกษณธ สรขอรตตะ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางอรไรวรรณ ดวลกครณานรนทธ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางวนระศรน เมฆตรง 

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

โครงการรรกษาและปรรบปรรงฐานทรรพยากรและความสมดรล

ของระบบนวเวศของบรวหลวงในประเทศไทย

3 ปป

51-53

700,000

(120,000)

49

(ชรด)

รศ.นวรรนดรธ จรนทวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การศศกษาเปรนยบเทนยบการเจรวญและการเตวบโตของบรวหลวง

ในนาบรวเขตพพลนทนจภาคตะวรนออกเฉนยงเหนพอ

3 ปป

51-53

(40,000)49

(ยรอย)

อ.ประมง เบกไธสง

สาขาววชาทรรพยากรเกษตรชนวภาพ คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

อ.หทรยรรตนธ โชคทวนพาณวชยธ

สาขาววชาทรรพยากรเกษตรชนวภาพ คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

นางสาวขวรญกมล ทวายตาคสา

สสานรกงานววทยาเขต คณะทรรพยากรธรรมชาตวและอรตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การพรฒนาเครพจองหมายโมเลกรลประเภท Codominant 

markers สสาหรรบยนนจสาเพาะในบรวหลวงเพพจอการระบรความ

จสาเพาะของพรนธรธ ตรวจสอบลบกผสม และววเคราะหธ

ครณลรกษณะยนน

3 ปป

51-53

(120,000)49

(ยรอย)

ผศ.ววภา หงษธตระกบล

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.นวตยธศรน แสงเดพอน

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.นวรรนดรธ จรนทวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

กนกวรรณ แดงสวรสดวด

การสะสมมวลสารและโลหะหนรกบางชนวดของบรวหลวงทนจ

ปลบกในนลสาทวลง

3 ปป

51-53

(170,000)49

(ยรอย)

รศ.สมบรญ เตชะภวญญาวรฒนธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.นวรรนดรธ จรนทวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.สรนทรน ขรนทอง

สาขาววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะทรรพยากรและสวจงแวดลคอม 

ศรนราชา

ศรกยภาพการใชคปรปยอวนทรนยธทดแทนปรปยเคมนในการผลวตบรว

หลวง

3 ปป

51-53

(80,000)49

(ยรอย)

อ.สวทธวชรย ฮะทะโชตว

สาขาววชาทรรพยากรเกษตรชนวภาพ คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การชรกนสาการออกของบรวหลวงจนน (Nelumbo nucifera 

Gaertn.)  ดควยชรวงแสงและการตอบสนองของการเจรวญเตวบ

โตและผลผลวตเมลลดตรอชรวงแสงธรรมชาตวของลบกผสมพรนธรธ

ไทยผสมจนน

3 ปป

51-53

(170,000)49

(ยรอย)

อ.สวทธวชรย ฮะทะโชตว

สาขาววชาทรรพยากรเกษตรชนวภาพ คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การววจรยและพรฒนาการผลวตคาลลราลวลลนจ 3 ปป

52-54

150,00050 นางสาวบรวบาง ยะอบป

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางนวลปรางคธ ไชยตะขบ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวรววทยธ ยนจสวรสดวด

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสมศรกดวด รรรงอรรณ

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การประเมวนและการเพวจมผลสรมฤทธวดในการสรงนลสาของคลองใน

โครงการชลประทานขนาดใหญร

2 ปป

52-53

200,00051 รศ.วราวรธ วรฒววณวชยธ

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.บรญชา ขวรญยพน

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ผศ.นวมวตร เฉวดฉรนทธพวพรฒนธ

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

นายอรรวนทรธ โสตรโยม

การพรฒนาเทคนวคการปลบกจสาปป และกระดรงงาเพพจอใชค

ประโยชนธการสกรดนลสามรนหอมระเหย

3 ปป

51-53

110,00052 นายอรดม แกควสรวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.สรรรตนธวดน จววะจวนดา

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.อตวนรช แซรจวว

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกนยรตวดนนทพรทธธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

การจรดการตะกอนและระบบชรวยตรดสวนใจเพพจอการบรวหาร

จรดการนลสาในบศงบอระเพลด

4 ปป

51-54

400,00053 รศ.นรชนารถ ศรนวงศวตานนทธ

ภาคววชาววศวกรรมทรรพยากรนลสา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.สรรญญา วรชโรทรย

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร. กฤษณรส สรรกวตยธ

นายสรรสฤษฎธ เธนยรโพธวดภวรรกษธ

นายสรรศรกดวด ชนะพรนธธภากร

นายสรธน แซรเจนย

ดร. ปปเตอรธ ฮอกวลนสธ

การใชคปรปยเคมนในนาขคาวตามคราการววเคราะหธดวน 2 ปป

52-53

240,00054 ดร.นรนทนา ชพจนอวจม

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ดร.นรษรา สวนบรวทอง

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายสมชาย กรนฑาภวรมยธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

นายวววรฒนธ  อวงคะประดวษฐธ

นายววทสรนตว  หอมงาม
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การทดสอบความแมรนยสาการใชคปรปยเคมนสสาหรรบยางพารากรอน

เปปดกรนดพรนธรธ RRIM 600 ในชรดดวนฝฝฝงแดง

5 ปป

52-56

90,00055 นางสาวเบลญจารรชด ทองยพน

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวนวภา เขพจอนควบ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวระวววรรณ โชตวพรนธธ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวลลวตา นลสาเพลชร

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ดร.ณรงคธชรย พวพรฒนธธนวงศธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ศ.รรงสวต สรวรรณมรรคา

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.สรรเดช จวนตกานนทธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

นายเจษฎายรทธ  ไชยบรรน

การววเคราะหธคราลงทรนเพพจอการจรดสรรนลสาของโครงการสรงนลสา

และบสารรงรรกษา

2 ปป

52-53

80,00056 ผศ.นวมวตร เฉวดฉรนทธพวพรฒนธ

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.วราวรธ วรฒววณวชยธ

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.สรนตว ทองพสานรก

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ผศ.ศรภชาตว สรขารมณธ

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธ คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 124 โครงการ 31,900,000

การเกลบกรกคารธบอนอวนทรนยธเปรนยบเทนยบในดวนทางการเกษตร

ของประเทศไทย

3 ปป

53-55

500,00057 รศ.อรญชลน สรทธวประการ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เอวบ เขนยวรพจนรมณธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

นายรฐนนทธ เจรวญชาศรน

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

วรนเพลญ ววรวยะกวจนทนกรล

การใชคทรนฮาโลสเพวจมประสวทธวภาพการเกลบรรกษาอาหาร

ธรรมชาตวแชรแขลงเพพจอใชคในการเพาะเลนลยงสรตวธนลสา

1 ปป 100,00058 รศ.วราหธ เทพาหรดน

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

ผศ.เรพองววชญธ ยรคนพรนธธ

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

การปรรบปรรงพรนธรธขคาวขาวดอกมะลว105 ตคานทานโรคไหมคดควย

ยนน Pi-1

2 ปป

53-54

170,00059 อ.ธานน ศรนวงศธชรย

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

น.ส.เสาวลรกษณธ  อรคราช

นายมนชรย  เซนจยงหลวว

การศศกษาครณสมบรตวของสารตคานแบคทนเรนยจากเชพลอ Bacillus 

sp.และการประยรกตธใชคในปลานวล (Oreochromis niloticus 

Linn.)

1 ปป 350,00060 รศ.นนทววทยธ อารนยธชน

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

ผศ.พงษธเทพ ววไลพรนธธ

ภาคววชาผลวตภรณฑธประมง คณะประมง บางเขน

การถรายทอดลรกษณะละอองเกสรตรวผบคเปปนหมรนเนพจองจาก

อรณหภบมวสบงสบรขคาวพรนธรธปรรบปรรงของไทย

3 ปป

53-55

180,00061 อ.ธานน ศรนวงศธชรย

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ประภา ศรนพวจวตตธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

การใชคสไปรบลวนาเปปนอาหารของลบกกรคงขาว 1 ปป 150,00062 อ.สรนทราภรณธ ลวจมสกรล

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

การใชคแบคทนเรนยโพรไบโอตวกเพพจอควบครมโรค black 

disease ในไรนลสานางฟฝาไทย, Branchinella thailandensis 

Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002

1 ปป 120,00063 ผศ.วรชรวยา ภบรนววโรจนธกรล

ภาคววชาสรตวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.ศวรววรรณ ควดประเสรวฐ

การพรฒนาครณภาพผลชมพบรมราเหมนจยว 1 ปป 160,00064 รศ.กววศรธ วานวชกรล

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

การศศกษาเปรนยบเทนยบความแขลงแรงทนทานของววธน การ

รรกษากระดบกหรกในสรนรข การดามดควยแทรงเหลลกภายในกระดบก 

การดามดควยแผรนเหลลกภายนอกกระดบก และพาราคอรธตวคอล

1 ปป 150,00065 อ.วราภรณธ อรวมอราม

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

นายจนรธ นวยมสรจรวต 

สสานรกงานเลขานรการ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นายวรนชาตว ยวบประดวษฐธ

สสานรกงานเลขานรการ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาอาหารเหยพจอมนชนววตเสรวมคาโรทนนอยดธทนจไดคจาก

สาหรรายสไปรบลวนรา

1 ปป 230,00066 นายคมสรน สรจจะสถาพร

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

รศ.พวบบล ไชยอนรนตธ

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.วรวรฒว ฤกษธอสานวยโชค

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

อ.วรฒวนรนทธ รรกษาจวตรธ

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.สรพจนา เจรวญสวน

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.ศราวรรณ แกควมงคล(ธนศวลปป)

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

ดร.เอกชาตว พรหมดวเรก

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.พรพวมล เมธนนรกบล

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

นายณรงคธ อาบกวจง

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

นางสาวดลฤดน ครรฑเกวด

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

ดร. ลรดดาวรลยธ  ครองพงษธ
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บทบาทของสเมกไทตธตรอธาตรอาหารพพชและโลหะหนรกของ

ดวนในประเทศไทย

2 ปป

53-54

400,00067 รศ.อรญชลน สรทธวประการ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เอวบ เขนยวรพจนรมณธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

นายรฐนนทธ เจรวญชาศรน

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

วรนเพลญ ววรวยะกวจนทนกรล

ความชรกของแอนตวบอดนตรอการตวดเชพลอ Neospora caninum 

ในสรนรขทางภาคกลางของประเทศไทย

1 ปป 200,00068 อ.วนรท ศรนเจรวญ

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

รศ.พวบบล ไชยอนรนตธ

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

ดร.เอกชาตว พรหมดวเรก

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.สมรคร สรจรวต

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.ศราวรรณ แกควมงคล(ธนศวลปป)

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

รศ.วรวรฒว ฤกษธอสานวยโชค

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

อ.พนระ อารนศรนสม

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.ณรฐนรน อวนทอง

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

นางสาวณรฐฐวญา ทองปลบก

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

ประสวทธวภาพของวรสดรปรรบปรรงดวนในการแกคไขปฝญหาดวนทนจมน

ชรลนดาน

3 ปป

53-55

320,00069 อ.ศรภวฌา ธนะจวตตธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เอวบ เขนยวรพจนรมณธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.อรญชลน สรทธวประการ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สมชรย อนรสนธวดพรเพวจม

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ดร. วรนเพลญ  ววรวยะกวจนทนกรล

นายรฐนนทธ  เจรวญชาศรน

ปฝจจรยการเจรวญเตวบโตชนวดใหมรในเลพอดจระเขคนลสาจพดพรนธรธ

ไทย

1 ปป 200,00070 รศ.ววน เชยชมศรน

ภาคววชาสรตวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.จวนดาวรรณ สวรรนทววเนตว

ภาคววชาสรตวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร.สรดาวรรณ เชยชมศรน

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

การศศกษาอรบรตวการณธของโรค visceral leishmaniasis ใน

สรนรข แมว 

และ หนบในเขตภาคใตคของประเทศไทย

1 ปป 240,00071 ผศ.บรรวนทรธ นวจมสรพรรณธ

ภาคววชาปรสวตววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นางนงนรช ภวญโญภานรวรฒนธ

ภาคววชาปรสวตววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นายววษณรวรฒนธ ฉวมนคอย

ภาคววชาปรสวตววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นางสาวชรญญา เกรงระดมกวจ

ภาคววชาปรสวตววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

การศศกษาโครงสรคางทางอณบววทยาของ Complementary 

DNA (cDNA) และการตอบสนองทางภบมวครคมกรนของยนน 

Anti-lipopolysaccharide factor ในกรคงกคามกราม 

(Macrobrachium rosenbergii de Man)

1 ปป 320,00072 อ.ประพรนธธศรกดวด ศนรษะภบมว

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

รศ.นนทววทยธ อารนยธชน

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

การประยรกตธใชคนลสามรนหอมระเหยจากกานพลบและใบพลบในลบก

สรกรกรอนและหลรงหยรานม

1 ปป 230,00073 ผศ.จสาเรวญ เทนจยงธรรม

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

รศ.ชรยภบมว บรญชาศรกดวด

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ณวรรณพร จวรารรตนธ

การปรรบปรรงศรกยภาพทางการสพบพรนธรธของไกรพพลนเมพองเพศ

เมนยดควยแสงเอกรงคธสนแดง

1 ปป 100,00074 รศ.นวรรตนธ กองรรตนานรนทธ

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน
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การวพจจย
งบประมาณ

การจสาแนกกลรรมพรนธรกรรมและการตรวจหาเครพจองหมายดนเอลน

เอของไกรเนพลอดสาไทยโดยใชคไมโครแซทเทลไลทธ

1 ปป 320,00075 อ.ภานรวรฒนธ ครมภนราวรฒนธ

สาขาววชาทรรพยากรเกษตรชนวภาพ คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

รศ.นวตยธศรน แสงเดพอน

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรภาพร อวสรวโยดม

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

มนตธชรย ดวงจวนดา

ววศรทธวด  เอพลอกวจงเพชร

อสานวย  เลนลยวธารากรล

การศศกษาปรวมาณและองคธประกอบเคมนเพพจอการผลวตเอทานอ

ลจากสาหรรายทะเลในประเทศไทย

1 ปป 200,00076 รศ.อนงคธ จนรภรทรธ

ภาคววชาชนวววทยาประมง คณะประมง บางเขน

อ.จรนทนา ไพรบบรณธ

ภาคววชาชนวววทยาประมง คณะประมง บางเขน

การศศกษาการปนเปปปอนของสารเบตคาอะโกนวสทธของเนพลอโค

ขรน

1 ปป 150,00077 นายสรรชรย เปปฝยมคลคา

ศบนยธววจรยและพรฒนาผลวตผลจากสรตวธ สถาบรนสรวรรณวาจกกสวกวจเพพจอการ

คคนควคาและพรฒนาปศรสรตวธและผลวตภรณฑธสรตวธ กสาแพงแสน

นางเสาวลรกษณธ ผรองลสาเจนยก

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.สรเจตนธ ชพจนชม

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ศศวธร นาคทอง

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร กสาแพงแสน

การเปรนยบเทนยบผลของยาสลบระหวราง Tiletamine HCl – 

Zolazepam  (Zoletil?) – Xylazine และ Ketamine – 

Diazepam – Xylazine ในลบกมคาโต ภายใตคการปฏวบรตวงาน

ภาคสนาม

1 ปป 140,00078 ผศ.วรกวจ เชวดชบธรรม

ภาคววชาเวชศาสตรธคลนนวคสรตวธใหญรและสรตวธปฟา คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

อ.อารนยธ ไหลกรล

ภาคววชาเวชศาสตรธคลนนวคสรตวธใหญรและสรตวธปฟา คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

ขนวษฐา  เพชรอรดมสวนสรข

สรพรรณวกา  พรทธชาลน

จรฑามาศ รรตนครณบประการ

การพรฒนาปฏวกวรวยาเรนยลทามรนเวอรธสทรานครวปชรจนลบกโซรโพลน

เมอรธเรส สสาหรรบการตรวจหาปรวมาณเชพลอ Feline leukaemia 

virus

1 ปป 160,00079 รศ.ธนระพล ศวรวนฤมวตร

ภาคววชาพยาธวววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นาย ววชญะ ทองตะโก

ระดรบของเมทรลโลไธโอนนน ในไสคเดพอนทะเล (Perinereis 

nuntia) ทนจมนการปนเปปปอนของทองแดง สรงกะสน และแคดเมนจ

ยม

1 ปป 130,00080 อ.เกรนยงไกร สถาพรวานวชยธ

ภาคววชาชนวววทยาประมง คณะประมง บางเขน

รศ.ศรรณยธ เพลชรธพวรรณ

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

การศศกษาคราเมลดเลพอดอรดแนรน โปรตนนในเลพอด ฮอรธโมนเพศ 

ฮอรธโมนไทรอยดธ  ขนาดไขร และครณภาพนลสาเชพลอในเตราหญคา

1 ปป 240,00081 รศ.เกษกนก ศวรวนฤมวตร

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

รศ.ธนระพล ศวรวนฤมวตร

ภาคววชาพยาธวววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

สนธยา มานะวรฒนา

สวรวรรตนธ สวรวภรทราวรรณ

พรชรย  สรญฐวตวเสรน

กรไชย กรแกควรรตนธ

ปปยวรรณ  สรธรรมาภวนรนทธ

อรษณน  บรญเนพอง

ผลของการใหคปรปยทางใบในชรวงฤดบแลคงตรอการสะสมนลสาหนรก

แหคง ปรวมาณคลอโรฟปลลธในใบ และผลผลวตของสรบปะรด

2 ปป

53-54

190,00082 รศ.จวนดารรฐ วนระวรฒว

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

เมลดเลพอดและกวจกรรมของเอนไซมธในวงจรการลอกคราบ

ของปบทะเล

1 ปป 160,00083 ผศ.จวนตนา สและนคอย

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

การทดสอบความไวและความจสาเพาะของววธนการววนวจฉรยโรค

ตรบอรอนอรกเสบในสรนรขโดยอาศรยการเปลนจยนแปลงของ

เอนไซมธไลเปสทนจหลรจงจากตรบอรอน

1 ปป 200,00084 อ.นฤดน เกษมสรนตธ

ภาคววชาสรนรววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

ผศ.มนชนก ววจารสรณธ

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.ภบดวท (อนรสรณธ) มณนสาย (กลวจนขจร)

ภาคววชาพยาธวววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

อ.วรฒววงศธ ธนระพรนธธ

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

พยาธวววทยาคลวนวก และการศศกษาทางไฟโลเจนน ของสรตวธ

กลรรมเหนลย-ตะกวดทรลงหคาชนวดในประเทศไทย

1 ปป 210,00085 รศ.เฉลนยว ศาลากวจ

ภาคววชาพยาธวววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.ธนระพล ศวรวนฤมวตร

ภาคววชาพยาธวววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

รศ.เจรวญศรกดวด ศาลากวจ

ภาคววชาเวชศาสตรธคลนนวคสรตวธใหญรและสรตวธปฟา คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

รศ.เกรนยงศรกดวด ไพรหวรรญกวจ

ภาคววชาพยาธวววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นางสาวนวรชรา โรจนแพทยธ

ภาคววชาพยาธวววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

นางสาวปปยวรรณ สรธรรมาภวนรนทธ

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

นางศรนสมรย ววรวยารรมภะ

ภาคววชาสรตวแพทยสาธารณสรขศาสตรธ และการบรวการววนวจฉรย คณะสรตว

แพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

นวลอนงคธ นาคคง

สรเมธ กมลนรนาถ

ความหลากชนวดและความชรกชรมของปลาในบรวเวณปฟาชาย

เลนคลองกสาพวนและพพลนทนจชายฝฝฝง  อสาเภอสรขสสาราญ จรงหวรด

ระนอง

1 ปป 180,00086 นายสหรส ราชเมพองขวาง

สถานนววจรยเพพจอการพรฒนาชายฝฝฝงอรนดามรน สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายววสรย คงแกคว

สถานนววจรยเพพจอการพรฒนาชายฝฝฝงอรนดามรน สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายสรนตว พรวงเจรวญ

นายสวทธว  กรหลาบทอง

การศศกษาเชพลอรากรอโรคในไขรและตรวอรอนปลาบศก 1 ปป 220,00087 รศ.องอาจ เลาหววนวจ

ภาคววชาจรลชนวววทยาและววทยาภบมวครคมกรน คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นายณรงคธ อาบกวจง

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

พรฒนาตบคอนรบาลสรตวธนลสาดควยระบบนลสาหมรนเวนยน 1 ปป 160,00088 นายสหภพ ดอกแกคว

ศบนยธววจรยและถรายทอดเทคโนโลยนปลาสวยงามและพรรณไมคนลสาประดรบ 

คณะประมง บางเขน

นายพรรษา ถมยา

ศบนยธววจรยและถรายทอดเทคโนโลยนปลาสวยงามและพรรณไมคนลสาประดรบ 

คณะประมง บางเขน

การศศกษาความสรมพรนธธระหวรางครณภาพนลสาและปรวมาณ

แพลงกธตอนบรวเวณอราวมะนาว จรงหวรดประจวบคนรนขรนธธ

1 ปป 160,00089 นายลวขวต ชบชวต

สถานนววจรยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

ผศ.สรรวยรน ธรญกวจจานรกวจ

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

ผศ.มณฑล อนงคธพรยศกรล

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

นายอรมพร บรวทน

สถานนววจรยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

นายวรฒวชรย อรอนเอนจยม

สถานนววจรยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

นายเทพบรตร เวชกามา

สถานนววจรยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

นาวาอากาศเอกตากเพชร พวนพรนธรธ

ผลของสภาพแวดลคอมและพพลนทนจทนจแตกตรางกรนตรอการแพรร

กระจายและการตอบสนองของประชาคมหญคาทะเล 

(Halodule uninervis)

1 ปป 100,00090 นายสาโรจนธ เรวจมดสารวหธ

สถานนววจรยประมงศรนราชา คณะประมง บางเขน

นายไตรเทพ ววชยธโกววทเทน

การพรฒนาววธนการครดเลพอกทางพรนธรกรรม โดยการใชคขนาด

ของรรางกายเมพจอแรกเกวดและหยรานมในโคเนพลอลบกผสม

ระหวรางพรนธรธพพลนเมพองไทย บราหธมรน และชารธโรเลสธ (และ/

หรพอพรนธรธกสาแพงแสน)

1 ปป 100,00091 ผศ.พรรณวดน โสพรรณรรตนธ

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

นายปรนชา อวนนรรรกษธ

ศบนยธววจรยและพรฒนาการผลวตกระบพอและโค สถาบรนสรวรรณวาจกกสวกวจ

เพพจอการคคนควคาและพรฒนาปศรสรตวธและผลวตภรณฑธสรตวธ กสาแพงแสน

นางทวนพร เรพองพรวลม

ศบนยธววจรยและพรฒนาการผลวตกระบพอและโค สถาบรนสรวรรณวาจกกสวกวจ

เพพจอการคคนควคาและพรฒนาปศรสรตวธและผลวตภรณฑธสรตวธ กสาแพงแสน

อ.ระพนพงษธ พานววววรรธนธ

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาผลกระทบของแผรนดวนไหวตรอเขพจอนเพพจอการชล

ประทานในประเทศไทย

1 ปป 190,00092 ผศ.สรทธวศรกดวด ศรลรมพธ

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นายเกรนยงไกร แทนสรโพธวด
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553
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ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การประเมวนลรกษณะและครณภาพของผลวตภรณฑธปรปยชนวภาพ

และปรปยอวนทรนยธทนจจสาหนรายในประเทศไทย

1 ปป 160,00093 ผศ.กรรณวการธ สรจจาพรนธธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ผลของสนจากธรรมชาตวตรอเจลของโปรตนนปลา 1 ปป 120,00094 ผศ.จวราพร รรรงเลวศเกรนยงไกร

ภาคววชาผลวตภรณฑธประมง คณะประมง บางเขน

นางดวงเดพอน วารนวะนวช

ภาคววชาผลวตภรณฑธประมง คณะประมง บางเขน

การพรฒนาสายพรนธรธเพศผบคเปปนหมรนของขคาวโดยการฉายรรงสน

แกมมาและการทดสอบบสมรรถนะการผสมในชรจวแรกๆ

3 ปป

53-55

140,00095 ผศ.พนรนรช จอมพรก

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ศ.สวรนรช ลามศรนจรนทรธ

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ศ.อรรณน วงศธปปยะสถวตยธ

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.ชบศรกดวด จอมพรก

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.รรงสฤษดวด กาวนตตะ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

นางบรงอร ธรรมสามวสรณธ

การพรฒนาปรปยอวนทรนยธเคมนจากเศษเหลพอขนลเถคาของโรงไฟฟฝาชน

วมวลและวรสดรเหลพอใชคจากภาคเกษตร

1 ปป 130,00096 ดร.มะลววรลยธ หฤทรยธนาสรนตวด(ธนะสมบรตว)

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวเทพา ผรดผรอง

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายเกษม หฤทรยธนาสรนตวด

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายยรทธนา บรรจง

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การพรฒนาและสรงเสรวมระบบการผลวตขคาวโพดหลรงนาของ

ววสาหกวจชรมชนผบคปลบกขคาวโพดเลนลยงสรตวธ ตสาบลครคมเกรา อสาเภอ

เขาวง จรงหวรดกาฬสวนธรธ

1 ปป 400,00097 ผศ.พวบบลยธ กรงแฮ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.รรรงโรจนธ พวทรกษธดรานธรรม

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.วรฒวดา รรตนพวไชย

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.ปพวชญา จวนตพวทรกษธสกรล

ภาคววชาสรงเสรวมและนวเทศศาสตรธเกษตร คณะเกษตร บางเขน

อ.รรกศรกดวด เสรวมศรกดวด

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สรภาภรณธ เลวศศวรว

ภาคววชาสรงเสรวมและนวเทศศาสตรธเกษตร คณะเกษตร บางเขน

นางสาวปวนณา ทองเหลพอง

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

รศ.พวชรย ทองดนเลวศ

ภาคววชาสรงเสรวมและนวเทศศาสตรธเกษตร คณะเกษตร บางเขน

ความสรมพรนธธของลรกษณะทางกายภาพและปฝจจรยโครงสรคาง

ภายในเมลลดถรจวเหลพองทนจมนผลตรอปรวมาณนลสามรนในเมลลด

1 ปป 140,00098 นางสาวปรณยวนรธ เดชครอง

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.สรรรตนธวดน จววะจวนดา

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

อารมยธ  ศรนพวจวตตธ

การใชค Ethephon, Salicylic acid  และ  Maleic Hydrazide 

ในการชรกนสาการเกวด Cytoplasmic Male Sterility ของขคาว 

(Oryza sativa L.) เพพจอการผลวตขคาวลบกผสม

3 ปป

53-55

150,00099 รศ.นวรรนดรธ จรนทวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สมบรญ เตชะภวญญาวรฒนธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ประศาสตรธ เกพลอมณน

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นวเวศววทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus 

(Banks): Acari: Tarsonemidae) ความเสนยหายของสบบรดสา 

(Jatropha curcas L.) โดยไรขาว และแนวทางกสาจรดไรขาว

โดยววธนผสมผสาน

2 ปป

53-54

150,000100 อ.พรชนน ววชวตพรนธรธ

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

นาย  ววทบรยธ  ใจผรอง

ผลของเอทวลนนทนจมนตรอการเกวดการซนดจางของกลนบดอกกลควย

ไมคสกรลหวาย

1 ปป 150,000101 อ.อรณณธชญานธ มงคลชรยพฤกษธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

Page 19 of 98
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ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การศศกษาอวทธวพลของปฝจจรยการเกวดดวนและปฝจจรยเชวงพพลนทนจ 

ทนจมนผลตรอความแปรปรวนของดวนทนจไดครรบอวทธวพลจากเกลพอ 

ในเขตทนจราบภาคกลางของประเทศไทย

1 ปป 230,000102 อ.นภาพร พรนธรธกมลศวลปป (วงษธโพธวดขอม)

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.อรรณศวรว กสาลรง

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ศ.เอวบ เขนยวรพจนรมณธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.อรรถศวษฐธ วงศธมณนโรจนธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางสาววรนเพลญ  ววรวยะกวจนทนกรล

นายยรทธนา  พรนธธกมลศวลปป

การแยกเชพลอจรลวนทรนยธจากดวนและเมลลดวรชพพช ในการควบครม

การเจรวญเตวบโตของวรชพพช

1 ปป 150,000103 ผศ.ศวพร ศรภผล

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ดวงพร สรวรรณกรล

ศบนยธธรรกวจการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

การใชคผลวตภรณฑธแบคทนเรนยบนทนสายพรนธรธไทยเพพจอควบครม

หนอนกวนใบกฤษณา (Heortia vitessoides, O. 

Lepidoptera: F. Crambidae)

2 ปป

53-54

220,000104 รศ.จรวยา จรนทรธไพแสง

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.ประทนป ดควงแค

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

นายณรฐวรฒนธ คลรงทรรพยธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

การศศกษาผลของวอเทอรธสเตสทนจใหคกรบอคอยในระยะการเจรวญ

เตวบโตตรางๆตรอปรวมาณการสะสมนลสาตาลและการเปลนจยน

แปลงทางสรนรววทยาของอคอย

1 ปป 170,000105 อ.สรดสวาสดวด ดวงศรนไสยธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.เรวรต เลวศฤทรยโยธวน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.คณพล จรฑามณน

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การผลวตชรดตรวจสอบโปรตนน Cry1Ab เพพจอการตรวจสอบผล

ผลวตจนเอลมโอ

3 ปป

53-55

320,000106 ผศ.รรชนน ฮงประยบร

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ศ.ทวพยธวดน อรรถธรรม

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางสาวอรจราพรรณ ใจเจรวญ

การปรรบปรรงประสวทธวภาพของปรปยไนโตรเจนในพพลนทนจปลบกมรน

สสาปะหลรงเพพจอลดการปลรอยกตาซเรพอนกระจก

3 ปป

53-55

120,000107 ผศ.ภรทรา เพรงธรรมกนรตว

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ชนวววทยาการออกดอก การตวดผล การพรฒนาของผลและ

เมลลดสบบรดสาในระดรบเซลลธและเนพลอเยพจอ

1 ปป 90,000108 รศ.ประศาสตรธ เกพลอมณน

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นาย กวตตวครณ  วงศธชนะ

การศศกษาความหลากหลายและสารออกฤทธวดทางชนวภาพ

ของราทนจเจรวญในนลสาเคลมเพพจอการนสาไปใชคประโยชนธในการ

ปฝองกรนกสาจรดโรคพพชทนจเกวดจากเชพลอรา

3 ปป

53-55

270,000109 อ.ธวดา เดชฮวบ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

การพรฒนาระบบการใหคนลสาพพชแบบซศมซาบผรานวรสดรพรรน 2 ปป

53-54

300,000110 นางนวลปรางคธ ไชยตะขบ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางพบลศวรว ชบชนพ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

อ.พงศกร จววาภรณธครปตธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธพพลนพวภพ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นายบรญรรวม จรนทรธชพจน

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางรรตนา สรวรรณเลวศ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

รศ.วนระศรกดวด อรดมโชค

ภาคววชาววทยาศาสตรธพพลนพวภพ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การประเมวนครณภาพเมลลดพรนธรธและองคธประกอบทางเคมนของ

เมลลดพรนธรธงาฝฝกไมรแตกทนจมนปรวมาณลวกแนนสบงของโครงการ

ปรรบปรรงพรนธรธงาของมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ

2 ปป

53-54

120,000111 ผศ.จรฑามาศ รรมแกคว

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.จวงจรนทรธ ดวงพรตรา

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วรนชรย จรนทรธประเสรวฐ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

อ.กนกวรรณ เทนจยงธรรม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.จวราพร เชพลอกบล

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การใชคเทคนวค PCR เพพจอครดแยก Bacillus thuringiensis 

สายพรนธรธทนจผลวต Exotoxin

2 ปป

53-54

230,000112 รศ.จรวยา จรนทรธไพแสง

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรนเมฆ ชาวโพงพาง

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การศศกษาความตคองการใชคนลสาและการเพวจมศรกยภาพการผลวต

มรนสสาปะหลรงโดยการใหคนลสาชลประทานแบบตรางๆ

2 ปป

53-54

160,000113 รศ.บรญชา ขวรญยพน

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

นายพรนธรธชรย บรญเพลญ

การพรฒนาและใชคประโยชนธสารหมรกยรอยบสารรงดวนเปปนสารใหค

ธาตรอาหารสสาหรรบหนรอไมคฝรรจง

1 ปป 300,000114 ผศ.ธนบชรย กองแกคว

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

การใชคเทคโนโลยนทนจเหมาะสมบางประการสสาหรรบ

พรฒนาการผลวตพลรบในประเทศไทย

5 ปป

53-57

1,300,000

(590,000)

115

(ชรด)

นายโอฬาร ตรณฑววรรฬหธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางวนระศรน เมฆตรง 

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ดร.ศาลรกษณธ พรรณศวรว

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายววสวฐ กวจสมพร

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวรววทยธ ยนจสวรสดวด

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ผศ.ชรยสวทธวด ทองจบ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผลของ Micro-Climate ทนจมนตรอการพรฒนาและครณภาพ

ของพลรบพรนธรธซวชบ ( Diospyros  kaki L. cv Xichu)

2 ปป

53-54

(105,000)115

(ยรอย)

นางวนระศรน เมฆตรง

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายโอฬาร ตรณฑววรรฬหธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายววสวฐ กวจสมพร

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวรววทยธ ยนจสวรสดวด

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวบรวบาง ยะอบป

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การใชคตคนตอกลางเพพจอการพรฒนาปรรบปรรงครณภาพพลรบ 5 ปป

53-57

(105,000)115

(ยรอย)

นายววสวฐ กวจสมพร

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวรววทยธ ยนจสวรสดวด

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางวนระศรน เมฆตรง 

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายโอฬาร ตรณฑววรรฬหธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ศรกยภาพของการปลบกพลรบหวาน ( Diospyros  kaki L., 

  non-astringent persimmon )ในพพลนทนจสบงของจรงหวรด

เพชรบบรณธ

2 ปป

53-54

(115,000)115

(ยรอย)

นายโอฬาร ตรณฑววรรฬหธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายววสวฐ กวจสมพร

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวรววทยธ ยนจสวรสดวด

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวบรวบาง ยะอบป

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางวนระศรน เมฆตรง 

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การจรดการธาตรอาหารพพชสสาหรรบพลรบพรนธรธซวชบ

( Diospyros  kaki L., cv Xichu)

3 ปป

53-55

(155,000)115

(ยรอย)

ผศ.ชรยสวทธวด ทองจบ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายโอฬาร ตรณฑววรรฬหธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายววสวฐ กวจสมพร

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวรววทยธ ยนจสวรสดวด

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวบรวบาง ยะอบป

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางวนระศรน เมฆตรง 

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การจรดการกรอนและหลรงเกลบเกนจยวเพพจอชะลอการสบญเสนย 

ของพลรบฝาดพรนธรธซวชบ ( Diospyros  kaki L., cv Xichu )

2 ปป

53-54

(105,000)115

(ยรอย)

นายวรววทยธ ยนจสวรสดวด

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวบรวบาง ยะอบป

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางนวลปรางคธ ไชยตะขบ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางวนระศรน เมฆตรง 

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การปรรบปรรงพรนธรธพลรบดควยเทคนวคการเพาะเลนลยงเนพลอเยพจอ 3 ปป

53-55

(125,000)115

(ยรอย)

ดร.ศาลรกษณธ พรรณศวรว

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายโอฬาร ตรณฑววรรฬหธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวบรวบาง ยะอบป

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางวนระศรน เมฆตรง 

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การศศกษาประสวทธวภาพของสารสกรดจากขรา (Alpinia  

galanga) ตรอการควบครมประชากรและระบบเอนไซมธทสาลาย

พวษในแมลงวรนผลไมค (Bactrocera dorsalis)

1 ปป 290,000116 ผศ.วสกร บรลลรงกธโพธวด

ภาคววชาสรตวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.วรนชรย ปลพลมภาณรภรทร

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

Assoc.Prof.Dr.Yoiichi Kainoh

ผลกระทบของการใชคสารสกรดจากพพชตรอศรตรบธรรมชาตวใน

ระบบการผลวตขคาวแบบอวนทรนยธ

1 ปป 150,000117 นายววชรย สรพงษธไพศาล

ศบนยธววจรยและพรฒนากนฏววทยาสวจงแวดลคอม สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

รศ.สมชาย ธนสวนชยกรล

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายภราดร  ดอกจรนทรธ

นางศรนสนนยธ  สรพงษธไพศาล

นางสาวฉรตรมณน  วรฒวสาร

ผลกระทบจากการปลรอยของเสนยจากโรงงานอรตสาหกรรม

ตรอแมลงนลสากลรรมรวลนนลสาจพดในนาขคาว

1 ปป 210,000118 อ.แตงอรอน พรหมมว

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

การพรฒนาเทคนวคเพาะเลนลยงเนพลอเยพจอและการถรายยนนในสรก 

(Tectona grandis)

2 ปป

53-54

110,000119 ผศ.เสรวมศวรว จรนทรธเปรม

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สนธวชรย จรนทรธเปรม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การเกลบกรกคารธบอนของสวนปฟายบคาลวปตรสภายใตคกลไกการ

พรฒนาทนจสะอาด

1 ปป 340,000120 ผศ.ลดาวรลยธ พวงจวตร

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.มณฑาทวพยธ โสมมนชรย

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.นวคม แหลมสรก

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.บรญวงศธ ไทยอรตสราหธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

นายไชยา  จรนทรธสวราง

นายขวรญชรย  สรนตวแสงทอง

นายชรยรรตนธ  อรรามศรน

การจรดการปรปยพพชสดและปรปยมบลโคเปรนยบเทนยบกรบปรปยเคมนเพพจอ

ผลวตขคาวโพดฝฝกอรอนในชรดดวนกสาแพงแสน

3 ปป

53-55

210,000121 ผศ.อรรณศวรว กสาลรง

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางจรนทรธจรรส วนรสาร

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ความหลากหลายทางชนวภาพของปบบรวเวณหมบรเกาะลคาน 

พรทยา จ.ชลบรรน

1 ปป 190,000122 ผศ.พรนธรธทวพยธ ววเศษพงษธพรนธรธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

ผศ.ธรณธ ธสารงนาวาสวรสดวด

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

นางสาวกนกวรรณ ขาวดรอน

สถานนววจรยประมงศรนราชา คณะประมง บางเขน

บทบาทของแทนนวนในการปฝองกรนตรวของไมคปฟาชายเลน 1 ปป 120,000123 ผศ.พรนธรธทวพยธ ววเศษพงษธพรนธรธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

นายอรรถวรฒว กรนทะวงศธ

สถานนววจรยประมงศรนราชา คณะประมง บางเขน

นายฤทธวรงคธ พรหมมาศ
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การคคนหาไสคเดพอนฝอยตรวหลสาเพพจอใชคในการควบครมไสคเดพอน

ฝอยรากปม

2 ปป

53-54

130,000124 อ.อนงคธนรช สาสนรรกกวจ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

อ.บรญชา ชวณศรน

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

การทดสอบพรนธรธขคาวฟฟางหวานในพพลนทนจตรางระดรบ 1 ปป 180,000125 นายนคร เหลพองประเสรวฐ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางชไมพร เอกทรศนาวรรณ(กวตตวธรรมกบล)

ฝฟายฝฝกอบรม สสานรกสรงเสรวมและฝฝกอบรม บางเขน

นายธสารงศวลป โพธวสบง

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นางนวลปรางคธ ไชยตะขบ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวนวภา เขพจอนควบ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ดร.โชคชรย เอกทรศนาวรรณ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

การผลวตขคาวโพดและขคาวฟฟางเพพจอครณภาพชนววตและสวจงแวด

ลคอมทนจดนขศลน

3 ปป

53-55

3,500,000

(970,000)

126

(ชรด)

รศ.สรดฤดน ประเทพองวงศธ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

การปรรบปรรงพรนธรธขคาวโพดลบกผสมโดยใชคพรนธรกรรมเพศผบคเปปน

หมรน

3 ปป

53-55

(200,000)126

(ยรอย)

ผศ.ชบศรกดวด จอมพรก

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.พนรนรช จอมพรก

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.รรงสฤษดวด กาวนตตะ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

นายสรรพล เชคาฉคอง

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ศศกษากลไกและการลดความเสนยหายจากการเสพจอมสภาพ

ของเมลลดพรนธรธขคาวโพดระหวรางการเกลบรรกษา

3 ปป

53-55

(50,000)126

(ยรอย)

ผศ.จรฑามาศ รรมแกคว

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.จวงจรนทรธ ดวงพรตรา

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.วรนชรย จรนทรธประเสรวฐ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ดร.พนรพงษธ แสงวนางคธกบล

ศบนยธเทคโนโลยนหลรงการเกลบเกนจยว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

อ.กนกวรรณ เทนจยงธรรม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

งานววจรยและพรฒนาการจรดการดวน สสาหรรบการผลวตขคาวโพด

แบบเกษตรอวนทรนยธ : การผลวตปรปยพพชสดทนจประกรนประสวทธวผล

3 ปป

53-55

(90,000)126

(ยรอย)

นายสรขรม โชตวชรวงมณนรรตนธ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นางสาวแอนนา สายมณนรรตนธ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

การจรดการแมลงศรตรบขคาวโพดหวานอยรางยรจงยพน 3 ปป

53-55

(90,000)126

(ยรอย)

นางสาวแสงแข นคาวานวช

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

รศ.ววบบลยธ จงรรตนเมธนกรล

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พวสสวรรณ เจนยมสมบรตว

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

การปรรบปรรงพรนธรธขคาวฟฟาง 3 ปป

53-55

(110,000)126

(ยรอย)

นายธสารงศวลป โพธวสบง

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นายสมชาย ปปยพรนธธวานนทธ

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ถววล นวลพยรคฆธ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ
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ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การปรรบปรรงพรนธรธขคาวโพดขคาวเหนนยวและขคาวโพดเทนยน 3 ปป

53-55

(100,000)126

(ยรอย)

นายธสารงศวลป โพธวสบง

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นางสสาราญ ศรนชมพร

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ชฎามาศ จวตตธเลขา

การจรดการวรชพพชในแปลงทดลองไรรสรวรรณ 3 ปป

53-55

(0)126

(ยรอย)

นางสาวสดใส ชรางสลรก

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

การเพวจมผลผลวตและครณภาพขคาวโพดหวานโดยววธนเขตกรรม 3 ปป

53-55

(90,000)126

(ยรอย)

นายสรรพล เชคาฉคอง

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ผศ.ชบศรกดวด จอมพรก

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางสรปราณน งามประสวทธวด

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ยรวดน อรวมสสาเนนยง

ปวนณา ทองเหลพอง

การปรรบปรรงพรนธรธขคาวโพดเพพจอเพวจมผลวตและทนทานตรอสภาวะ

เครนยด

3 ปป

53-55

(325,000)126

(ยรอย)

ดร.สรรเสรวญ จสาปาทอง

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นายฉรตรพงศธ บาลลา

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ดร.ประพนธธ บรญรสาพรรณ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

อนรชา เมฆอรรณ

การววเคราะหธเศรษฐกวจและสรงคมของเกษตรกรผบคผลวตขคาว

โพดเลนลยงสรตวธและขคาวโพดฝฝกสด

3 ปป

53-55

(115,000)126

(ยรอย)

รศ.ศานวต เกคาเอนลยน

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

ผศ.ววศวษฐธ ลวลมสมบรญชรย

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

อ.จรกรกฤษณธ พจนศวลปป

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

รศ.นภาภรณธ พรหมชนะ

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

ผศ.อรชร ศรนสวรสดวดเลลก

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

การตอบสนองของขคาวโพดสายพรนธรธแทคและสายพรนธรธลบก

ผสมตรอการเจรวญเตวบโตของราก   และ การสรงเคราะหธกรด

แอบไซซวคภายใตคสภาวะเครนยดนลสา และ การพรฒนาเครพจอง

หมาย    ดนเอนเอในการตรวจสอบยนนควบครมการสรงเคราะหธ

กรดแอบไซซวคเพพจอใชคในการปรรบปรรงพรนธรธ

3 ปป

53-55

(230,000)126

(ยรอย)

รศ.นวรรนดรธ จรนทวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ประศาสตรธ เกพลอมณน

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.ววภา หงษธตระกบล

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การปรรบปรรงพรนธรธขคาวโพดหวานและขคาวโพดฝฝกอรอนสสาหรรบ

ตลาดฝฝกสดและอรตสาหกรรมแปรรบป

3 ปป

53-55

(300,000)126

(ยรอย)

ดร.โชคชรย เอกทรศนาวรรณ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นางชไมพร เอกทรศนาวรรณ(กวตตวธรรมกบล)

ฝฟายฝฝกอบรม สสานรกสรงเสรวมและฝฝกอบรม บางเขน

นายนพพงศธ จรลจอหอ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

การเพวจมผลผลวตขคาวโพดและขคาวฟฟางภายใตคสภาพนลสาและ

ธาตรอาหารจสากรดโดยการจรดการทางพพชไรร

3 ปป

53-55

(100,000)126

(ยรอย)

รศ.เอลจ สโรบล

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

อ.สรตเขตตธ นาคะเสถนยร

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

นายสรรพล เชคาฉคอง

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ
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การทดลองขคาวโพดขคาวฟฟางในระดรบไรรกสวกร 3 ปป

53-55

(210,000)126

(ยรอย)

นางสาวสดใส ชรางสลรก

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นางสาวสดใส ชรางสลรก

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นายโกศล เกวดโภคทรรพยธ

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

สมชาย โพธวสาร

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

การจรดการธาตรอาหารพพชทนจเหมาะสมตรอการเจรวญเตวบโตและ

ผลผลวตของขคาวโพดและผลกระทบตรอสมบรตวของดวนโดยการ

ประยรกตธใชคปรปยชนวภาพ ปรปยอวนทรนยธ ปรปยอวนทรนยธ-เคมน และปรปย

เคมนเพพจอระบบเกษตรยรจงยพน

3 ปป

53-55

(140,000)126

(ยรอย)

รศ.ธงชรย มาลา

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.ถวรลยธศรกดวด เผราสรงขธ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

นายสรขรม โชตวชรวงมณนรรตนธ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นายจวรวรฒนธ พรรมเพชร

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางวรนทนนยธ พศจงแสง

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.สวรวนภา ชรวงโอภาส

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การจรดการโรคและแมลงอยรางยรจงยพนเพพจอการผลวตขคาวโพด

ครณภาพ

3 ปป

53-55

(150,000)126

(ยรอย)

รศ.สรดฤดน ประเทพองวงศธ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

รศ.ววบบลยธ จงรรตนเมธนกรล

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พวสสวรรณ เจนยมสมบรตว

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.สรพจนธ กาเซลม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

นางสาวแสงแข นคาวานวช

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นายจารรวรฒนธ เถาธรรมพวทรกษธ

นางสาววราภรณธ บรญเกวด

นางสาวตวยากร ฉรตรนภารรตนธ

นางสาวสรนรนทนาถ นรราภรกดวด

การศศกษาการใชคสารอวนทรนยธคลรกเมลลดพรนธรธขคาวโพดเพพจอ

ปฝองกรนโรคราและแมลงในการเกลบรรกษาและในแปลงปลบก

3 ปป

53-55

(90,000)126

(ยรอย)

นางสรปราณน งามประสวทธวด

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

รศ.ดร.สมบรญ  เตชะภวญญาวรฒนธ

นายสรรพล เชคาฉคอง

นายโกศล เกวดโภคทรรพยธ

น.ส.ยรวดน  อรวมสสาเนนยง

น.ส. ปวนณา  ทองเหลพอง

นางกวจงกานทธ พานวชนอก

ดร.สรพจนธ กาเซลม

การใชคประโยชนธจากขคาวโพดสรวรรณ 5 และการถรายทอด

เทคโนโลยนการผลวตและการใชคประโยชนธจากขคาวฟฟางอาหาร

สรตวธแกรเกษตรกรในการผลวตสรตวธ

3 ปป

53-55

(140,000)126

(ยรอย)

รศ.สมเกนยรตว ประสานพานวช

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.จสาเรวญ เทนจยงธรรม

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

นายสวทธวชรย แกควสรวรรณธ

ศบนยธววจรยและพรฒนาการผลวตนม สถาบรนสรวรรณวาจกกสวกวจเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาปศรสรตวธและผลวตภรณฑธสรตวธ กสาแพงแสน

อ.ธนรววทยธ เปฟยคสาภา

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

รศ.ชรยภบมว บรญชาศรกดวด

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สวนปาลธมนลสามรนตคนแบบในการใชคเทคโนโลยนเพวจมผลผลวตตรอ

พพลนทนจ

3 ปป

53-55

280,000127 อ.วาทวนน กฤษณะพรนธธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.สมบรตว ชวณะวงศธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553
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ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การทดสอบความตคานทานเชพลอไวรรสหวรดนกในตรวอรอนไขรไกร

ฟฝกทนจมนเครพจองหมายพรนธรกรรมของยนนเอม 

เอกซธจนทนพนเอสตรางชนวด

1 ปป 200,000128 รศ.วรววทยธ สวรวพลวรฒนธ

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.ทวนศรกดวด สรงเสรวม

ภาคววชาพยาธวววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

สาโรจนธ  เจนยระคงมรจน

การศศกษาไมคพรรมพพลนเมพองในภาคตะวรนตกของไทยเพพจอใชคใน

งานภบมวสถาปฝตยกรรม

1 ปป 190,000129 ผศ.ณรฏฐ พวชกรรม

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.อลวศรา มนนะกนวษฐ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.เอพลอมพร วนสมหมาย

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พรชรนยา บรญกอแกคว

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ทยา เจนจวตตวกรล

การรวบรวมเชพลอพรนธรธและครดเลพอกพรนธรธมะขาม 5 ปป

53-57

150,000130 นายเรพองศรกดวด กมขรนทด

สถานนววจรยปากชรอง สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

พพชศาสตรธ

นางกรลยาณน สรววทวรส

สถานนววจรยปากชรอง สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

พพชศาสตรธ

นายองอาจ หาญชาญเลวศ

สถานนววจรยปากชรอง สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

พพชศาสตรธ

กววศรธ  วานวชกรล

การศศกษาผลกระทบของการเปลนจยนแปลงสภาพภบมวอากาศ

ตรอปรวมาณนลสาฝนและนลสาทราในลรรมนลสาปปงตอนบนเพพจอการ

บรวหารจรดการนลสาของเขพจอนภบมวพล

3 ปป

53-55

380,000131 รศ.นรชนารถ ศรนวงศวตานนทธ

ภาคววชาววศวกรรมทรรพยากรนลสา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ดร.กฤษณรส สรรกวตยธ

นายสรรสฤษฎธ เธนยรโพธวดภวรรกษธ

นายเทววน พรวกมาก

นายสรธน แซรเจนย

Dr. Ashish Sharma

ศรกยภาพพพชนลสาในบศงบอระเพลดทนจใชคฟปปนฟบสภาพแวดลคอม 2 ปป

53-54

190,000132 รศ.สรรญญา วรชโรทรย

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.พรฒนา อนรรรกษธพงศธร

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ณรฎฐา เสนนวาส

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ดร.ครณหญวงสรชาดา ศรนเพลญ

การแสดงออกของยนนควบครมการเจรวญพรนธรธของกรคงทะเลหลรง

ใหคอาหารกระตรคนการเจรวญพรนธรธ

1 ปป 400,000133 อ.อรพร หมพจนพล

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

ผศ.สรรวยรน ธรญกวจจานรกวจ

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

ดร. ณรงคธศรกดวด พรวงลาภ

นายววเชนยร วรสายรณหธ

พรฒนาววธนการตรวจววเคราะหธและศศกษาปรวมาณการปนเปปปอน

สารพวษฟบโมนวซวนในกากขคาวโพดหมรกดควยเครพจองลวคววดโครมา

โตกราฟแมสสเปคโตรมวเตอรธ (LC-MS) และศศกษาเปรนยบ

เทนยบระดรบฟบโมมวซวนกรบการตรวจวรดดควยววธน ELISA

1 ปป 190,000134 อ.ณรฐสวทธวด ตรนสกรล

ภาคววชาเภสรชววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

รศ.ประพฤกษธ ตรลงมรจนคง

ภาคววชาสรตวแพทยสาธารณสรขศาสตรธ และการบรวการววนวจฉรย คณะสรตว

แพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

นางสรวรรณา กลรดพรนธรธ

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายสวทธวรรกษธ รอยตระกบล

การเพวจมปรวมาณและเสถนยรภาพของโฟเลตในเมลลดขคาวดควย

โปรตนนจรบจสาเพาะ

1 ปป 240,000135 ดร.นลสาผศลง อนรกบล

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน
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ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การสสารวจและรวบรวมพรนธรธทสามรง (Litsea Petiolata 

Hook.f) ในเขตจรงหวรดระนอง

1 ปป 100,000136 นางสาวจรนทรธววภา บรญอวนทรธ

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ผศ.มณฑล จสาเรวญพฤกษธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

ดร.ศาลรกษณธ พรรณศวรว

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายเดชา ดวงนามล

สถานนววจรยเพพจอการพรฒนาชายฝฝฝงอรนดามรน สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายณรฐวรฒนธ คลรงทรรพยธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายชาตวชาย โกษยพงศธ

การประเมวนพรนธรธและพรฒนาการขยายพรนธรธกลควยนลสาวคาเพพจอ

การคคา

2 ปป

53-54

320,000

(32,000)

137

(ชรด)

นางกรลยาณน สรววทวรส

สถานนววจรยปากชรอง สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

พพชศาสตรธ

อ.ภาสรนตธ ศารทบลทรต

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.นงลรกษณธ เทนยนเสรน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ศ.เบญจมาศ ศวลายคอย

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาลรกษณะทางกายภาพ  การเจรวญเตวบโต  ผลผลวต

และครณภาพของกลควยนลสาวคา

2 ปป

53-54

(130,000)137

(ยรอย)

นางกรลยาณน สรววทวรส

สถานนววจรยปากชรอง สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

พพชศาสตรธ

อ.ภาสรนตธ ศารทบลทรต

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.ฉลองชรย แบบประเสรวฐ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายเรพองศรกดวด กมขรนทด

สถานนววจรยปากชรอง สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

พพชศาสตรธ

นายองอาจ หาญชาญเลวศ

สถานนววจรยปากชรอง สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

พพชศาสตรธ

การพรฒนาเทคนวคเพาะเลนลยงเนพลอเยพจอเพพจอขยายพรนธรธกลควย

นลสาวคา

1 ปป (70,000)137

(ยรอย)

อ.ภาสรนตธ ศารทบลทรต

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.เสรวมศวรว จรนทรธเปรม

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.นงลรกษณธ เทนยนเสรน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การประยรกตธใชคลายพวมพธดนเอลนเอเพพจอจสาแนกสายพรนธรธกลควย

นลสาวคา

1 ปป (88,000)137

(ยรอย)

อ.นงลรกษณธ เทนยนเสรน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สนธวชรย จรนทรธเปรม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.ภาสรนตธ ศารทบลทรต

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางกรลยาณน สรววทวรส

สถานนววจรยปากชรอง สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

พพชศาสตรธ
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ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

ศรกยภาพและการพรฒนา Chinese tallow tree  (Sapium 

sebiferum (L.) Roxb.)  เปปนพพชนลสามรนทดแทนเพพจอ

ผลวตBiodiesel

5 ปป

53-57

1,000,000

(359,000)

138

(ชรด)

นายโรจนธรวน ภวรมยธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

รศ.สามรคคน บรณยะวรฒนธ

ภาคววชาอนรรรกษธววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

ดร.ณรงคธชรย พวพรฒนธธนวงศธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวเบลญจารรชด ทองยพน

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวเบลญจารรชด ทองยพน

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวจรฑามณน แสงสวราง

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายรรรงอรรณ สรรมแกคว

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางยรพา ปานแกคว (มงคลสรข)

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.ปฐมา จาตกานนทธ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายศวรว  ชมชาญ

การศศกษาการขยายพรนธรธโดยววธนทนจเหมาะสมของ Chinese 

tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

1 ปป (110,000)138

(ยรอย)

นางสาวเบลญจารรชด ทองยพน

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางวนระศรน เมฆตรง 

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายเวช เตตจตะ

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวรววทยธ ยนจสวรสดวด

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวบรวบาง ยะอบป

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

อวทธวพลของปฝจจรยและสภาพแวดลคอมทนจมนผลตรอการตวดผล

ของ ChineseTallow Tree (Sapium sebiferum)

2 ปป

53-54

(0)138

(ยรอย)

นางสาวจรฑามณน แสงสวราง

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การศศกษาการเจรวญเตวบโตและผลผลวตของ Chinese tallow 

tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) บนพพลนทนจสบงของ

จรงหวรดเพชรบบรณธ

5 ปป

53-57

(136,000)138

(ยรอย)

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางวนระศรน เมฆตรง 

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายเวช เตตจตะ

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวเบลญจารรชด ทองยพน

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวนระยรทธ แสนยากรล

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การศศกษาการขยายพรนธรธตคนศรนทอง (Sapium sebiferum 

Roxb.) 

ดควยววธนการเพาะเลนลยงเนพลอเยพจอ

2 ปป

53-54

(105,000)138

(ยรอย)

นางสาวววลาสวนน กวนกวจธรรมกรล

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายรรรงอรรณ สรรมแกคว

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวพนวดา วงษธแหวน

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

สวรวทรรพยธ เลวศปรรชญานรนทธ

การขยายพรนธรธไมคศรนทอง(Sapium sebiferum Roxb.)

โดยใชคเทคนวค Micro-cutting

1 ปป (100,000)138

(ยรอย)

นางสาวศวรวกาญจนธ เลวศปรรชญานรนทธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางยรพา ปานแกคว (มงคลสรข)

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวพนวดา วงษธแหวน

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางววภารรตนธ พวทรกษธดรานธรรม

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

สวรวทรรพยธ เลวศปรรชญานรนทธ
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การวพจจย
งบประมาณ

กรดไขมรนทนจเปปนองคธประกอบและสมบรตวของนลสามรนศรนทอง

และเมทวลเอสเทอรธ

1 ปป (190,000)138

(ยรอย)

ดร.ปฐมา จาตกานนทธ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.กลคาณรงคธ ศรนรอต

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ดร.ศวรวลรกษณธ เลนลยงประยบร

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวเนตรดาว มรสวกมาศ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ไมรจรดสรร-ผลของ NAA และ Ethephon ตรอการเปลนจยนเพศ

ดอกของ Chinese tallow 

tree  (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

1 ปป (0)138

(ยรอย)

นายโรจนธรวน ภวรมยธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

พยาธวสภาพและคราโลหวตววทยา-เคมนโลหวตจากผลของสาร

พวษจากเชพลอรา Ochratoxin A ในเปปด

1 ปป 190,000139 อ.ณรฐสวทธวด ตรนสกรล

ภาคววชาเภสรชววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

รอบปปของฮอรธโมนเพศและพฤตวกรรมการสพบพรนธรธของนก

ตะกรรมในกรงเลนลยงเพพจอการอนรรรกษธ

1 ปป 140,000140 รศ.พนรส ธรรมกนรตววงศธ

ภาคววชาสรตวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นายพงษธพวพรฒนธ สรวพรฒนธ

นายทรงกลด  ภบรทอง

ผลของฮอรธโมนวนอนจนเอฟไคโตซานนาโนพารธตวเควลทนจฝฝงใน

โครงสรคางประกอบไคโตซานตรอการเชพจอมของกระดบกใน

กระตรายทนจถบกตรดกระดบกเรเดนยส

1 ปป 230,000141 ผศ.นรวศ เตลงชรยศรน

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.ชรยกร ฐวตวญาณพร

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

รรฐ พวชญางกบร

การแยกและครดเลพอกยนสตธทางทะเล เพพจอนสามาใชคเปปนอาหาร

สมทบโคพนพอด

1 ปป 190,000142 นายอรรถวรฒว กรนทะวงศธ

สถานนววจรยประมงศรนราชา คณะประมง บางเขน

ผศ.พงษธเทพ ววไลพรนธธ

ภาคววชาผลวตภรณฑธประมง คณะประมง บางเขน

นางสาวเพลญศรน  เมพองเยาวธ

การปรรบปรรงพรนธรธฝฝายเสคนใยสนนลสาตาลใหคตคานทานเพลนลยจรลกจรจน 6 ปป

53-58

320,000143 ดร.ประพนธธ บรญรสาพรรณ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ผศ.ขนวษฐา วรชราภรณธ

ภาคววชาววทยาการสวจงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นางสาวแสงแข นคาวานวช

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

รศ.ศรปราชญธ ธไนศวรรยางกบร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

วไลพร ยศดพวก

ยรวดน อรวมสสาเนนยง

การใชคปรปยมบลโคอรดเมลดและปบนขาวรรวมกรบปรปยเคมนทนจมนผลตรอ

การเจรวญเตวบโต และการ ใหคผลผลวตของมรนสสาปะหลรงพรนธรธ

ใหมร

1 ปป 100,000144 นายฐากร สายขรนทด

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ดร.กวจงกานทธ พานวชนอก

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายสรเมศ ทรบเงวน

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นางพชรดา ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การปฝองกรนโรคผลเนราของมรงครด กรอนและหลรงการเกลบเกนจยว

ดควยสารสกรดจากพพชในสกรลขวง

1 ปป 100,000145 อ.เนตรนภวส เขนยวขสา

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

ผศ.- -

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน
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งบประมาณ

ผลของการใชควรสดรเคลพอบใบตรอการเพวจมผลผลวตและคารธโบ

ไฮเดรตทนจใชคประโยชนธไดคของมะมรวงพรนธรธนลสาดอกไมคภายใตค

สภาพอรณหภบมวและความเขคมแสงสบง

1 ปป 140,000146 รศ.คณพล จรฑามณน

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.วรลลภ อารนรบ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.สรดสวาสดวด ดวงศรนไสยธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นายจรรล เหลนพวทรกษธ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ผลของ NAAและEthephon และตรอการเปลนจยนเพศของสบบร

ดสาเพพจอการเพวจมผลผลวต

1 ปป 100,000147 นายโรจนธรวน ภวรมยธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายจรรล เหลนพวทรกษธ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายบรญรรวม จรนทรธชพจน

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ศรกยภาพของดวนเหนนยวอรอนกรรงเทพในการปฝองกรนการปน

เปปปอนนลสาใตคดวน

1 ปป 190,000148 ผศ.จนมา ศรลรมพธ

ภาคววชาววศวกรรมสวจงแวดลคอม คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การโคลนและศศกษาครณลรกษณะของ interferon-gamma 

จากกระบพอปลรกของไทย

1 ปป 270,000149 ผศ.อรคเดช บรญประกอบ

ภาคววชาสรนรววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นายสมหมาย หอมสวาท

ภาคววชาสรนรววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

การควบครมการออกดอกของสรบปะรดดควยสารพาโคลบววทรา

โซล

2 ปป

53-54

100,000150 อ.ภาสรนตธ ศารทบลทรต

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

การเปรนยบเทนยบผลขคางเคนยงของ Deslorelin และ 

Finasteride ตรอการรรกษาโรคตรอมลบกหมากโตในสรนรข

1 ปป 170,000151 รศ.เกษกนก ศวรวนฤมวตร

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

ชพจนสรมน ลวลมมานนทธ

วววรรธนธ  ตรนครรธพรนธรธ

อรษณน  บรญเนพอง

การจรดการไมคกระถวนเทพาเพพจอการฟปปนฟบระบบนวเวศในพพลนทนจ

เหมพองแรรรคาง ณ สถานนววจรยวนศาสตรธพรงงา จรงหวรดพรงงา

3 ปป

53-55

420,000152 อ.สมพร แมรลวจม

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.สคาร ทนจรนทศก

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.มณฑาทวพยธ โสมมนชรย

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

นายเจษฎา  วงศธพรหม

สสานรกงานเลขานรการ คณะวนศาสตรธ บางเขน

การววจรยและพรฒนาเพพจอเพวจมประสวทธวภาพระบบการปลบก

ยางพารา การผลวตนลสายางพาราและการใชคประโยชนธจากไมค

ยางพารา

4 ปป

53-56

700,000

(100,000)

153

(ชรด)

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ดร.ณรงคธชรย พวพรฒนธธนวงศธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

รศ.สามรคคน บรณยะวรฒนธ

ภาคววชาอนรรรกษธววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

ศ.รรงสวต สรวรรณมรรคา

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

นางวนระศรน เมฆตรง 

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

รศ.ทรงกลด จารรสมบรตว

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

นางสาวเนตรดาว มรสวกมาศ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวระวววรรณ โชตวพรนธธ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การววจรยเพพจอพรฒนาววธนการผลวตกลคายางพาราครณภาพเพพจอ

สนรบสนรนการเพวจม  ศรกยภาพการผลวตยางพาราของประเทศ

3 ปป

53-55

(150,000)153

(ยรอย)

นางวนระศรน เมฆตรง

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายนคร เหลพองประเสรวฐ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

อ.วาทวนน กฤษณะพรนธธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

นางสาวนวภา เขพจอนควบ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร
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ระบบการปลบกยางพาราเพพจอผลวตชวลนไมคสรบ 4 ปป

53-56

(150,000)153

(ยรอย)

รศ.ทรงกลด จารรสมบรตว

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การพรฒนาระบบกรนดยางแบบใหมร เพพจอเพวจมประสวทธวภาพการ

ผลวต

4 ปป

53-56

(150,000)153

(ยรอย)

นางสาวเนตรดาว มรสวกมาศ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ดร.ศวรวลรกษณธ เลนลยงประยบร

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

Dr. Antoine  Leconte

การศศกษาการเพวจมผลผลวตยางพาราโดยการใชคเฟปนชายผคาสน

ดาเปปนรรมกรนฝนทนจมนชนววตสสาหรรบการกรนดยางพารา

4 ปป

53-56

(150,000)153

(ยรอย)

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวนวภา เขพจอนควบ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวระวววรรณ โชตวพรนธธ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวลลวตา นลสาเพลชร

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ดร.ณรงคธชรย พวพรฒนธธนวงศธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายธนา พานวช

(ไมรจรดสรร)การพรฒนาคสาแนะนสาการใชคปรปยเคมนตามครา

ววเคราะหธดวนเพพจอยกระดรบผลผลวตยางพาราพรนธรธ RRIT 251 

หลรงเปปดกรนดในชรดดวนฝฝฝงแดง

4 ปป

53-56

(0)153

(ยรอย)

นางสาวระวววรรณ โชตวพรนธธ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวนวภา เขพจอนควบ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวลลวตา นลสาเพลชร

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

รศ.สรรเดช จวนตกานนทธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

วนวรฒนธววธนเพพจอการจรดการไมคลคอมอยรางยรจงยพน 2 ปป

53-54

230,000154 อ.มณฑาทวพยธ โสมมนชรย

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

ประธานสหกรณธสวนปฟาภาคเอกชนสระบรรน

ครณนรกบล ธรรมา

ศรกยภาพการใชคประโยชนธทรรพยากรธรรมชาตวดคานพพชพรรณ

ของชรมชนเกษตรกรรมเพพจอพรฒนาเปปนผลวตภรณฑธชรมชน  

กรณนศศกษา ต.เพนนยด  อ.โคกสสาโรง  จ.ลพบรรน

2 ปป

53-54

230,000155 นางสาวจรฑามณน แสงสวราง

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางนวลปรางคธ ไชยตะขบ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

อ.สรภรทรา ถศกสถวตยธ

ภาคววชาอนรรรกษธววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.สบตวเทพ ศวรวพวพรฒนกรล

ภาคววชาอาชนวศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

อ.จวนตนา กาญจนววสรทธวด

ภาคววชาอาชนวศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

การฟปปนฟบปฟาดควยกระบวนการเกษตรกรรมและมนสรวนรรวมของ

ชรมชน

2 ปป

53-54

190,000156 ผศ.มณฑล จสาเรวญพฤกษธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.พสรธา สรนทรหคาว

ภาคววชาการจรดการปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

นางสาวธารรรตนธ  แกควกระจราง

การประเมวนมบลคราและการพศจงพวงทรรพยากรปฟาชายเลนใน

พพลนทนจจรงหวรดระนอง

3 ปป

53-55

270,000157 นายเดชา ดวงนามล

สถานนววจรยเพพจอการพรฒนาชายฝฝฝงอรนดามรน สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ผศ.สคาร ทนจรนทศก

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.จงรรก วรชรวนทรธรรตนธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.สาพวศ ดวลกสรมพรนธธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.มณฑาทวพยธ โสมมนชรย

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

นายสรรวนทรธภรณธ ศรนอวนทรธ

สถานนววจรยเพพจอการพรฒนาชายฝฝฝงอรนดามรน สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การศศกษาผลของสารสกรดจากหญคาหวาน สตนววโอไซดธตรอการ

เจรวญเตวบโต สรขภาพ และระบบภบมวครคมกรนในลบกโคเพศเมนย

กรอนหยรานม

1 ปป 230,000158 อ.ระพนพงษธ พานววววรรธนธ

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.ชรยวรฒนธ บรญแกคววรรณ

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

รศ.สรภาพร อวสรวโยดม

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

รศ.ชรยภบมว บรญชาศรกดวด

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

นายเสารธ ศวววชรย

นายชรยวรฒนธ ตรอสกรลแกคว

การผลวตเอนไซมธรวมเพพจอเพวจมประสวทธวภาพการใชคประโยชนธ

จากอาหารและลดตคนทรนอาหารของสรตวธกระเพาะเดนจยว

1 ปป 160,000159 อ.ธนรววทยธ เปฟยคสาภา

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

รศ.ชรยภบมว บรญชาศรกดวด

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.ชรยวรฒนธ บรญแกคววรรณ

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.ววรวยา ลรคงใหญร

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาอวทธวพลของธาตรอาหารพพชเพพจอการควบครมความ

เผลดในพรวก

2 ปป

53-54

100,000160 ผศ.ธรรมศรกดวด ทองเกตร

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.ปปยะณรฎฐธ ผกามาศ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร กสาแพงแสน

ศรกยภาพการเจรวญเตวบโต  การใหคผลผลวต  และววธนการเขต

กรรมในการปลบกสบบรดสา  บนชรดดวนโพนพวสรย ววทยาเขตเฉลวม

พระเกนยรตว จรงหวรดสกลนคร

1 ปป 100,000161 อ.ศรภาวรรณ ประพรนธธ

สาขาววชาทรรพยากรเกษตรชนวภาพ คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

กวตวพร  เจรวญสรข

การพรฒนาเมลดลบกปฝดยาปฏวชนวนะเพพจอใชครรกษาการตวดเชพลอ

แบคทนเรนยเฉพาะทนจ

1 ปป 100,000162 ผศ.ปารนยา อรดมกรศลศรน

ภาคววชาเภสรชววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

ผศ.สรนตว แกควโมกรล

ภาคววชาสรนรววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

ผศ.สรรพงษธ อาทวตยธวงศธ

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นางนภสร กบคสรจรวต

ภาคววชาเภสรชววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

สวรรนดรธ  ถศกอจสา

การววจรยและพรฒนาระบบวนเกษตรในสวนยางพาราเพพจอการ

เพวจมประสวทธวภาพการใชคทนจดวนอยรางยรจงยพน

2 ปป

53-54

230,000163 นายณรฐวรฒนธ คลรงทรรพยธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ผศ.มณฑล จสาเรวญพฤกษธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

นายอภวสวทธวด เสนาวงคธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

การศศกษาสสารวจเชพลอแบคทนเรนยทนจทสาใหคเกวดปฝญหากนบและขา

เจลบในโคนมในเขตภาคตะวรนตก

1 ปป 150,000164 ผศ.พวพรฒนธ อรรณววภาส

ภาคววชาเวชศาสตรธคลนนวคสรตวธใหญรและสรตวธปฟา คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

นายศรภชาตว ปานเนนยม

โรงพยาบาลสรตวธ หนองโพ คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

นางศรนสมรย ววรวยารรมภะ

ภาคววชาสรตวแพทยสาธารณสรขศาสตรธ และการบรวการววนวจฉรย คณะสรตว

แพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

น.สพ.สมวต ศรนสสาราญ

การประยรกตธหลอด LED (Light Emitting Diode) เพพจอ

พรฒนาการเพาะเลนลยงแพลงกธตอนพพช

1 ปป 100,000165 นายปณวธาน แกควจรนทวน

สถานนววจรยเพาะเลนลยงสรตวธนลสาชายฝฝฝงจรงหวรดสมรทรสงคราม คณะประมง 

บางเขน

ผศ.มณฑล อนงคธพรยศกรล

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

อ.สรณรฏฐธ ศวรวสวย

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

นางสาวศวรวรรตนธ หมวกใหมร

สถานนววจรยเพาะเลนลยงสรตวธนลสาชายฝฝฝงจรงหวรดสมรทรสงคราม คณะประมง 

บางเขน

นายพรรษา ถมยา

ศบนยธววจรยและถรายทอดเทคโนโลยนปลาสวยงามและพรรณไมคนลสาประดรบ 

คณะประมง บางเขน

นาย ปรวญญา  แกควจรนทวน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การศศกษาผลของการเคลพอบเมลลดตรอครณภาพเมลลดพรนธรธ

ตระกบลแตงกวา

1 ปป 80,000166 อ.พวจวตรา แกควสอน

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.ปรวยานรช จรลกะ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

การทดลองใชคโปปะเชพอก; เครพจองมพอประมงทนจเปปนมวตรกรบสวจง

แวดลคอมเพพจอพรฒนาการจรดการประมงชายฝฝฝงอยรางยรจงยพน

1 ปป 300,000167 นายอลงกต อวนทรชาตว

สถานนววจรยประมงศรนราชา คณะประมง บางเขน

นางสาวกนกวรรณ ขาวดรอน

สถานนววจรยประมงศรนราชา คณะประมง บางเขน

ดร.ภบวดล โดยดน

ภาคววชาการจรดการประมง คณะประมง บางเขน

พรภนร  อคนเงวน

นายอรศนนยธ  มรจนประสวทธธธ

นายจสาลอง  โตอรอน

ประสวทธวภาพของ hCG และ GnRH agonist ในการเหนนจยว

นสาการตกไขรและอรตราการตรลงทคองหลรงการผสมเทนยมในมคา

สาว

1 ปป 110,000168 อ.ขนวษฐา เพชรอรดมสวนสรข

ภาคววชาเวชศาสตรธคลนนวคสรตวธใหญรและสรตวธปฟา คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

อ.อารนยธ ไหลกรล

ภาคววชาเวชศาสตรธคลนนวคสรตวธใหญรและสรตวธปฟา คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

รศ.อนรชรย ภวญโญภบมวมวนทรธ

ภาคววชาเวชศาสตรธคลนนวคสรตวธใหญรและสรตวธปฟา คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

สรขรมาลยธ พฤกษธอรดม

เทพยรดา ศรนตระกบล

การศศกษาความหลากหลายทางพรนธรกรรมของประชากรปลา

เผาะ (Pangasius bocourti)

1 ปป 260,000169 อ.สวทธวชรย ฮะทะโชตว

สาขาววชาทรรพยากรเกษตรชนวภาพ คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

ดร. เกตรนภรส  ศรนไพโรจนธ

การสสารวจและประเมวนศรกยภาพทรรพยากรชนวภาพทนจมน

สถานภาพเฉพาะถวจนและถบกครกคามเพพจอการใชคประโยชนธ

อยรางยรจงยพนในภาคตะวรนออกของประเทศไทย

3 ปป

53-55

450,000170 อ.ประทนป ดควงแค

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.นรนทศรกดวด ปปฝนแกคว

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.สราวรธ สรงขธแกคว

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.ฉรตรชรย เงวนแสงสรวย

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นายณรฐวรฒนธ คลรงทรรพยธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายอภวสวทธวด เสนาวงคธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

แผนงานววจรยและพรฒนามรนสสาปะหลรง 3 ปป

53-55

1,000,000

(230,000)

171

(ชรด)

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายธนระ สมหวรง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นางพชรดา ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นางสรปราณน งามประสวทธวด

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นายนพศบล สมรทรทอง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

ดร.กวจงกานทธ พานวชนอก

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นายสรทรศนธ แปลงกาย

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นางสาวสดใส ชรางสลรก

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

อ.สรพจนธ กาเซลม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

นางสาวแสงแข นคาวานวช

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

รศ.สามรคคน บรณยะวรฒนธ

ภาคววชาอนรรรกษธววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

ศ.รรงสวต สรวรรณมรรคา

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.สมชาย ธนสวนชยกรล

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ศ.เจรวญศรกดวด โรจนฤทธวดพวเชษฐธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ววจารณธ ววชชรกวจ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

การววจรยและพรฒนาพรนธรธมรนสสาปะหลรงเฉพาะเขตสภาพแวด

ลคอม

3 ปป

53-55

(110,000)171

(ยรอย)

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

รศ.ประเสรวฐ ฉรตรวชวระวงษธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางพชรดา ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสรเมศ ทรบเงวน

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

ดร.กวจงกานทธ พานวชนอก

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

รศ.สมชาย ธนสวนชยกรล

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ศ.เจรวญศรกดวด โรจนฤทธวดพวเชษฐธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ววจารณธ ววชชรกวจ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

โอภาส บรญเสลง

ไมรจรดสรร-การครดเลพอกพรนธรธมรนสสาปะหลรงกวนสดทนจมนศรกยภาพ

ในการใหคผลผลวตสบง

3 ปป

53-55

(0)171

(ยรอย)

นายธนระ สมหวรง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การครดเลพอกพรนธรธมรนสสาปะหลรงทนจมนศรกยภาพในการใหคผลผลวต 

และครณภาพใบสบง

3 ปป

53-55

(100,000)171

(ยรอย)

นายธนระ สมหวรง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นางพชรดา ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายสรเมศ ทรบเงวน

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นายนพศบล สมรทรทอง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

ดร.กวจงกานทธ พานวชนอก

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

การประเมวนศรกยภาพผลผลวตมรนสสาปะหลรงพรนธรธกคาวหนคาใน

สภาพแวดลคอมทนจแตกตรางกรน

3 ปป

53-55

(100,000)171

(ยรอย)

นางพชรดา ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

ดร.กวจงกานทธ พานวชนอก

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

รศ.สมชาย ธนสวนชยกรล

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ศ.เจรวญศรกดวด โรจนฤทธวดพวเชษฐธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ววจารณธ ววชชรกวจ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาครณภาพ และววธนการเกลบรรกษาตคนพรนธรธทนจมนตรอความ

งอกการเจรวญเตวบโตและผลผลวตของมรนสสาปะหลรง

2 ปป

53-54

(100,000)171

(ยรอย)

นางสรปราณน งามประสวทธวด

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

สรนรนทา  จรนทกบล

กวจงกานทธ พานวชนอก

นายสรรพล  เชคาฉคอง

ดรชนนพพลนทนจใบและสนใบทนจมนผลตรอการเจรวญเตวบโตและความ

สามารถในการใหคผลผลวตของมรนสสาปะหลรงสายพรนธรธใหมร

2 ปป

53-54

(100,000)171

(ยรอย)

นายนพศบล สมรทรทอง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายธนระ สมหวรง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ
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ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การเพวจมประสวทธวภาพการผลวตมรนสสาปะหลรงโดยววธนใหคนลสา 2 ปป

53-54

(100,000)171

(ยรอย)

ดร.กวจงกานทธ พานวชนอก

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นางสรปราณน งามประสวทธวด

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นางพชรดา ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายธนระ สมหวรง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นางสาวสดใส ชรางสลรก

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นางสาวแสงแข นคาวานวช

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

อ.สรพจนธ กาเซลม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

นายฐากร สายขรนทด

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

นายสรเมศ ทรบเงวน

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

รศ.สมบรญ เตชะภวญญาวรฒนธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผลของระยะปลบกทนจมนตรอการเจรวญเตวบโต และผลผลวตของมรน

สสาปะหลรงทนจปลบกบนดวนชรด ลพบรรน

3 ปป

53-55

(100,000)171

(ยรอย)

นายสรทรศนธ แปลงกาย

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายสรเมศ ทรบเงวน

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

ไมรจรดสรร-การจรดการวรชพพชในมรนสสาปะหลรง 3 ปป

53-55

(0)171

(ยรอย)

นางสาวสดใส ชรางสลรก

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ไมรจรดสรร-การศศกษาโรคสสาครญของมรนสสาปะหลรงและการ

พรฒนาววธนการควบครมโรค

1 ปป (0)171

(ยรอย)

อ.สรพจนธ กาเซลม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

การจรดการแมลงศรตรบมรนสสาปะหลรงอยรางยรจงยพน 3 ปป

53-55

(60,000)171

(ยรอย)

นางสาวแสงแข นคาวานวช

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

รศ.สมชาย ธนสวนชยกรล

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายธนระ สมหวรง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

ดร.กวจงกานทธ พานวชนอก

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

ผลของการเสรวมโคโตซานตรอเมตาโบลวซศมของโปรตนนใน

แพะเนพลอ

1 ปป 150,000172 รศ.ธนระ รรกความสรข

ภาคววชาเวชศาสตรธคลนนวคสรตวธใหญรและสรตวธปฟา คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

อ.นวอร รรตนภพ

ภาคววชาเวชศาสตรธคลนนวคสรตวธใหญรและสรตวธปฟา คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

พรชรย หงษธขรนทด
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การตรวจหาเชพลอแบคทนเรนยในจนนรส Enterococcus ทนจดพลอตรอยา 

vancomycin ในสรกร

1 ปป 150,000173 อ.จรนทวมา พฤกษากร

ภาคววชาจรลชนวววทยาและววทยาภบมวครคมกรน คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นางสาววนวดา พรสดรรรกษธ

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นางอรวรางคธ นฤนาท

ภาคววชาจรลชนวววทยาและววทยาภบมวครคมกรน คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

อ.อลงกต บรญสบงเนวน

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

ปฝจจรยทนจมนอวทธวพลและความเปปนไปไดคในการครดเลพอกพรนธรธ

เพพจอลดจสานวนเซลลธโซมาตวกในนลสานมของโคนมทนจเลนลยงดบใน

ภาคกลางของประเทศไทย

1 ปป 100,000174 ผศ.ศกร ครณวรฒวฤทธวรณ

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อ.ธนาทวพยธ สรวรรณโสภน

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Mauricio A. Elzo

การเกลบกรกคารธบอนในสรวนทนจเปปนผลวตผลไมคทรอนของสวน

ปฟาไมคสรก

1 ปป 230,000175 ผศ.ขวรญชรย ดวงสถาพร

ภาคววชาการจรดการปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.ประสงคธ สงวนธรรม

ภาคววชาการจรดการปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.ปฝสสน ประสมสวนธธ

ภาคววชาการจรดการปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

การตอบสนองขององรรนพรนธรธรรบประทานสดตรอสารควบครมการ

เจรวญเตวบโตเพพจอการผลวตและครณภาพ

1 ปป 270,000176 รศ.สรรศรกดวด นวลนนทธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.รรฐพล ฉรตรบรรยงคธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

นายจรรล เหลนพวทรกษธ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ลรกษณะทางนวเวศววทยาของสรงคมพพชปฟาไมคทนจเกวดจากการ

ฟปปนฟบในรบปแบบทนจแตกตรางกรน

2 ปป

53-54

350,000177 ผศ.สคาร ทนจรนทศก

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

การสสารวจ รวบรวมและววเคราะหธครณภาพพรนธรกรรมมะขาม

ปฝอมทคองถวจนของประเทศไทย เพพจอการพรฒนาและปรรบปรรง

พรนธรธสสาหรรบอรตสาหกรรม

3 ปป

53-55

180,000178 นายนคร เหลพองประเสรวฐ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวนวภา เขพจอนควบ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายจรรล เหลนพวทรกษธ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางนวลปรางคธ ไชยตะขบ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

อ.วาทวนน กฤษณะพรนธธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

การสสารวจและอนรรรกษธทรรพยากรพพชวงศธขวงตามโครงการ

อนรรรกษธพรนธรกรรมพพชอรนเนพจองจากพระราชดสารว สมเดลจพระ

เทพรรตนราชสรดาฯ สยามบรมราชกรมารน

3 ปป

53-55

150,000179 รศ.ยวจงยง ไพสรขศานตววรฒนา

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.เบญญา มะโนชรย

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาความหลากหลายทางชนวภาพของระบบนวเวศปฟา

ผลรดใบ: สถานนววจรยสวจงแวดลคอมสะแกราช จรงหวรด

นครราชสนมา

3 ปป

53-55

750,000

(75,000)

180

(ชรด)

รศ.ยงยรทธ ไตรสรรรตนธ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.เดชา วววรฒนธววทยา

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.ดอกรรก มารอด

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.ประทนป ดควงแค

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.สรธนรธ ดวงใจ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

การศศกษาความหลากหลายทางภบมวทรศนธและการใชคประโยชนธ

ทนจดวน สถานนววจรยสวจงแวดลคอมสะแกราช จรงหวรดนครราชสนมา

3 ปป

53-55

(135,000)180

(ยรอย)

รศ.ยงยรทธ ไตรสรรรตนธ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

ความหลากหลายทางพรนธรกรรมของพรรณไมคในสกรลพะยบง 

(Dalbergia) และการประยรกตธใชคเพพจอจรดการการใชคประโยชนธ

อยรางยรจงยพน

1 ปป (135,000)180

(ยรอย)

อ.สรธนรธ ดวงใจ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.สมศรกดวด อภวสวทธววาณวช

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นายกรศล ตรลงใจพวทรกษธ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

ระบบนวเวศและพลวรตของปฟาผลรดใบเขตรคอน บรวเวณพพลนทนจสง

วนชนวมณฑลสวจงแวดลคอมสะแกราช จรงหวรดนครราชสนมา

3 ปป

53-55

(135,000)180

(ยรอย)

รศ.ดอกรรก มารอด

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

ความหลากหลายและการตวดตามประชากรแมลงทรบบรวเวณ

สถานนววจรยสวจงแวดลคอมสะแกราช: กรณนศศกษาแมลงทรบสกรล 

Sternocera

3 ปป

53-55

(135,000)180

(ยรอย)

รศ.เดชา วววรฒนธววทยา

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

การศศกษาระบบนวเวศระยะยาวดคานสรตวธปฟาบรวเวณพพลนทนจสงวนชน

วมณฑลสะแกราช เพพจอการประเมวนศรกยภาพดคานการใหค

บรวการ

3 ปป

53-55

(135,000)180

(ยรอย)

อ.ประทนป ดควงแค

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการวพจจยสาขาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยย จจานวน 254 โครงการ 54,502,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 53 โครงการ 15,200,000

การจรดการความรบคงานววจรยในมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ 3 ปป

51-53

3,300,0001 ศ.อรทรยรรตนธ ณ นคร

ฝฟายสารสนเทศงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

รศ.พรนธรธปปตว เปปฝยมสงรา

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ธงชรย สรวรรณสวชณนธ

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สมชาย นสาประเสรวฐชรย

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.พนรวรฒนธ วรฒนพงศธ

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นางพจนรนทธ รรมสนธวด

สสานรกงานเลขานรการ สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรง มก. สถาบรนววจรยและ

พรฒนาแหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางภรทรา ชบวาธววรฒนธ

ฝฟายประสานงานววจรยและประเมวนผล สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสรไร สรวรรณรรตนธ

ฝฟายเผยแพรรงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาวมาลน สกรลนวยมพร

ฝฟายสารสนเทศงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

นางกนกพร พบลประพรนธธ

ฝฟายสารสนเทศงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

นายอรกฤษณธ กรลดวลก

ฝฟายสารสนเทศงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

ศรภวสรา เกนยรตวสรนตวสรข

สภาวะทนจเหมาะสมในกระบวนการพรนทรนตเมลนทธของชนวมวล

ประเภทลวกโนเซลลบโลสเพพจอการผลวตไบโอเอทานอล

2 ปป

52-53

210,0002 ผศ.ประมรข ภระกบลสรขสถวตยธ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สาโรจนธ ศวรวศรนสนนยกรล

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ววรรตนธ วาณวชยธศรนรรตนา

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.นวคม แหลมสรก

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

การสรรปยรอ ทสาดรชนน และแสดงผลวนดนทรศนธจากคลรงวนดนทรศนธ

ขนาดใหญร

2 ปป

52-53

200,0003 รศ.พรนธรธปปตว เปปฝยมสงรา

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

สรทธวกานตธ บรอจรกรพรนธธ

สรธาสวนน ฉวมเลลก

ปวนณ เขพจอนแกคว

การดรดแปรพพลนผววเสคนไหมดควยเทคนวคของชรลนอวเลลกโทรไล

ตธระดรบนาโน

2 ปป

52-53

280,0004 ดร.รรตนา ตรนฑเทอดธรรม

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.รรตนา ตรนฑเทอดธรรม

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร. วนรศรกดวด สมวทธวพงศธ

ความคงตรวระหวรางการเกลบรรกษาของเปบไทดธลดความดรน

เลพอดจากถรจวเขนยวทนจถบกหรอหรคมดควยคารธโบไฮเดรตผสมในสภา

วะกลาส

2 ปป

52-53

200,0005 รศ.ปารวฉรตร หงสประภาส

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การพรฒนาผลวตภรณฑธแผรนฟปลธมตคานเชพลอแบคทนเรนยจากเปลพอก

ผลไมค

2 ปป

52-53

200,0006 ดร.อรดมลรกษณธ สรขอรตตะ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวประภรสสร รรกถาวร

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางอรไรวรรณ ดวลกครณานรนทธ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.ววชรย หฤทรยธนาสรนตวด

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การควบครมมาตรฐานสวนคคาทางการเกษตรและอรตสาหกรรม

โดยเทคนวค การตรวจสอบดควยคลพจนแมรเหลลกไฟฟฝายรานใกลค

อวนฟราเรด

2 ปป

52-53

720,000

(720,000)

7

(ชรด)

นางวารรณน ธนะแพสยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ผศ.รณฤทธวด ฤทธวรณ

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.ธงชรย สรวรรณสวชณนธ

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.วรศรกดวด สมตน

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.จรฑา มรกดาสนวท

ภาคววชาผลวตภรณฑธประมง คณะประมง บางเขน

ดร.ศรมาพร เกษมสสาราญ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การตรวจสอบคราความหวานของผลไมคเมพองรคอนดควยเครพจอง

วรดคลพจนแมรเหลลกไฟฟฝายราน

อวนฟราเรดแบบพกพา

2 ปป

52-53

(0)7

(ยรอย)

นางวารรณน ธนะแพสยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.ศรมาพร เกษมสสาราญ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.อนรพรนธธ เทอดวงศธวรกรล

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ระบบการประเมวนครณภาพผลฝรรจงเพพจอการคคาในเชวงพาณวชยธ

ดควยเทคนวค NIR

2 ปป

52-53

(0)7

(ยรอย)

ผศ.รณฤทธวด ฤทธวรณ

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

การพวจารณาอาหารปลอดภรยอยรางรวดเรลวในปลาเคลมโดยใชค 

Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy 

(SW-NIR)

2 ปป

52-53

(0)7

(ยรอย)

อ.จรฑา มรกดาสนวท

ภาคววชาผลวตภรณฑธประมง คณะประมง บางเขน

นางวารรณน ธนะแพสยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.สรมวตรา บรญบสารรง

ฝฟายเคมนและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

ดร.ศรมาพร เกษมสสาราญ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การประยรกตธใชคเทคนวคเนนยรธอวนฟราเรดสเปกโตรสโครปปใน

การหาปรวมาณสารลวโนเลอวกเมทวล

เอสเตอรธและนลสาในนลสามรนไบโอดนเซล

2 ปป

52-53

(0)7

(ยรอย)

ดร.ศรมาพร เกษมสสาราญ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวณรฐภรณธ สรทธวววจวตรภรกดน

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางวารรณน ธนะแพสยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การวรดความสรกแกรของทรเรนยนโดยใชคเทคนวคการดบดกลพนแสง

ยรานใกลคอวนฟราเรดเปรนยบเทนยบกรบ

การใชคความถนจธรรมชาตว

2 ปป

52-53

(0)7

(ยรอย)

อ.วรศรกดวด สมตน

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

นางวารรณน ธนะแพสยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.อนรพรนธธ เทอดวงศธวรกรล

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ผศ.ศววลรกษณธ ปฐวนรรตนธ

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

การหาปรวมาณของแขลงทนจละลายไดคทรลงหมด และปรวมาณแค

ปไซชวนในผลวตภรณฑธซอสพรวกและนลสาจวลม

ไกรดควยเทคนวคสเปกโตรสโกปปยรานใกลคอวนฟราเรด

1 ปป (0)7

(ยรอย)

รศ.ธงชรย สรวรรณสวชณนธ

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ดร.ศรมาพร เกษมสสาราญ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางวารรณน ธนะแพสยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การปรรบปรรงยางธรรมชาตวเพพจอใชคทดแทนบววตะไดอนนในยาง

เอสบนอารธ

2 ปป

52-53

160,0008 ผศ.นรนทวยา หาญศรภลรกษณธ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.เทอดไทย วรฒนธรรม

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การสรงเคราะหธและการศศกษาทางทฤษฎนของตรวเรรงปฏวกวรวยา

ชนวดทนจมนตสาแหนรงเรรงตสาแหนรงเดนยวเพพจอใชคในการทสาปฏวกวรวยา

พอลวเมอรธไรเซชรนแบบเปปดวงของมอนอเมอรธชนวดเอสเทอรธ

วงปปด

2 ปป

52-53

220,0009 อ.พวมพา หอมนวรรนดรธ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ธานวน นานอก

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

มบลคราเพวจมขศลนของวรสดรเหลพอใชคทางการเกษตรโดยผลวตกา

ซชนวภาพ

2 ปป

52-53

150,00010 อ.ประไพพวศ ชรยรรตนมโนกร

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.พรฒนา อนรรรกษธพงศธร

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การทดสอบประสวทธวภาพสารตกแตรงสสาเรลจทนจมนตรอการทนยรบ

ในผคาไหม

2 ปป

52-53

200,00011 นางสรชาดา อรชชวน

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาว วนวดา  ผาสรขดน

การยรบยรลงการเพวจมจสานวนไวรรสนววคลนโอโพลนฮนโดร (NPV) 

ของไหม โดยใชค double-strand  RNA interference

3 ปป

51-53

220,00012 รศ.เลวศลรกษณธ เงวนศวรว

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การออกแบบและพรฒนาเตาผลวตกตาซชนวมวลชนวดไหลลงเพพจอ

ใชคในการอบแหคงในโรงงานผสมปรปยขนาดเลลก

2 ปป

52-53

250,00013 อ.ววชรย ศววะโกศวษฐ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การศศกษาศรกยภาพของเชพลอราเอนโดไฟตธทนจแยกจากพพช

สมรนไพรไทยในวงศธ Piperaceae ในการควบครมการเสพจอม

เสนยของผลไมคภายหลรงการเกลบเกนจยว

2 ปป

52-53

160,00014 นางสาวประภรสสร รรกถาวร

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.อรดมลรกษณธ สรขอรตตะ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางอรไรวรรณ ดวลกครณานรนทธ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การผลวตอนรภาคนาโนของววตามวนทนจละลายไดคในไขมรนโดย

การขยายตรวอยรางรวดเรลวของสารละลายเหนพอววกฤต

2 ปป

52-53

250,00015 อ.อสาพร เสนรหธ

ภาคววชาเทคโนโลยนอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

การพรฒนาไบโอเซนเซอรธสสาหรรบตรวจวรดนลสาตาลแลคโตส 2 ปป

52-53

170,00016 อ.สายพวณ ทานรชฌาสรย

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การววเคราะหธการทสางานของยนนทนจใชคในการสรงเคราะหธสาร

เคอรธคบมวนอยดธในขมวลนชรนโดย RNA interference

3 ปป

51-53

220,00017 รศ.สรรวนทรธ ปปยะโชคณากรล

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.อมรา ทองปาน

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.สมพวศ สามวภรกดวด

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การคคนหาสารออกฤทธวดยรบยรลง ไทโรซนนไคเนสโดเมนของ 

EGFR ดควยเทคนวคผสมผสานระหวรางการทดลองใน

คอมพววเตอรธและการทดลองในหคองปฏวบรตวการ

2 ปป

52-53

240,00018 ผศ.เกนยรตวทวน ชบวงศธโกมล

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

พลรงงานทดแทนเพพจอความยรจงยพนทางเศรษฐกวจ 2 ปป

52-53

550,000

(260,000)

19

(ชรด)

ดร.อวศรา เชาระกสา

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

อ.อรทรย จงประทนป

ภาคววชาววศวกรรมวรสดร คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นายกวตตวเดช โพธวดนวยม

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

นายเอนก สรขเจรวญ

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

ดร.ลรกขณา เบลญจวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การออกแบบและพรฒนาเครพจองหมรกแกตสชนวภาพจากกากสบบร

ดสา

2 ปป

52-53

(110,000)19

(ยรอย)

ดร.อวศรา เชาระกสา

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

ดร.ลรกขณา เบลญจวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

อ.อรทรย จงประทนป

ภาคววชาววศวกรรมวรสดร คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ดร.นรษรา สวนบรวทอง

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายเอนก สรขเจรวญ

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

การผลวตไบโอแกตสจากของเสนยจากขบวนการผลวตนลสาตาล 2 ปป

52-53

(100,000)19

(ยรอย)

ดร.อวศรา เชาระกสา

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

ดร.นรษรา สวนบรวทอง

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

อ.อรทรย จงประทนป

ภาคววชาววศวกรรมวรสดร คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ดร.ลรกขณา เบลญจวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายเอนก สรขเจรวญ

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

เตาพลรงงานจากกากสบบรดสา 2 ปป

52-53

(80,000)19

(ยรอย)

นายกวตตวเดช โพธวดนวยม

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

การเพวจมความสามารถในการทนความรคอนของ 

Lactobacillus reuteri KUB-AC5 โดยการเอลนแคปซบเลชรน

ดควยคารธบอกซนเมทวลเซลลบโลส

3 ปป

51-53

210,00020 ผศ.ภคมน (สรธาวดน) จวตประเสรวฐ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สรนนยธ นวธวสวนประเสรวฐ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ไกลโคซวเลชรนอยรางเลพอกจสาเพาะทางสเทอรวโอเคมนเพพจอการ

สรงเคราะหธไกลโคไซดธทนจมนฤทธวดทางชนวภาพ โดยใชค

ฟอสฟอรรสรนเอเจนตธ

2 ปป

52-53

200,00021 อ.วรนชรย ปลพลมภาณรภรทร

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การศศกษากลไกการทสางานของโปรตนนดพลอยาแบบหลาย

ขนานและการพรฒนาเครพจองมพอทดสอบอรนตรกวรวยาสสาหรรบครด

กรองโมเลกรลทนจมนฤทธวดทางยา

4 ปป

52-55

340,00022 อ.สมจวตตธ ปาละกาศ

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นางสาวกรองจรนทรธ  รรตนประดวษฐธ

การพรฒนาชรดตรวจสอบการเปลนจยนแปลงของโครโมโซม

เอลกซธและโครโมโซมวายในมนรษยธ

2 ปป

52-53

220,00023 รศ.เสาวนนยธ สรพรทธวธาดา

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สมศรกดวด อภวสวทธววาณวช

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ศรภชรย วรฒวพงศธชรยกวจ

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การศศกษาพฤตวกรรมการจรดตวดไฟและการเผาไหมคของวรสดร

ภายใตคสภาวะเพลวงไหมค

2 ปป

52-53

200,00024 ผศ.ณรฐศรกดวด บรญมน

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

สมบรตวทางอวเลลกทรอนวกสธและสมบรตวความเปปนตรวเรรงปฏวกวรวยา

ของอนรภาคแพลทวนรมบนคารธบอนนาโนทววบธในเซลลธเชพลอ

เพลวงทนจใชคเมธานอลเปปนเชพลอเพลวง (DMFC)

2 ปป

52-53

100,00025 อ.ปปตว ตรนสรกล

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.พวพรฒนธ คงประชา

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ศ.จสารรส ลวลมตระกบล

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

สรภาวดน นาเมพองรรก

การใชคเหงคามรนเพพจอเลนลยงเสคนใยเหลด Lentinus polychrous 

Lev. เพพจอผลวตเอนไซมธในกลรรม ligninolytic ในการยรอยสลาย

สนยคอม

3 ปป

51-53

210,00026 ผศ.ณรฐกานตธ นวตยพรธนธ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.ภคมน (สรธาวดน) จวตประเสรวฐ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การโคลนและศศกษาครณลรกษณะของยนนทนจเกนจยวขคองกรบกลวจน

ของดอกแกคว มะกรบด และกลควยไมค

3 ปป

51-53

210,00027 รศ.พรฒนา ศรนฟฝา ฮรนเนอรธ

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นางสาวกฤษณา พวนวจ

ดร หรรษา ประวรตว
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การจสาลองการกระเจวงอนรภาคนววตรอนในตรวทสาขนาน 3 ปป

52-54

260,00028 รศ.รรชนน รรจววโรดม

ภาคววชาฟปสวกสธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นายบรรวนทรธ  อรศวพวภพ (ดร.)

ผลของแมกนนเซนยมคลอไรดธตรอกวจกรรมของเอนไซมธ 

Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปรวมาณแทนนว

นในใบสบบรดสา และคารธโรทนนอยดธในนลสามรนไบโอดนเซลจากผล

สบบรดสา

2 ปป

52-53

140,00029 รศ.วรลลภ อารนรบ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.คณพล จรฑามณน

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ววทยา ปฝปนสรวรรณ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ศ.ดร. ชสานาญ ฉรตรแกคว

ดร. สรดชาย กสาเนวดมณน

การศศกษาโครงสรคางของจรดปฝฝนปฟวนในรบปแบบ 3 มวตว โดยการ

ใชคผลศกเหลว

3 ปป

52-54

250,00030 รศ.ชวลวต กวตตวชรยการ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การศศกษาพรนธรศาสตรธประชากรของยรงพาหะนสาโรคมาลาเรนย

ในประเทศไทยจากลสาดรบเบสนววเคลนยสดนเอลนเอ

2 ปป

52-53

210,00031 อ.อรไรวรรณ อรรญวาสนธ

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาไพรเมอรธเครพจองหมายเพพจอการจสาแนกชนวดของมด

ในสกรลฟปโดเล(Pheidole) ในปฟาสะแกราช

3 ปป

52-54

220,00032 รศ.พรรณนภา ศรกดวดสบง

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาพพลนทนจชนบทโครงการภบฟฝาพรฒนาฯ โดยสรคางมบลครา

เพวจมใหคแกรผลผลวตทางการเกษตรและยกระดรบครณภาพชนววต

ของชาวชนบท

3 ปป

51-53

450,000

(450,000)

33

(ชรด)

รศ.เพลญขวรญ ชมปรนดา

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การสสารวจ รวบรวม ขยายพรนธรธและครดเลพอกพรนธรธกลควยไมค

และสมรนไพรพพลนเมพอง เพพจอคพนสบรธรรมชาตวและเสรวมสรคางครณ

คราทางเศรษฐกวจ

3 ปป

51-53

(0)33

(ยรอย)

นางสาวพนวดา วงษธแหวน

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายรรรงอรรณ สรรมแกคว

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวศวรวกาญจนธ(ซลสา) เลวศปรรชญานรนทธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางยรพา ปานแกคว (มงคลสรข)

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การพรฒนาการปลบกพพชในระบบวนเกษตรเพพจอการใชค

ประโยชนธทนจดวนอยรางยรจงยพน

3 ปป

51-53

(0)33

(ยรอย)

ดร.มะลววรลยธ หฤทรยธนาสรนตวด(ธนะสมบรตว)

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.วนระศรกดวด อรดมโชค

ภาคววชาววทยาศาสตรธพพลนพวภพ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นายเกษม หฤทรยธนาสรนตวด

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การใชคประโยชนธจากถรจวแดงญนจปรฟนในพพลนทนจโครงการภบฟฝา

พรฒนาฯ

3 ปป

51-53

(0)33

(ยรอย)

รศ.เพลญขวรญ ชมปรนดา

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ววชรย หฤทรยธนาสรนตวด

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.ววษฐวดา จรนทราพรชรย

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นางสาวสรนนยธ จศงธนรพานวช

การผลวตพลรงงานจากชนวมวลไมคโตเรลวในพพลนทนจโครงการภบฟฝา

พรฒนาฯ

3 ปป

51-53

(0)33

(ยรอย)

นายเกษม หฤทรยธนาสรนตวด

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.ววชรย หฤทรยธนาสรนตวด

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ดร.มะลววรลยธ หฤทรยธนาสรนตวด(ธนะสมบรตว)

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การใชคประโยชนธจากชาและการพรฒนาผลวตภรณฑธจากใบชา 3 ปป

51-53

(0)33

(ยรอย)

รศ.เพลญขวรญ ชมปรนดา

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นายวรฒวนรนทธ คงทรด

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวสรพนวดา ววนวจฉรย

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.ศรมาพร เกษมสสาราญ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การผลวตกระดาษดควยมพอและการสรคางมบลคราเพวจมโดยใชคชน

วมวลจากศบนยธภบฟฝาพรฒนาฯ

3 ปป

51-53

(0)33

(ยรอย)

นายวรฒวนรนทธ คงทรด

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

สรธวรา ววทยากาญจนธ

วารรณน ธนะแพสยธ

การแพรรกระจายตรวและการประเมวนความอรนตรายของสารหนบ

ในนลสาใตคดวน จรงหวรดระยอง

2 ปป

52-53

120,00034 ผศ.ตรลววทยธ สถาปนจารร

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การตรวจสอบผลวตภรณฑธอาหารทนจผรานการฉายรรงสนดควยววธน

ทางกายภาพและชนวภาพ

3 ปป

51-53

160,00035 ผศ.วรนววสา สรดประเสรวฐ

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.พรรณน พรกคง

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร.วารรณน วารรญญานนทธ

ฝฟายเคมนและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นายอารรกษธ ววทวตธนรานนทธ

การผลวตเปปไทดธออกฤทธวดจากโปรตนนพพช 3 ปป

52-54

220,00036 รศ.สรนรนทา รรตนาโภ

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร. สวทธวรรกษธ รอยตระกบล

รศ. ดร. นวลฉวน เวชประสวทธวด

การผลวตเยพจอกระดาษจากไมคสบบรดสา 3 ปป

51-53

100,00037 นายววขรณฑธ อรรณพานรรรกษธ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ประเทพอง พรฒซคอน

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

เพลญศรน อตววรรณาพรฒนธ

การววจรยและพรฒนาผลวตภรณฑธสรขภาพเพพจอเพวจมมบลคราจาก

ธรญพพชไทย

3 ปป

51-53

650,000

(71,000)

38

(ชรด)

ดร.ชวนพวศ อรรณรรงสวกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกนยรตวดนนทพรทธธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ลรกขณา เบลญจวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ศวรวพร ววหคโต

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายเจรวญ ขรนพรม

ศบนยธเทคโนโลยนหลรงการเกลบเกนจยว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

ผศ.อรรถศวษฐธ วงศธมณนโรจนธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การครดเลพอกธรญพพชไทยสสาหรรบเปปนอาหารเสรวมสรขภาพและ

การเพวจมประโยชนธทางโภชนาการ

3 ปป

51-53

(113,000)38

(ยรอย)

ดร.เนตรชนก เกนยรตวดนนทพรทธธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

การเพวจมประสวทธวภาพการผลวตตคนกลคาและสรคางสารสสาครญ

ทางโภชนาการในธรญพพชไทยโดยเทคโนโลยนชนวภาพ

3 ปป

51-53

(113,000)38

(ยรอย)

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ชวนพวศ อรรณรรงสวกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นางมณฑา วงศธมณนโรจนธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกนยรตวดนนทพรทธธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ศวรวพร ววหคโต

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายเจรวญ ขรนพรม

ศบนยธเทคโนโลยนหลรงการเกลบเกนจยว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

ดร.ลรกขณา เบลญจวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

ครณคราทางโภชนาการ และสหสรมพรนธธของดรชนนตคานอนรมบล

อวสระและธาตรอาหารในผลวตภรณฑธตคนกลคาธรญพพชไทย

3 ปป

51-53

(240,000)38

(ยรอย)

ดร.ลรกขณา เบลญจวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ผศ.วราภา มหากาญจนกรล

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

ดร.รรรงนภา กรอประดวษฐธสกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.สรรรตนธวดน จววะจวนดา

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายเจรวญ ขรนพรม

ศบนยธเทคโนโลยนหลรงการเกลบเกนจยว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

ผศ.มนตธทวพยธ ชจสาชอง

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ศวรวพร ววหคโต

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

การศศกษาเกณฑธครณภาพการปนเปปปอนจรลวนทรนยธและกระบวน

การลดการปนเปปปอน

3 ปป

51-53

(113,000)38

(ยรอย)

ดร.ศวรวพร ววหคโต

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ลรกขณา เบลญจวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายเจรวญ ขรนพรม

ศบนยธเทคโนโลยนหลรงการเกลบเกนจยว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

การววจรยกระบวนการเกลบรรกษา และอายรวางจสาหนราย ของนลสา

ครลนตคนกลคาและผลวตภรณฑธสรขภาพจากธรญพพชไทย

3 ปป

51-53

(0)38

(ยรอย)

นายเจรวญ ขรนพรม

ศบนยธเทคโนโลยนหลรงการเกลบเกนจยว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

นายสมนศก ทองบรอ

ศบนยธเทคโนโลยนหลรงการเกลบเกนจยว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

ดร.อภวตา บรญศวรว

ศบนยธเทคโนโลยนหลรงการเกลบเกนจยว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

ดร.พนรพงษธ แสงวนางคธกบล

ศบนยธเทคโนโลยนหลรงการเกลบเกนจยว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

นางสาวยรพวน อรอนศวรว

ศบนยธเทคโนโลยนหลรงการเกลบเกนจยว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

หญคาแฝกกรบการฟปปนฟบสภาพแวดลคอม: ศรกยภาพของหญคา

แฝกในการฟปปนฟบสภาพของดวนทนจปนเปปปอนดควยสารอวนทรนยธไตร

คลอโรเอทธวลนน

2 ปป

52-53

170,00039 รศ.พรฒนา อนรรรกษธพงศธร

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.ตรลววทยธ สถาปนจารร

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร. พวทยากร ลวจมทอง

การใชคประโยชนธนลสาเสนยโรงงานขนมเพพจอเปปนวรตถรดวบในการ

ผลวตมอโนเมอรธพลาสตวกชนวภาพโดยจรลวนทรนยธ

2 ปป

52-53

150,00040 อ.ปปยาภรณธ สมสมรคร

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.กรญจนา ธนระกรล

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การศศกษาการใชคประโยชนธจากเศษวรสดรทางการเกษตร

จสาพวกเมลลดผลไมค

3 ปป

52-54

180,00041 ดร.สรรรตนธวดน จววะจวนดา

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ลรกขณา เบลญจวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายกวตตวเดช โพธวดนวยม

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

ดร.สรทธวพร เนนยมหอม

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

นายเอนก สรขเจรวญ

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

ครณลรกษณะการปฏวสรมพรนธธระหวรางฮอรธโมนและรนเซพเตอรธ

ของปลาบศกโดยววธน random mutagenesis บรวเวณ loop

2 ปป

52-53

220,00042 ผศ.สมชรย พรบรนลพอลาภ

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การขยายพรนธรธไมคปฟาหายากและใกลคสบญพรนธรธบางชนวด โดย

การเพาะเลนลยงเนพลอเยพจอ เพพจอการอนรรรกษธพรนธรกรรมและการใชค

ประโยชนธอยรางยรจงยพน

3 ปป

51-53

120,00043 รศ.มาลน ณ นคร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรรนยา ตรนตววววรฒนธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ศรนสม สรวรรณวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.มวนตา ชรยประสงคธสรข

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดนรย สรรพศรน

การปรรบปรรงพรนธรธยบคาลวปตรสดควยเทคโนโลยนชนวภาพเพพจอเพวจม

พพลนทนจปลบกในแหลรงดวนเคลมภาคตะวรนออกเฉนยงเหนพอของ

ประเทศไทย

3 ปป

51-53

550,000

(60,000)

44

(ชรด)

ดร.ศาลรกษณธ พรรณศวรว

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

การปรรบปรรงพรนธรธยบคาลวปตรสเพพจอปลบกในพพลนทนจภาคตตะวรนออก

เฉนยงเหนพอของประเทศไทย โดยการฉายรรงสนแกมมารรวมกรบ

เทคนวคการเพาะเลนลยงเนพลอเยพจอพพช

3 ปป

51-53

(122,500)44

(ยรอย)

ดร.นงณพชร (ศวรววรรณ) ครณากร (บรรนคสา)

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางมณฑา วงศธมณนโรจนธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ศาลรกษณธ พรรณศวรว

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

การปรรบปรรงพรนธรธยบคาลวปตรสใหคทนตรอความเคลมดควยการถราย

ยนน APX เขคาสบรตคน

2 ปป

51-52

(0)44

(ยรอย)

รศ.สมศรกดวด อภวสวทธววาณวช

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การเปรนยบเทนยบการเตวบโตและลรกษณะทางสรนรววทยาของ

สายพรนธรธไมคยบคาลวปตรสคามาลดบเลนซวสรรรนทนจ2

3 ปป

51-53

(122,500)44

(ยรอย)

อ.สาพวศ ดวลกสรมพรนธธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

ววฑบรยธ เหลพองววรวยะแสง

การครดเลพอกยบคาลวปตรสทนเคลมโดยใชคตรวบรงชนลทางชนวเคมนใน

สภาพปลอดเชพลอ

3 ปป

51-53

(122,500)44

(ยรอย)

ดร.ศาลรกษณธ พรรณศวรว

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

รศ.ปรณฑรวกา หะรวณสรต

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การครดเลพอกพรนธรธยบคาลวปตรสใหคทนเคลมในสภาพปลอดเชพลอ

โดยการใชคสารเคมน

3 ปป

51-53

(122,500)44

(ยรอย)

นางมณฑา วงศธมณนโรจนธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ศาลรกษณธ พรรณศวรว

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ผศ.อรรถศวษฐธ วงศธมณนโรจนธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.จงรรก วรชรวนทรธรรตนธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

การประเมวนผลของการใชคไถดวนดานรรวมกรบการใหคปรปยนลสาใน

รรองปลบกอคอยของเครพจองปลบกอคอยแบบไมรไถพรวนในพพลนทนจ

นอกเขตชลประทาน

2 ปป

52-53

140,00045 ดร.อวศรา เชาระกสา

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

นายศวรว ลนยวรฒนานรพงศธ

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

นายเอนก สรขเจรวญ

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

การครดเลพอกและศศกษาครณลรกษณะเชพลอ  Pseudomonas sp. 

จากธรรมชาตวทนจมนความสามารถในการยรอยสลายและ/หรพอ

กสาจรดสารตกคคางโดยชนวววธน

2 ปป

52-53

200,00046 รศ.จรรนยธรรตนธ ลนสมวทธวด

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

การววเคราะหธความสรมพรนธธของความแตกตรางทางพรนธรกรรม

ของพรอแมรทนจมนตรอ DNA methylationในระดรบจนโนมของขคาว

ลบกผสม

2 ปป

52-53

200,00047 อ.ลรกษณา กรนทะมา

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.สมศรกดวด อภวสวทธววาณวช

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

Hans de Jong
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การศศกษาประสวทธวภาพการยรบยรลงการเจรวญเตวบโตของ

จรลวนทรนยธในสารสกรดจากขนลเลพจอยไมคแดง (Xylia xylocarpa) 

เพพจอการประยรกตธใชคในการรรกษาเนพลอไมคและไมคแปรรบป

3 ปป

52-54

180,00048 อ.ภรทรวดน สรรมทอง (นาคมน)

สาขาววชาววทยาศาสตรธพพลนฐานและพลศศกษา คณะทรรพยากรและสวจงแวด

ลคอม ศรนราชา

รศ.สมบรญ เตชะภวญญาวรฒนธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.สรนทรน ขรนทอง

สาขาววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะทรรพยากรและสวจงแวดลคอม 

ศรนราชา

ความหลากหลายของพรรณพพชนลสาและความสรมพรนธธกรบระบบ

นวเวศในบศงบอระเพลด

2 ปป

52-53

100,00049 รศ.สรรญญา วรชโรทรย

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ณรฎฐา เสนนวาส

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรรนยา ตรนตววววรฒนธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาผลวตภรณฑธจรลวนทรนยธยรอยสลายสารพวษตกคคาง 2 ปป

52-53

100,00050 ผศ.สรรางคธ สรธวราวรธ

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.สรรางคธ สรธวราวรธ

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาผลวตภรณฑธสมรนไพรหนอนตายอยากจาก

ภบมวปฝญญาทคองถวจน

2 ปป

52-53

170,00051 รศ.บงกชรรตนธ ปปตวยนตธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ. ดร. สรรพล ววเศษสรรคธ

ศรกยภาพของสารออกฤทธวดทางชนวภาพจากฟางขคาวเพพจอเปปน

สารกสาจรดวรชพพชชนวภาพ

3 ปป

52-54

150,00052 รศ.ศรนสม สรวรรณวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ณรฎฐา เสนนวาส

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.มาลน ณ นคร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรรนยา ตรนตววววรฒนธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

กลไก และการแสดงออกของยนนทนจตอบสนองตรอสภาวะทน

เคลมของพรนธรอคอย

2 ปป

52-53

200,00053 รศ.สวรวภรทรธ พราหมณนยธ

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 201 โครงการ 39,302,000

การไพโรไลซวสรรวมของแกลบ พอลวเอทวลนน และพอลวพรอพวลน

น และการศศกษาจลนพลศาสตรธของการไพโรไลซวสรรวม

1 ปป 180,00054 รศ.อภวญญา ดวงจรนทรธ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

พวรวยะ ปปฝนทอง

ผลของขนาดอนรภาคโลหะนวกเกวลทนจมนตรอการเรรงปฏวกวรวยา

ดรายรนฟอรธมมวจงของกตาซคารธบอนไดออกไซดธและมนเทน

1 ปป 200,00055 รศ.เมตตา เจรวญพานวช

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นายนพพร เทนยบปปฝนหยก

การประยรกตธใชคเทคโนโลยนฝฝงกลบมบลฝอยแบบกศจงใชคอากาศ

เพพจอลดการปลดปลรอยกตาซเรพอนกระจกจากการกสาจรดมบลฝอย

ในประเทศไทย

1 ปป 180,00056 รศ.ชาตว เจนยมไชยศรน

ภาคววชาววศวกรรมสวจงแวดลคอม คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นายนพฤทธวด สรทธศวลปป

นายยศพล สวรสดวภาพ

การพรฒนาการผลวตเครพจองเกลบเกนจยวพพชหรวทนจอยบรใตคดวนในเชวง

พาณวชยธ

1 ปป 250,00057 รศ.ววชา หมรจนทสาการ

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

การพรฒนาวรสดรดบดซรบสรงเคราะหธโพลวเมอรธของกรดอนาคารธ

ดวก โดยกรรมววธนโมเลกรลออกแบบเพพจอการแยกกลบโคส-ฟรรก

โตส

1 ปป 220,00058 ผศ.อรรถศรกดวด จารนยธ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

แบบจสาลองการยรอยสลายและการประเมวนผลกระทบสวจงแวด

ลคอมตลอดวรฏจรกรชนววตของบรรจรภรณฑธทนจผลวตจากพลาสตวก

ยรอยสลายไดคและยรอยสลายยาก

1 ปป 200,00059 รศ.ธสารงรรตนธ มรรงเจรวญ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นางสาว อรญชลน สรวรรณมณน

การปรรบปรรงครณภาพวรสดรรองพพลนทางโดย Alkaline 

Activated Fly Ash

1 ปป 230,00060 อ.บารเมศ วรรธนะภบตว

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.ปารเมศ กสาแหงฤทธวรงคธ

สาขาววชาเทคโนโลยนทางอาคาร คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ศรภกวจ นนทนานรนทธ

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ดร. กฤษณะ เพลญสมบบรณธ

นายกฤตยธ คมขสา

พารามวเตอรธทนจเหมาะสมของชรองสรญญาณหนศจงสสาหรรบการ

ถอดรหรสคอนโวลบชรนดควยววธนเวกเตอรธซวมโบลแบบสองตรว

เลพอก

1 ปป 200,00061 รศ.อรศนา ตรณฑรลเวศมธ

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การเพวจมอรตราการละลายของยาปฏวชนวนะดควยกระบวนการ 

Gas Anti-Solvent

1 ปป 230,00062 ผศ.มานพ เจรวญไชยตระกบล

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การหาเสคนทางการสรงขคอมบลเพพจอการทสางานของระบบใหคนาน

ทนจสรดในเครพอขรายตรวรรบรบคไรคสาย

1 ปป 200,00063 ผศ.ธนรสวทธวด เกษตรเกษม

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การตวดตามทางชนวภาพของผลกระทบของสารอวนทรนยธระเหย

จากพพลนทนจกสาจรดมบลฝอยชรมชนดควยววธนโคเมทในพพช

1 ปป 170,00064 รศ.ววไล เจนยมไชยศรน

ภาคววชาววศวกรรมสวจงแวดลคอม คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ตรวเรรงปฏวกวรวยาเชวงซคอนสสาหรรบการสรงเคราะหธเชพลอเพลวงเหลว

โดยปฏวกวรวยาการเตวมไฮโดรเจนของกตาซคารธบอน

มอนอกไซดธ

1 ปป 250,00065 ผศ.กานดวส สรดสาคร

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การสรงทนจปรรบตรวไดคในชรองสรญญาณไรคสายไมโมค 1 ปป 100,00066 ผศ.ววรรณศรกดวด สรนตวเพลชรธ

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การออกแบบโมเดลการประเมวนครณคราและความครคมคราการลง

ทรนดคานระบบเทคโนโลยนสารสนเทศในหนรวยงาน

ของมหาววทยาลรยของรรฐ

1 ปป 200,00067 รศ.สมชาย นสาประเสรวฐชรย

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ยพน ภบรวรวรรณ

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.หฤทรย นสาประเสรวฐชรย

ภาคววชาการจรดการ คณะบรวหารธรรกวจ บางเขน

ผศ.นรชนาถ มรจงครจง

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

การใชคประโยชนธของวรสดรเศษเหลพอจากอรตสาหกรรมการสกรด

สมรนไพรไทยสสาหรรบการผลวตพลาสตวกชนวฐาน

2 ปป

53-54

250,00068 ผศ.รรงรอง ยกสคาน

ภาคววชาเทคโนโลยนการบรรจรและวรสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

โครงการพรฒนาและประยรกตธใชคเทคโนโลยนการประมวลผล

แบบกลรรมเมฆ

3 ปป

53-55

400,000

(400,000)

69

(ชรด)

ผศ.ภรชงคธ อรทโยภาศ

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.อานนทธ รรรงสวราง

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

โครงการพรฒนาซอฟตลแวรธสสาหรรบจรดการระบบประมวลผล

แบบกลรรมเมฆ

3 ปป

53-55

(0)69

(ยรอย)

ผศ.ภรชงคธ อรทโยภาศ

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

โครงการพรฒนาบรวการการสพบคคนและทสาเหมพองขคอมบล 3 ปป

53-55

(0)69

(ยรอย)

ผศ.อานนทธ รรรงสวราง

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน
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โครงการพรฒนาบรวการอนเลวรธนนวจงขนาดใหญรบนระบบประมวล

ผลแบบกลรรมเมฆ

3 ปป

53-55

(0)69

(ยรอย)

ผศ.ภรชงคธ อรทโยภาศ

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การเตรนยมตรวเรรงปฏวกวรวยาซนเรนยจากสารประกอบโลหะเชวง

ซคอนเพพจอใชคในปฏวกวรวยาสตรนมรนฟอรธมมวงของมนเทนสสาหรรบผลวต

แกตสไฮโดรเจน

2 ปป

53-54

250,00070 ผศ.อภวรรตนธ ไพศาลกวตตวโชตว (เลาหธบรตรน)

ภาคววชาววศวกรรมวรสดร คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.นรทธมน คบณแสง

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นวดล เหลราศวรวพจนธ

สารยรบยรลงจากเชพลอ Lactobacillus sp.  ประสวทธวภาพ 11 สาย

พรนธรธ แยกจากลสาไสคไกร

2 ปป

53-54

250,00071 รศ.สรนนยธ นวธวสวนประเสรวฐ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การประยรกตธและลรกษณะของยางนาโนคอมโพสวตกรบ

คารธบอนนาโนไฟเบอรธ

1 ปป 200,00072 ผศ.ธารวณน นามพวชญธ

ภาคววชาเทคโนโลยนการบรรจรและวรสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเพาะเลนลยง Escherichia coli BL21(DE3) ดควยกลนเซอร

อลจากกระบวนการผลวตไบโอดนเซลทนจผรานการปรรบปรรง

ครณภาพแลคว

1 ปป 200,00073 รศ.เพลญจวตร ศรนนพครณ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.อนรสวษฐธ ธนะพวมพธเมธา

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ศรภชรย ฤกษธเกษม

การใชคคลพจนอรลตรคาซาวดธในกระบวนการอบแหคงฟฝกทอง 1 ปป 220,00074 ผศ.เสาวณนยธ เลวศวรสวรวกรล

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การออกแบบและววเคราะหธขรลนตอนววธนสสาหรรบปฝญหาทนจเกนจยว

ขคองกรบสายอรกขระและตคนไมคเพพจอการประยรกตธใชคดคานชนวสารส

นเทศศาสตรธ

2 ปป

53-54

100,00075 ผศ.จวตรธทรศนธ ฝฝกเจรวญผล

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การจรดการวรฏจรกรชนววตของสะพานคอนกรนตทนจเสพจอมสภาพ 1 ปป 200,00076 ผศ.ปปยะ โชตวกไกร

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ไฮโดรไดนามวกสธ และการผสมในปฏวกรณธกตาซลวฟตธชนวดไหล

เวนยนภายนอก

1 ปป 200,00077 รศ.สรนรนทธ ลวลมตระกบล

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การครดเลพอกสายพรนธรธสาหรรายขนาดเลลกทนจมนปรวมาณนลสามรนสบง

เพพจอการผลวตไบโอดนเซล

2 ปป

53-54

210,00078 ผศ.ประมรข ภระกบลสรขสถวตยธ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สาโรจนธ ศวรวศรนสนนยกรล

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ววรรตนธ วาณวชยธศรนรรตนา

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นายณรฐภาส ผบคพรฒนธ

ฝฟายจรลชนวววทยาประยรกตธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

แนวทางการเพวจมมบลคราและใชคประโยชนธของเหลพอทวลงทางการ

เกษตรและวรสดรชนวมวล

2 ปป

53-54

440,000

(440,000)

79

(ชรด)

ดร.พวลาณน ไวถนอมสรตยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.สรครนธรส ธาดากวตตวสาร

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาววราภรณธ อภววรฒนาภววรต

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การประยรกตธใชคเชพลอราเสคนใยสนขาวในการแยกองคธประกอบ

หลรกทางเคมนในสรวนเหลพอทวลงปาลธมนลสามรน

2 ปป

53-54

(0)79

(ยรอย)

นางสาววราภรณธ อภววรฒนาภววรต

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การเปรนยบเทนยบปรวมาณผลผลวตเอธานอลจากกระบวนการ

หมรกนลสาตาลทนจมนคารธบอน 5 และ 6 โมเลกรลในสรวนเหลพอทวลง

ปาลธมนลสามรน

2 ปป

53-54

(0)79

(ยรอย)

ดร.พวลาณน ไวถนอมสรตยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การผลวตเอนไซมธแทนเนสจากสรวนเหลพอทวลงปาลธมนลสามรนเพพจอ

อรตสาหกรรม

2 ปป

53-54

(0)79

(ยรอย)

ดร.สรครนธรส ธาดากวตตวสาร

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การศศกษาพฤตวกรรมระยะยาวของโครงสรคางคอนกรนตเสรวม

เหลลกในสภาพแวดลคอมทนจมนอวทธวพลทางทะเล

2 ปป

53-54

400,000

(400,000)

80

(ชรด)

รศ.สรววมล สรจจวาณวชยธ

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

โครงการศศกษาพฤตวกรรมการเสพจอมสภาพของวรสดรคอนกรนต

และการเกวดสนวมของเหลลกเสรวมในชวลนสรวนโครงสรคางใน

สภาพแวดลคอมชายทะเล

2 ปป

53-54

(0)80

(ยรอย)

รศ.สรววมล สรจจวาณวชยธ

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

โครงการศศกษาพฤตวกรรมการเสพจอมสภาพของโครงสรคาง

คอนกรนตโดยใชคววธนตรวจสอบแบบไมรทสาลาย

2 ปป

53-54

(0)80

(ยรอย)

ผศ.ปปยะ โชตวกไกร

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน
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การผลวตเอทานอลจากกากขคาวฟฟางหวาน 1 ปป 200,00081 ผศ.อนรสวษฐธ ธนะพวมพธเมธา

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.เพลญจวตร ศรนนพครณ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นรนทวกา  คลคายชม

ครณสมบรตวทางววศวกรรมของจนโอโพลวเมอรธเถคาลอยเพพจอ

พรฒนาการผลวตวรสดรกรอสรคาง

1 ปป 230,00082 รศ.ประเสรวฐ สรวรรณววทยา

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ภรชราภรณธ สรวรรณววทยา

ภาคววชาววศวกรรมสวจงแวดลคอม คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.ปารเมศ กสาแหงฤทธวรงคธ

สาขาววชาเทคโนโลยนทางอาคาร คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรธ บางเขน

อนรภาคนาโนไคโตซานสสาหรรบการสรงและสรคางความจสาเพาะ

ตรอเปฝาหมายของสารกสาจรดเชพลอราในการควบครมโรคพพช : 

การศศกษาระบบการสรคางอนรภาคนาโนไคโตซาน การใสรและ

การปลดปลรอยสารกสาจรดเชพลอรา และกวจกรรมทางชนวววทยา

3 ปป

53-55

250,00083 อ.วรรณววมล ปาสาณพรนธธ

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ณรงคธ สวงหธบรระอรดม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

รศ.พรรณน พรกคง

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การวรดครณสมบรตวการสรงผรานแสงของพลาสตวกรนไซเควลโดย

การใชคเลเซอรธไดโอด

1 ปป 180,00084 ผศ.สรเนตร พรานนทธสถวตยธ

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การหมรนแบบควบครมของทรอลวปปดนาโนและทรอลวปปดไมโคร

โดยเทคนวค Optical Tweezer

2 ปป

53-54

280,00085 อ.ณรฐพร ฉรตรแถม

ภาคววชาฟปสวกสธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ระบบเฝฝาตวดตามสรตวธปฟา 1 ปป 250,00086 รศ.อนรนตธ ผลเพวจม

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.ชรยพร ใจแกคว

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.อภวรรกษธ จรนทรธสรคาง

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นนทธ เขนยวหวาน

การใชคเทคโนโลยน encapsulation รรวมกรบ ultrasonic 

atomizer

เพพจอควบครมการปลดปลรอยกลวจนรส ในผลวตภรณฑธทบนราบรรจร

กระปปอง

1 ปป 160,00087 อ.วรรณววมล คลคายประดวษฐธ

ภาคววชาผลวตภรณฑธประมง คณะประมง บางเขน

ปนวดา บรรจงสวนศวรว

มารรจ ลวมปะวรฒนะ

การพรฒนาระบบการจสาลองสถานการณธแบบกระจายในเครพอ

ขรายคอมพววเตอรธ

1 ปป 180,00088 อ.พรเทพ อนรสสรนวตวสาร

ภาคววชาววศวกรรมอรตสาหการ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ระบบตรวจวรดและควบครมสภาพแวดลคอมอรตโนมรตวโดยใชคการ

ประมวลผลแบบทคองถวจนบนเครพอขรายตรวจวรดไรคสาย

1 ปป 100,00089 ผศ.ชรยพร ใจแกคว

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.อนรนตธ ผลเพวจม

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.อภวรรกษธ จรนทรธสรคาง

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การออกแบบและพรฒนาเครพจองขศลนรบปขนมสอดไสคทนจมนลรกษณะ

ทรงกลม

1 ปป 200,00090 อ.เมลดา เฟปฝองฟบ

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ผศ.เชาวธ อวนทรประสวทธวด

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.สรกรญญา ววชชรกวจ

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.ประภาศรน สวงหรรตนธ

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.ธวตวพงศธ โพธวสรทธวด

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

การววจรยและพรฒนากระบวนการตรวจสอบผลผลวตทางการ

เกษตรดควยการววเคราะหธขคอมบลภาพ

2 ปป

53-54

120,00091 ผศ.ฐวตววรรณ ศรนนาค

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ธงชรย สรวรรณสวชณนธ

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเพวจมอรตราสรงของขคอมบลผรานชรองสรญญาณเสนยงในระบบเอ

ฟเอลม

1 ปป 200,00092 ผศ.วชวระ จงบรรน

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.ยศวนรธ วนระกสาแหง

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การเตรนยมเชพลอเพลวงสรงเคราะหธจากปฏวกวรวยาฟปชเชอรธ-โทรปชธ 

โดยใชคตรวเรรงปฏวกวรวยาโคบอลตธทนจเตวมตรวกระตรคนบนตรวรองรรบซว

ลวกา

2 ปป

53-54

230,00093 อ.พวนทรธสรดา วนรวรฒนธ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.อรรถธนรา วรยวจงยง

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.พรตราภรณธ สายวรฒนาสรข

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน
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การพรฒนาเครพจองผราทรเรนยนอเนกประสงคธ 1 ปป 200,00094 นายเสกสรร สนหวงษธ

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

อ.วรชรพล ชยประเสรวฐ

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

การศศกษาหนคาทนจของหนรวยควบครมการแสดงออกของยนนใน

ไวรรสตรบอรกเสบบน และการยรบยรลงการแสดงออกของไวรรสยนน

ดควยเทคนวค RNAi

2 ปป

53-54

240,00095 อ.ณรฐนรนทธ ปฝญจวรญาณ

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

Dr Chris Brown

การศศกษาโปรตนนทนจมนความสสาครญตรอกระบวนการควบครมการ

แสดงออกของยนนทนจระดรบ Epigenetics ในสาหรรายเซลลธ

เดนยว Chlamydomonas reinhardtii

3 ปป

53-55

200,00096 อ.โชตวกา หยกทองวรฒนา

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การพรฒนากระบวนการผลวตของทรเรนยนแผรนโดยการอบแหคง

ไมโครเวฟสรญญากาศ

1 ปป 190,00097 ผศ.นรนทวรน เทอดไทย

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นวสวตปรวญญาตรนและโท

การศศกษาการลดคลอไรดธในโครงสรคางคอนกรนตเสรวมเหลลก

ดควยววธนทางไฟฟฝาเคมน

1 ปป 200,00098 ผศ.วรนชรย ยอดสรดใจ

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การใชคเนนยรธอวนฟราเรดสเปกโตรสโกปปในโปรแกรมปรรบปรรง

พรนธรธขคาวโพดทนจใหคนลสามรนสบง

1 ปป 130,00099 ดร.ศรมาพร เกษมสสาราญ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ววเชนยร กนรตวนวจกาล

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

นางวารรณน ธนะแพสยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การหาคราทนจเหมาะสมตรอการผลวตอาหารเสรวมชนวนะสสาหรรบ

อาหารสรตวธดควยกระบวนการหมรกแบบแหคง โดยใชคมรน

สสาปะหลรงเสคนเปปนวรตถรดวบหลรก

1 ปป 160,000100 รศ.ววเชนยร กวจปรนชาวนวช

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผลของสภาวะออสโมตวกดนไฮเดรชรนและชนวดของนลสาตาลตรอ

ครณภาพผลไมคแชรอวจมอบแหคง

2 ปป

53-54

270,000101 รศ.รรรงนภา พงศธสวรสดวดมานวต

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นวสวตปรวญญาโท

การเพาะเลนลยงเนพลอเยพจออโกลนนมา (Aglaonema) โดยใชค

เทคนวค Temporary Immersion

1 ปป 130,000102 นายรรรงอรรณ สรรมแกคว

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางยรพา ปานแกคว (มงคลสรข)

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางววภารรตนธ พวทรกษธดรานธรรม

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวพนวดา วงษธแหวน

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

สวรวทรรพยธ เลวศปรรชญานรนทธ

การศศกษาผลของอรปกรณธแฟคทสธตรอการปรรบปรรงเสถนยรภาพ

ของระบบไฟฟฝากสาลรง

1 ปป 100,000103 ผศ.ปรนชานนทธ ครคมกระทศก

สาขาววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ ศรนราชา

การพรฒนาสารเคลพอบผววชนวดใหมรทนจมนสมบรตวในการตคานเชพลอ

จรลวนทรนยธสสาหรรบผลไมคสด

3 ปป

53-55

120,000104 รศ.รรงสวนน โสธรววทยธ

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

อวเลลกโทรไลทธแขลงหรพอกศจงแขลงสสาหรรบเซลลธแสงอาทวตยธชนวด

ดายเซนซวไทสธ

2 ปป

53-54

230,000105 ผศ.มารวสา อรรญชรยยะ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.อรจจนา วงศธชรยสรวรฒนธ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

Dr. San H. Thang

การผลวตเยพจอและกระดาษดควยมพอโดยตคมดควยหมคอความดรน

เพพจองานหรตถกรรมและบรรจรภรณฑธ

1 ปป 110,000106 นายวรฒวนรนทธ คงทรด

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.สรธนรา ววทยากาญจนธ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสารวมา สรนทรารชรน

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
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การศศกษาความสรมพรนธธ การอพยพ และการตรลงถวจนฐานของ

ชรมชน โดยการตรวจสอบและววเคราะหธลสาดรบเบสของดนเอลนเอ

ในไมโทคอนเดรนยจากโครงกระดบกโบราณ ในสมรยยรคกรอน

ประวรตวศาสตรธทนจแหลรงโบราณคดนบคานโปฟงมะนาว จ.ลพบรรน

2 ปป

53-54

190,000107 อ.วรรณรดา สรราช

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.อรญชณน คบเบอรรา

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ประดวษฐธ แสงทอง

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.มวจงขวรญ มวจงเมพอง

ภาคววชาววทยาศาสตรธพพลนพวภพ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาการผลวตผงสารสกรดโปรตนนรสาขคาวเพพจอเปปนสาร

ยรบยรลงการเกวดสนนลสาตาลเนพจองจากเอนไซมธและสารตคานออกซว

เดชรจน

1 ปป 270,000108 รศ.โชคชรย ธนรกรลเกนยรตว

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การสรงเคราะหธยาตคานไขคหวรดนก(Oseltamivir) ววธนใหมร ทนจมน

ประสวทธวภาพ

1 ปป 270,000109 รศ.บรญสรง คงคาทวพยธ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.งามผรอง คงคาทวพยธ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

น.ส. ภาววณน ววเชนยรนรกรล

นายณรฐวรชร เชพลอนพรรตนธ

การออกแบบตรวควบครมอวงแบบจสาลองสสาหรรบกระบวนโดย

รวมทนจมนการควบครมคราความเปปนกรด - เบสหลายจรด

1 ปป 240,000110 ผศ.ชนวนทรธ ปฝญจพรผล

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การออกแบบสรคางและพรฒนาเครพจองเสนยบระบบกศจงอรตโนมรตว 1 ปป 100,000111 นายกฤษณะ เตลมตระกบล

ฝฟายววศวกรรม สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

การพรฒนากระบวนการทนจเหมาะสมในการยรอยวรสดรเซลลบโลส

เหลพอทวลงเพพจอใชคในการหมรกเอธานอล

1 ปป 160,000112 ผศ.สรทธวพรนธรธ แกควสมพงษธ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สรนนยธ นวธวสวนประเสรวฐ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศศกษาผลของสารไบโอพอลวเมอรธตรอการเอนแคปซบเล

ทนลสามรนรสาขคาว

1 ปป 190,000113 รศ.อนรวรตร แจคงชรด

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.กมลวรรณ แจคงชรด

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.เทพกรญญา หาญศนลวรต

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นางสาวรรชนน  เจรวญ

การพรฒนาอรปกรณธโครงกระดบกภายนอกแบบเครพจองกลไฟฟฝา

เพพจอฟปปนฟบสมรรถภาพของมนรษยธ

1 ปป 200,000114 อ.หทรยเทพ วงศธสรวรรณ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.ณรฐดนรย ตรณฑววรรฬหธ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

การผลวตและการศศกษาสมบรตวเฉพาะของฟปลธมซบปราโมเลกรล

จากเซรวซวนดควยเทคนวคการประกอบไดคเอง

1 ปป 200,000115 ดร.รรตนา ตรนฑเทอดธรรม

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

วนรศรกดวด  สมวทธวพงศธ

ผลของกระบวนการเรรงความเกราตรอครณสมบรตวเชวงหนคาทนจของ

เมลลดขคาวและแปฝงขคาว

1 ปป 190,000116 รศ.ปารวฉรตร หงสประภาส

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การประยรกตธใชคไคโตโอลวโกแซคคาไรดธรรวมกรบเอนไซมธทรา

นกลบตามวเนสในผลวตภรณฑธไสคแฮมเบอรธเกอรธไกรพรคอมปรรงทนจ

ผลวตจากเนพลอไกรแยกกระดบกดควยเครพจอง

1 ปป 170,000117 อ.ทานตะวรน พวรรกษธ (สกรลเดวม คเชนทรธชรย)

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเตรนยมไททาเนนยมไดออกไซดธเจพอธาตรไนโตรเจนและ

ธาตรซรมมาเรนยมขนาดนาโน เพพจอใชคเปปนตรวเรรงปฏวกวรวยาดควย

แสงในการสลายสารประกอบพอลนไซคลวกอะโรมาตวกไฮโดร

คารธบอน  และฟปนอล

2 ปป

53-54

160,000118 รศ.อภวสวฏฐธ ศงสะเสน

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.สายใจ ชาญเศรษฐวกรล

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.สรรชรย ธชนพรนธธ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การผลวตตรวเกลบประจรเซรามวกจากเปลพอกไขร 1 ปป 200,000119 อ.นรชนภา ตรลงบรวบบรณธ

ภาคววชาววศวกรรมวรสดร คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การจสาลองการเปลนจยนแปลงทางสรณฐานววทยาในชรวงระหวราง

การตกผลศกของพอลวเมอรธภายใตคสภาวะทนจมนการกระจายตรว

ของอรณหภบมว

1 ปป 100,000120 ผศ.สวรวพล อนรนตวรสกรล

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การประยรกตธใชคเทคนวคจมบกอวเลลกโทรนวคในการประเมวน

ครณภาพผลวตภรณฑธกะทวไทย

1 ปป 240,000121 รศ.ธงชรย สรวรรณสวชณนธ

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การออกแบบอยรางใหมรของตรวถอดรหรสแบบแมปสสาหรรบการ

เขคารหรสเทลวสรวงคอนโวลบชรจนกรบการสลรบลสาดรบขคอมบลแบบรว

งคอนโวลบชรจนในระบบการสรงภาพแบบเอลมเพลกบนชรอง

สรญญาณไรเชนยล

1 ปป 180,000122 ผศ.ศรนจวตรา มหาประครณชรย

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน
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การวพจจย
งบประมาณ

การคคนหาและพรฒนาเอนไซมธเบตคา-กลบโคซวเดสทนจทนตรอ

สภาวะทนจมนกลบโคสสบงจากปลวก เพพจอชรวยในการสลาย

เซลลบโลสสสาหรรบการผลวตไบโอเอทานอล

2 ปป

53-54

200,000123 ผศ.ประชรมพร คงเสรน

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรรพล ววเศษสรรคธ

ภาคววชาสรตวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.สาววตร ตระกบลนราเลพจอมใส

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชวษณรสรร  สวรสดววรตนธ

รศ.ดร.เจมสธ  เกตรทรต  คารธนสธ

ระบบสรคางภาพสามมวตวผรานจอโทรทรศนธ 1 ปป 200,000124 รศ.ณรฏฐกา หอมทรรพยธ

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การผลวตเอทธานอลจากวรสดรเหลพอทวลงจากกลควย 1 ปป 170,000125 อ.อรวรรณ ชรณหชาตว

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

การพรฒนาบลลอกคอนกรนตผสมผงยางรถยนตธรนไซเควล 1 ปป 180,000126 ผศ.จรกรกฤษณธ มหรจฉรวยวงศธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การศศกษาความรคอนโนคมถรวงของ สารประกอบ พอลวพรอพวลน

น  และ พอลวพรอพวลนน/แคลเซนยมคารธบอเนต

1 ปป 240,000127 รศ.สรปรนยา ตรนววจวตรเกษม

ภาคววชาฟปสวกสธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การตรวจสอบการทสางานของโปรโมเตอรธ AtExp4 เพพจอใชคใน

การถรายยนนทนจจสาเพาะตรอการเจรวญเตวบโต

1 ปป 240,000128 รศ.สมศรกดวด อภวสวทธววาณวช

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ศรภชรย วรฒวพงศธชรยกวจ

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.เสาวนนยธ สรพรทธวธาดา

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การเปลนจยนเซลลบโลสใหคเปปนนลสาตาลดควยกระบวนการทางเคมน 1 ปป 200,000129 รศ.ชลธวชา นรรมหอม

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การผลวตไบโอดนเซลจากสาหรรายนลสาจพดขนาดเลลก 

Botryococcus sp. ทนจแยกไดคจากประเทศไทย

2 ปป

53-54

210,000130 อ.เดพอนรรตนธ ชลอรดมกรล

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ววเชนยร ยงมานวตชรย

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อวทธวพลของซนโอไลทธจากธรรมชาตวตรอการตคานทานแกตสโซ

ฮอลธของยางธรรมชาตวผสมระหวรางยางธรรมชาตวและยางอะ

ไครโลไนโตรบววตะไดอนน

1 ปป 320,000131 ผศ.ววรรญญา แกคววรฒนะ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การเคลพอบฟปลธมไคโตซานบนกรคงสรกพรคอมบรวโภคแชรแขลงเพพจอ

ตคาน Listeria monocytogenes

1 ปป 170,000132 อ.จวตศวรว ราชตนะพรนธรธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การประยรกตธใชคออนโทโลยนเพพจอการจรดการความรบค 3 ปป

53-55

150,000133 ดร.อารนยธ ธรญกวจจานรกวจ

ฝฟายสารสนเทศ สสานรกหอสมรด บางเขน

นางสาวถวรนรนทธ ดสารงคธสอน

ฝฟายสารสนเทศ สสานรกหอสมรด บางเขน

นางสาววรนเพลญ ศรรจรนทรธกรล

ฝฟายสารสนเทศ สสานรกหอสมรด บางเขน

นางภรทรา ชบวาธววรฒนธ

ฝฟายประสานงานววจรยและประเมวนผล สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาวมาลน สกรลนวยมพร

ฝฟายสารสนเทศงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

รศ.สมชาย นสาประเสรวฐชรย

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

Dr. Johannes Keizer

การศศกษาการกระจายตรวของความเรลวคลพจนเฉพอนของชรลนดวน

ระดรบตพลนและลรกษณะชรลนดวนตามเกณฑธของ National 

Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) และ

การเพวจมความรรนแรงของแผรนดวนไหวจากสภาพของพพลนทนจ ใน

บรวเวณกรรงเทพมหานครและปรวมณฑล

2 ปป

53-54

800,000134 อ.ภาสกร ปนานนทธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธพพลนพวภพ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.ดนเซลลธ สวนบรรน

ภาคววชาววทยาศาสตรธพพลนพวภพ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร. ภาสกร ปนานนทธ

นายบรรวนทรธ เวชบรรเทวง

นายศรกดา ธรรมววทวรส

นายสรววทยธ โคสรวรรณ

ดร. ปรวญญา  พรทธาภวบาล

การใชคสหสรมพรนธธภาพดวจวทรลและปฝญหาผกผรนในการระบร

ลรกษณะเฉพาะของวรสดร

1 ปป 200,000135 ดร.ประพจนธ ขรนทอง

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน
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สมบรตวทางโครงสรคางและสมบรตวของแปฝงเปปยกและฟปลธมจาก

แปฝงมรนสสาปะหลรงออกซวไดซธ

2 ปป

53-54

230,000136 ดร.รรตนา ตรนฑเทอดธรรม

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.ปฐมา จาตกานนทธ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

กรลฤดน แสงสนทอง

การเตรนยมและการศศกษาสมบรตวการเรพองแสงของ  MgAl2O4    

ทนจเจพอดควยไอออนของธาตรหายากและโลหะทรานซวชรน

2 ปป

53-54

210,000137 รศ.สรดจวต สงวนเรพอง

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.นรทธมน คบณแสง

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.พรพรรณ พรศวลปทวพยธ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อวทธวพลของชนวดและปรวมาณสารตรวเตวมทนจมนตรอความแขลงแรง

ของรอยประสานในผลวตภรณฑธยางธรรมชาตวทนจผรานกระบวน

การอรดขศลนรบป

1 ปป 180,000138 อ.สมเจตนธ พรชรพรนธธ

ภาคววชาววศวกรรมวรสดร คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นรชนาฏ ณ ระนอง

ววธนทดสอบความใชคไดคของววธนววเคราะหธปรวมาณคลอลาเจน

โดยเทคนวคโครมาโทรกราฟปสมรรถนะสบง (HPLC : High 

Performance Liquid Chromatography) ในอาหารและ

ผลวตภรณฑธอาหาร

1 ปป 150,000139 นางสาวพรทธลรกษณธ ไขประภาย

ศบนยธบรวการประกรนครณภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางสาวเปรมรรตนธ จวตหาญ

ศบนยธบรวการประกรนครณภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางมาลรย เมพองนคอย(บรญรรตนกรกวจ)

ฝฟายจรลชนวววทยาประยรกตธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

การพรฒนาตรวเรรงปฏวกวรวยาซนโอไลตธแบบใหมรจากเถคาแกลบ

เพพจอใชคในการกสาจรดกตาซพวษไนโตรเจนออกไซดธ

1 ปป 180,000140 รศ.ไพศาล คงคาฉรยฉาย

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นวสวตปรวญญาโท

การพรฒนาเครพจองผลวตปรปยหมรกแบบถรงตามแนวเศรษฐกวจพอ

เพนยง

1 ปป 120,000141 อ.ศรภกวตตธ สายสรนทร

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สรดสายสวน แกควเรพอง

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ถวรลยธศรกดวด เผราสรงขธ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ดลฤดน ใจสรทธวด

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.รตวยา ธรวพาณวชยานรนทธ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรกดา อวนทรววชรย

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

การครดเลพอกและการปรรบปรรงสายพรนธรธแบคทนเรนยกรดนลสาสคม

ทนรคอน เพพจอเพวจมประสวทธวภาพการผลวตเซลลบโลสทนจอรณหภบมว

สบง

2 ปป

53-54

190,000142 อ.ววลาวรลยธ สวนธรประภา

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.กรญจนา ธนระกรล

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การจรดรบปแบบการตรดแผรนงานพพลนทนจสนจเหลนจยมมรมฉากใหคมนตคน

ทรนเศษเหลพอและคราใชคจรายในการตรดตจสาสรด

1 ปป 120,000143 อ.ววเรขา คสาจรนทรธ

สาขาววศวกรรมเครพจองกลและการผลวต คณะววทยาศาสตรธและววศวกรรม

ศาสตรธ สกลนคร

อ.ศรกดวดดา คสาจรนทรธ

สาขาววศวกรรมเครพจองกลและการผลวต คณะววทยาศาสตรธและววศวกรรม

ศาสตรธ สกลนคร

การออกแบบและพรฒนาแมรพวมพธฉนดพลาสตวกสสาหรรบกระบวน

การ In-mold labeling

1 ปป 200,000144 อ.อรญชนา วงษธโต

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การศศกษาเอนไซมธ xylosyltransferase ทนจทสาหนคาทนจ

สรงเคราะหธผนรงเซลลธพพช

2 ปป

53-54

220,000145 อ.ศรภชรย วรฒวพงศธชรยกวจ

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สมศรกดวด อภวสวทธววาณวช

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.เสาวนนยธ สรพรทธวธาดา

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การปรรบปรรงพรนธรกรรมยนสตธเพพจอเพวจมการผลวตไบโอเอทานอ

ลจากวรสดรประเภทลวกโนเซลลบโลส

1 ปป 160,000146 ผศ.นรนทนา สนสรข

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ศ.สาววตรน ลวจมทอง

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.อรวนทวพยธ ธรรมชรยพวเนต

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผลของซบโครสและเกลพอตรอสมบรตวทางกายภาพของแปฝงมรน

สสาปะหลรงทนจมนไฮโดรคอลลอยดธ

1 ปป 260,000147 รศ.รรรงนภา พงศธสวรสดวดมานวต

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นวสวตปรวญญาโทและเอก
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การออกแบบและพรฒนาเครพจองอบแหคงเมลลดพรนธรธพพชผรกดควย

ปฝปมความรคอน

1 ปป 240,000148 ผศ.ศววลรกษณธ ปฐวนรรตนธ

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.แกควกานตธ พวงสมบรตว (บรญยะเพลญ)

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

การผลวตปบนซนเมนตธสรงเคราะหธจากขยะอรตสาหกรรมประเภท

ตรางๆ

1 ปป 300,000149 รศ.ศรภกวจ นนทนานรนทธ

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.ดวงฤดน ฉายสรวรรณ

ภาคววชาววศวกรรมวรสดร คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.ศมณพร สรทธวบาก

สาขาววชาววศวกรรมโยธาและสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธและววศวกรรม

ศาสตรธ สกลนคร

นายณพล  อยบรบรรพต

นายเกนยรตวครณ ทองแดง

การพรฒนาแผรนแกควสนจากวรตถรดวบภายในประเทศ 2 ปป

53-54

280,000150 ผศ.พรสวาท วรฒนกบล

ภาคววชาววทยาศาสตรธพพลนพวภพ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.สรพงศธ พงศธกระพรนธรธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธพพลนพวภพ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

พรนโทพวศรทธวด ดารารรตนธ

การอตอกซวเดชรจนของสารอวนทรนยธยรอยสลายยากดควยกระบวน

การไฟฟฝาเคมน

1 ปป 150,000151 รศ.ภรชราภรณธ สรวรรณววทยา

ภาคววชาววศวกรรมสวจงแวดลคอม คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การจสาลองและการววเคราะหธเชวงตรวเลขของเสนยงทางอากาศ

พลศาสตรธ ของชรดใบพรดแบบหมรนสวนทางกรน

1 ปป 120,000152 อ.ชนวนทรธ ตรงจวตภรกดน

ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาตคนแบบอรปกรณธปรรบความชพลนสสาหรรบระบบเซลลธ

เชพลอเพลวง

1 ปป 300,000153 อ.เจตวนยธ ภรครรชพรนธรธ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.เกรนยงไกร อรศวมาศบรนลพอ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ออกแบบ การสรงเคราะหธ ววเคราะหธ และศศกษาสมบรตวทางอว

เลกโทรนวคของพอลวเมอรธนสาไฟฟฝาในกลรรมของอนรพรนธธ พารา

ฟปนวลลนน ไวนวลลนน

2 ปป

53-54

190,000154 อ.ทรงวรฒว สรรมวตร

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรภา หารหนองบรว

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การสรงเคราะหธสารเจพอแลนทานรมอะลบมวเนตผรานการสลายตรว

ของสารเชวงซคอนโลหะอวนทรนยธเพพจอใชคเปปนแผรนเยพจอบางอวเลลก

โทรไลตธในเซลลธเชพลอเพลวงออกไซดธของแขลง

2 ปป

53-54

280,000155 ผศ.นรทธมน คบณแสง

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.อภวรรตนธ ไพศาลกวตตวโชตว (เลาหธบรตรน)

ภาคววชาววศวกรรมวรสดร คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาระบบการกรองนลสามรนไบโอดนเซลจากนลสามรนสบบรดสา 1 ปป 140,000156 รศ.พงศธศรกดวด ชลธนสวรสดวด

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.สมพงษธ เจษฎาธรรมสถวต

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ชรตว มรวงประเสรวฐ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

การใชคสารประกอบอวนเทอรธคาเลชรนในเบนทอไนตธวรดปรวมาณ

ไอออนในนลสาโดยววธนโพเทนชวโอเมทรน

1 ปป 190,000157 รศ.ลรดดา มนศรข

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.อรจจนา วงศธชรยสรวรฒนธ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.มารวสา อรรญชรยยะ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การจรดการการเพาะปลบกและการนสาของเหลพอใชคจากการ

เกษตรกรรมมาใชคประโยชนธเพพจอลดปฝญหาโลกรคอน

1 ปป 800,000

(151,000)

158

(ชรด)

อ.เครพอมาศ สมรครการ

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.รรชพล พะวงศธรรตนธ

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.ศรภชรย อสาคา

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การจรดการการเพาะปลบกและการนสาของเหลพอใชคจากการ

เกษตรกรรมมาใชคประโยชนธเพพจอลดปฝญหาโลกรคอน

1 ปป (451,980)158

(ยรอย)

อ.เครพอมาศ สมรครการ

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.รรชพล พะวงศธรรตนธ

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.ศรภชรย อสาคา

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

การผลวตเอทานอลจากวรสดรเศษเหลพอลวกโนเซลลบโลสดควย

กระบวนการยรอยเปปนนลสาตาลและหมรกพรคอมกรนโดยใชคการทสา

งานรรวมกรนของเซลลธตรศงรบป Zymmonas mobilis และ 

Saccharomyces diastaticus และการประยรกตธใชคในถรงหมรก

ชนวภาพ

1 ปป (197,020)158

(ยรอย)

อ.รรชพล พะวงศธรรตนธ

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.เครพอมาศ สมรครการ

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.ศรภชรย อสาคา

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน
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ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การพรฒนาอรปกรณธและเครพจองจรกรเพพจอการเพวจมประสวทธวภาพ

การผลวตสสาหรรบอรตสาหกรรมยางพาราและไมคยางพารา

4 ปป

53-56

700,000

(117,249)

159

(ชรด)

อ.ชนะ รรกษธศวรว

ภาคววชาววศวกรรมอรตสาหการ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.ศรภสวทธวด รอดขวรญ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.ครณยรต เอนจยมสอาด

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ทรงกลด จารรสมบรตว

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาเครพจองบดผสมยางระบบปปดแบบเบมเบอรนจ 3 ปป

54-56

(0)159

(ยรอย)

อ.ชนะ รรกษธศวรว

ภาคววชาววศวกรรมอรตสาหการ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาเครพจองอรดขศลนรบปยางโดยระบบไฮโดรลวค 4 ปป

53-56

(298,463)159

(ยรอย)

อ.ชนะ รรกษธศวรว

ภาคววชาววศวกรรมอรตสาหการ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.ศรภสวทธวด รอดขวรญ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาเครพจองกรดไมคยางพาราซนเอลนซนแบบอรตโนมรตว 3 ปป

54-56

(0)159

(ยรอย)

อ.ครณยรต เอนจยมสอาด

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

เตาอบไมคยางพาราสสาหรรบ SME 2 ปป

53-54

(284,288)159

(ยรอย)

รศ.ทรงกลด จารรสมบรตว

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.อสาไพ เปปฝยมอรรณ

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.ธนระ วนณวน

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

การออกแบบและทดสอบเครพจองถอนตคนกลคายางพารา 3 ปป

54-56

(0)159

(ยรอย)

นายเสกสรร สนหวงษธ

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

ปฝจจรยทนจมนผลตรอปรวมาณสารกรอภบมวแพคในถรจวลวสง 1 ปป 170,000160 นางววภา สรโรจนะเมธากรล

ฝฟายเคมนและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นางสาวเปรมรรตนธ จวตหาญ

ศบนยธบรวการประกรนครณภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางสาวพรทธลรกษณธ ไขประภาย

ศบนยธบรวการประกรนครณภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

การเพวจมประสวทธวภาพการผลวตกตาซไฮโดรเจนทางชนวภาพ 

โดยใชคระบบเพาะเลนลยงเชพลอแบบกศจงตรอเนพจอง

1 ปป 180,000161 รศ.เลอลรกษณธ จวตรดอน

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาระบบในการจรดการความรบคโครงการใน

อรตสาหกรรมกรอสรคางไทย

1 ปป 180,000162 อ.ปปยนรช เวทยธวววรณธ

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.ศรภวรฒว มาลรยกฤษณะชลน 

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การหาคราคงตรวเฉพาะและปรรบตรลงกลคองสเตอรวโอ 1 ปป 100,000163 อ.มวตว รรจานรรรกษธ

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาเครพจองมพอวรดอรตราการไหลของนลสาในคลองชล

ประทานระบบ

แสงเลเซอรธ

3 ปป

53-55

200,000164 อ.จวระกานตธ ศวรวววชญธไมตรน

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.วราวรธ วรฒววณวชยธ

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.ยรทธนา ตาละลรกษมณธ

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

นาย ววชญธ ศรนวงษา

การยศดเกาะของแบคทนเรนยบนตรวรองรรบอนวนทรนยธ เพพจอใชคใน

การยรอยสลายทางชนวภาพของสารประกอบโพลนไซคลวก อะ

โรมาตวก ไฮโดรคารธบอน

2 ปป

53-54

200,000165 อ.สรรชรย ธชนพรนธธ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การออกแบบและพรฒนาเครพจองอบแหคงลมรคอนชนวดตวดเครพจอง

อรรนอากาศประหยรดพลรงงานสสาหรรบอบแหคงมะมรวงแชรอวจม

1 ปป 200,000166 อ.แกควกานตธ พวงสมบรตว (บรญยะเพลญ)

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ผศ.ศววลรกษณธ ปฐวนรรตนธ

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

นายพรฒนพล  มนนา

การพยากรณธความตคองการไฟฟฝา 1 ปป 120,000167 รศ.ตฤณ แสงสรวรรณ

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การศศกษาอวทธวพลของอรนตรกวรวยาระหวรางโลหะและวรสดรรอง

รรบตรอสมบรตวความเปปนตรวเรรงของ Au/TiO2 โดยววธนทางเคมน

ควอนตรม

1 ปป 100,000168 อ.ปปตว ตรนสรกล

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.พวพรฒนธ คงประชา

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

Page 56 of 98



การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การพรฒนาระบบเครพอขรายบคานอรจฉรวยะและการแกคไขปฝญหา

การขรดแยคงกรนระหวรางเซอรธววสในระบบฯ

2 ปป

53-54

180,000169 อ.ภรทร ลนลาพฤทธวด

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผบคชรวยนรกววจรย (ผบคทนจมนความสามารถในการชรวยทสาววจรยไดคโดยไมรระบรวรฒว)

การศศกษาผลกระทบจากการเผาไหมคเชพลอเพลวงรรวม

ไฮโดรเจน-ดนเซลทนจมนตรอสมรรถนะของเครพจองยนตธดนเซลและ

กตาซไอเสนย

2 ปป

53-54

200,000170 อ.สถาพร เชพลอเพลง

สาขาววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ ศรนราชา

อ.ประทนป ชรยเสรวมเทวรญ

สาขาววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ ศรนราชา

อ.สมภพ จรรงธรรมโชตว

สาขาววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ ศรนราชา

รศ.ธรญญะ เกนยรตววรฒนธ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ชรยวรฒนธ ชรยกรล

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ตคนแบบอรปกรณธตรวจจรบภาพมรานตา 1 ปป 100,000171 ผศ.สมหญวง ไทยนวมวต

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ระบบคคนหาผบคเชนจยวชาญจากแผนทนจความรบคของบรคลากร

มหาววทยาลรย เกษตรศาสตรธ

1 ปป 160,000172 รศ.อนงคธนาฎ ศรนววหค

ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาผลวตภรณฑธเครพจองดพจมแอนโทไซยานวนสธสบงจาก

ขคาวกลคองทนจมนสนเขคม

1 ปป 120,000173 นางสาวชรอลรดดา เทนจยงพรก

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นายววนรศ ภบมวนาถ

ฝฟายเคมนและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

การขศลนรบปกลาสเซรามวกทางทรนตกรรมดควยเครพจองกลควบครม

ดควยระบบคอมพววเตอรธ

2 ปป

53-54

300,000174 ผศ.ดวงฤดน ฉายสรวรรณ

ภาคววชาววศวกรรมวรสดร คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นางสาวสรภรตรา ทวพพวลา

ภาคววชาววศวกรรมวรสดร คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.สรจจาทวพยธ ทรศนนยพรนธรธ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ดร.ทพญ.กาญจนา  กาญจนทวนวรฒนธ

Prof. Dr. Kimihiro   YAMASHITA

การตรวจสอบความแจรมชรดของโครงสรคางพนชคณวตบาง

ประเภท

1 ปป 82,000175 รศ.อรษณนยธ ลนรวรฒนธ

ภาคววชาคณวตศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ตรวดบดซรบโมโนลวทธธเพพจอความรวดเรลวในการววเคราะหธไนโต

รซามนนจากผลวตภรณฑธเนพลอสรตวธ

3 ปป

53-55

180,000176 รศ.อรพวนทธ เจนยรถาวร

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.ทวพยธมนตธ ภรทราคร

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

เอนไซมธไคตวเนสทนจมนฤทธวดตคานรากรอโรคพพชโดยเมตาจนโนมว

กไลบรารนยธทนจครดแยกจากดวนบรวเวณรากพพช

2 ปป

53-54

160,000177 อ.พรชราภรณธ ศววายพราหมณธ

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ดร. จรนทรธเพลญ   วววรฒนธ

การบสาบรด VOC จากนลสาเสนยโรงงานโพลนเอสเตอรธโดยววธน 

Carbon Adsorption

1 ปป 170,000178 ผศ.มงคล ดสารงคธศรน

ภาคววชาววศวกรรมสวจงแวดลคอม คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การดรดแปรแปฝงขคาวทางกายภาพเพพจอพรฒนาเปปนสารใหคความ

หนพดทนจทนกรดและความรคอน ในผลวตภรณฑธซอส

1 ปป 190,000179 รศ.ปรวศนา สรวรรณาภรณธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

นส. นลสาทวพยธ ขรนตยาภรณธ

นส. สรภาวดน  แชรม

นส.  กฤตพร  พลกลคา

นส. สวรวกาญนธ  จวรรฐตวกาลสกรล

นส.  กฤตพร  พลกลคา

นายพงศธเทพ  ชรรมใจ

การผลวตเชพลอเพลวงเอทานอลจากการระเบวดดควยไอนลสาของ

ทะลายเปลราปาลธมนลสามรน

1 ปป 200,000180 รศ.ววทยา ปฝปนสรวรรณ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร.พวลาณน ไวถนอมสรตยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ววรรญญา  แกคววรฒนะ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาครณภาพกตวยเตนตยวสดและกตวยเตนตยวกศจงแหคง(เสคน

เลลก)โดยการเรรงการเกวดRetrogradation ดควยการดรดแปรนลสา

แปฝงขคาวโมรเปปยกแบบ Annealing

1 ปป 160,000181 รศ.ปรวศนา สรวรรณาภรณธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

นส. สรภาวดน แชรม
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พรฒนาการผลวตกระดาษเปปนวรสดรบรรจรภรณฑธสสาหรรบดบดซรบ

กตาซเอทวลนนเพพจอรรกษาครณภาพและยพดอายรของผลไมคหลรงการ

เกลบเกนจยว

2 ปป

53-54

170,000182 นายชรยพร สามพรรมพวง

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายววขรณฑธ อรรณพานรรรกษธ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

รศ.รรงสวนน โสธรววทยธ

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

การพรฒนาวรสดรนาโนเพพจอตรวจววเคราะหธเชพลอ  E. coli 0157 2 ปป

53-54

140,000183 รศ.ฆรณน ตรคยเตลมวงศธ

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ. ดร.ประเทยธ ตรคยเตลมวงศธ

อ. ศรภลรกษณธ  อรางแกคว

การผลวตกตาซไฮโดรเจนทางชนวภาพโดยกระบวนการหมรก

แบบไมรใชคแสงจากนลสาเสนยอรตสาหกรรมเกษตร

2 ปป

53-54

120,000184 ดร.นรษรา สวนบรวทอง

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

อ.ปราโมทยธ ศวรวโรจนธ

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

บรญสรง ศวลปเจรวญกรล

การผลวตนลสายาทสาความสะอาดมพอจากนลสามรนหอมระเหยทนจสกรด

จากพพชสมรนไพรไทย

1 ปป 160,000185 อ.กฤตชญา อวสกรล

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.อรวรรณ ชรณหชาตว

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

การออกแบบระบบควบครมความเรลวรอบของกรงหรนปฝฝนไฟ

ขนาดเลลก โดยววธนการควบครมยคอนกลรบเชวงปรวมาณ

1 ปป 250,000186 อ.ววทวต ฉรตรรรตนกรลชรย

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.ววชรย ศววะโกศวษฐ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การศศกษาและสกรดเอนไซมธไลเปสจากเมลลดสบบรดสาเพพจอควบ

ครมครณภาพนลสามรนและเพวจมทางเลพอกในการใชคประโยชนธ

2 ปป

53-54

170,000187 ดร.สรครนธรส ธาดากวตตวสาร

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.พวลาณน ไวถนอมสรตยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาววราภรณธ อภววรฒนาภววรต

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การววเคราะหธกระบวนการกรอสรคางดควยแบบจสาลอง

สถานการณธ

1 ปป 190,000188 ผศ.สรนนรรตนธ กรศลาศรย

ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การใชคเชพลอไมคอไรซาในการเพวจมอรตราการเจรวญเตวบโตและ

การรอดชนววต

ของตคนกลคาหนรอไมคฝรรจงทนจไดคจากการเพาะเลนลยงเนพลอเยพจอ

2 ปป

53-54

130,000189 นางววภารรตนธ พวทรกษธดรานธรรม

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางยรพา ปานแกคว (มงคลสรข)

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

อ.รรรงโรจนธ พวทรกษธดรานธรรม

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

นายรรรงอรรณ สรรมแกคว

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวพนวดา วงษธแหวน

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

สวรวทรรพยธ เลวศปรรชญานรนทธ

สมบรตวของฟปลธมและเจลจากแปฝงมรนสสาปะหลรงดรดแปรดควย

กรดในแอลกอฮอลธ

2 ปป

53-54

190,000190 ดร.ปฐมา จาตกานนทธ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.รรตนา ตรนฑเทอดธรรม

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวรรรงทววา วรนสรขศรน

การเพวจมการผลวตกรดกลบตามวคของแบคทนเรนย 

Corynebacterium glutamicum สายพรนธรธทนรคอนทนจแยกไดค

ในประเทศไทยโดยการหมรกแบบเพวจมอรณหภบมว

1 ปป 280,000191 ผศ.สาววตร ตระกบลนราเลพจอมใส

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผลของการวรลคาไนซธดควยรรงสนตรอสมบรตวเชวงกลของวรสดรเชวง

ประกอบของยางธรรมชาตวเสรวมแรงเสคนใย

1 ปป 160,000192 ดร.รรตนา ตรนฑเทอดธรรม

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นายวนรศรกดวด    สมวทธวพงศธ
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การสกรดสรวนประกอบฟฝงกธชรนนรลจากสาหรราย โดยววธนสกรด

ดควยของไหลววกฤตวยวจงยวด

1 ปป 100,000193 อ.วรรณววมล คลคายประดวษฐธ

ภาคววชาผลวตภรณฑธประมง คณะประมง บางเขน

ปนวดา บรรจงสวนศวรว

อวทธวพลของการดรดแปรดควยววธนพรนเจลาทวไนซธตรอสมบรตวการ

เปปน resistant starch และสมบรตวเคมนเชวงฟปสวกสธของแปฝง

กลควยดวบ

1 ปป 110,000194 ผศ.มาศอรบล ทองงาม

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การพรฒนาการกรกเกลบกลวจนรสตคมยสาดควยวรสดรหรอหรคมหลายชนวด

โดยใชคเครพจองทสาแหคงแบบพรนฝอย

1 ปป 200,000195 อ.จรฑา มรกดาสนวท

ภาคววชาผลวตภรณฑธประมง คณะประมง บางเขน

ดร.สรมวตรา บรญบสารรง

ฝฟายเคมนและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

การครดเลพอกสายพรนธรธและการผลวตเบตคา-กลบแคนจากแลคตว

กแอซวดแบคทนเรนย.

1 ปป 210,000196 นายวรนชรย พรนธธทวน

ฝฟายจรลชนวววทยาประยรกตธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นางสวรวพร สธนเสาวภาคยธ

ฝฟายจรลชนวววทยาประยรกตธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นางววภา สรโรจนะเมธากรล

ฝฟายเคมนและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นางสาวสวรวนรนทธ ชมภบแสง

ฝฟายจรลชนวววทยาประยรกตธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

การพรฒนาผลวตภรณฑธลดรวลวรอยทนจมนสรวนผสมของโปรตนนรสา

ขคาว

1 ปป 200,000197 รศ.หทรยรรตนธ รวมคนรน

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ววชรย หฤทรยธนาสรนตวด

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

นางสาวสรพนวดา ววนวจฉรย

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.สรครนธรส ธาดากวตตวสาร

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การพรฒนากรรมววธนการผลวตสสาหรรบโครงสรคางเครพจองจรกรกลทนจ

สรคางจากวรสดรพอลวเมอรธคอนกรนต

1 ปป 220,000198 รศ.ชรชพล ชรงชบ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การววเคราะหธแตรละสรวนของเอนไซมธ Topoisomerase II 

alpha และ beta จากมนรษยธตรอการจรบกรนกรบสารกลรรม 

Rhinacathins และ Napthoquinone esters

2 ปป

53-54

200,000199 อ.นลวรฒนธ บรญญาลรย

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การศศกษาหาแนวทางการอบแหคงทนจเหมาะสมสสาหรรบผลวตขวง

ผง

1 ปป 200,000200 อ.รตวยา ธรวพาณวชยานรนทธ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สรดสายสวน แกควเรพอง

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ดลฤดน ใจสรทธวด

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรภกวตตธ สายสรนทร

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาหนคาทนจของ novel C-type lectin ใน กรคงกรลาดสา 

Penaeus monodon

2 ปป

53-54

160,000201 อ.ราตรน วงศธปฝญญา

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาการปฝอนสรบสเทรตเพพจอเพวจมประสวทธวภาพการผลวต

ไซลวทอลในกระบวนการหมรก

1 ปป 90,000202 รศ.ววรรตนธ วาณวชยธศรนรรตนา

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สาโรจนธ ศวรวศรนสนนยกรล

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.ประมรข ภระกบลสรขสถวตยธ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศศกษาการตกแตรงผคาไหมดควยสมรนไพรไทย  โดยสาร

ประกอบเชวงซคอนเบตคาไซโคลเดลกซธตรวน

2 ปป

53-54

150,000203 อ.ผรสดน แซรลวจม

ภาคววชาววทยาการสวจงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.ณกรญภรทร จวนดา

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การตรวจตวดตามการมนชนววตและศรกยภาพการกรอโรคของววบรว

โอ พาราฮนโมลวตวครสสายพรนธรธกรอโรคอาหารเปปนพวษในสภาวะ

ทนจมนชนววตแตรไมรเพวจมจสานวนภายใตคอรณหภบมวตจสาและขาดสาร

อาหาร

1 ปป 270,000204 ผศ.สรดสาย ตรนวานวช

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การศศกษาเชวงทดสอบและเชวงเลขของความเสนยหายของตรว

สอดแทรกโลหะภายใตคการทดสอบโดยการดศงนอกระนาบ

1 ปป 200,000205 ผศ.พรชราภรณธ บรณยวานวชกรล

ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผลของสภาวะเครนยดตรอประสวทธวภาพของววธน RAPD-PCR ใน

การตรวจสอบ Salmonella Enteritidis

1 ปป 220,000206 นางสรคอยทอง สายหยรดทอง

ฝฟายจรลชนวววทยาประยรกตธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

ผศ.สรดสาย ตรนวานวช

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

ระบบสรรปใจความสสาครญสสาหรรบเอกสารภาษาไทย 1 ปป 180,000207 ผศ.นวลวรรณ สรนทรภวษรช

ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การศนกษาความสรมพรนธธระหวรางโครงสรคางและหนคาทนจของ

โปรตนนแบคเทอรวโอซวน จากเชพลอ Lactobacillus salivarius : 

ความเปปนไปไดคทนจจะนสามาใชคเปปนยาตคานจรลวนทรนยธและในการ

ถนอมอาหารโดยววธนทางชนวภาพ

2 ปป

53-54

220,000208 อ.อรญชณน คบเบอรรา

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.เกนยรตวทวน ชบวงศธโกมล

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.วรรณรดา สรราช

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรนนยธ นวธวสวนประเสรวฐ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การประยรกตธใชคกระบวนการใหคความรคอนแบบโอหธมมวคกรบ

อาหารทนจเปปนของผสม

1 ปป 140,000209 อ.วนรเชษฐธ จวตตาณวชยธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การศศกษาบทบาทของกลรรมยนน aldo-keto reductases ใน

การกสาจรดสารพวษประเภทแอลดนไฮดธในขคาว

1 ปป 200,000210 อ.ชลทวชา ตรนตวธาดาพวทรกษธ

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.ววรรญญา  แกคววรฒนะ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การศศกษาครณภาพของแหนมทนจแปรรบปจากเนพลอสรกรขรนโดย

การเสรวมสนแดงจากนลสาครรจง

1 ปป 120,000211 นายววรรตนธ สรมน

สถานนววจรยทรบกวาง สถาบรนสรวรรณวาจกกสวกวจเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

ปศรสรตวธและผลวตภรณฑธสรตวธ กสาแพงแสน

ผศ.ศศวธร นาคทอง

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางณรฏยาพร สรมน

สถานนววจรยทรบกวาง สถาบรนสรวรรณวาจกกสวกวจเพพจอการคคนควคาและพรฒนา

ปศรสรตวธและผลวตภรณฑธสรตวธ กสาแพงแสน

การพรฒนาผลวตภรณฑธเครพจองดพจมจากนลสาขคาวหมากเพพจอสรขภาพ 1 ปป 160,000212 ผศ.วลรยรรตนธ จรนทรปานนทธ

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.หทรยรรตนธ รวมคนรน

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อวทธวพลของกระบวนการเอกซธทรบชรนตรอครณสมบรตวทาง

กายภาพ เคมน และเชวงสรขภาพจากขคาวและถรจวของไทย

1 ปป 210,000213 นายนวพรฒนธ ลวลมสงวน

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางจรฬาลรกษณธ จารรนรช

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นายพวสรทธวด บรตรสรวรรณ

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางสาวงามจวตร โลรววทบร

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางสาวพวศมรย ศรนชาเยช

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางสาวกรษมาพร ปฝญตตะบรตร

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นวรตกรรมสแนคขคาวโพดสนมรวงสรขภาพดควยกระบวนการเอกซธ

ทรบชรน

1 ปป 220,000214 นางจรฬาลรกษณธ จารรนรช

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นายนวพรฒนธ ลวลมสงวน

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางสาวงามจวตร โลรววทบร

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นายพวสรทธวด บรตรสรวรรณ

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางสาววราภรณธ ประเสรวฐ

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

การพรฒนาเทคนวคความดรนอวนฟปวชรนสสาหรรบผลวตขคาวเสรวม

สรขภาพทางโภชนเภสรช

2 ปป

53-54

100,000215 ผศ.วราภรณธ บรญทรรพยธทวพยธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การตรวจจรบความผวดปกตวของทราฟฟปกและลรกษณะเครพอ

ขรายเพพจอแยกประเภทความผวดปกตวของทราฟฟปก

1 ปป 100,000216 รศ.ศวรวพร อรองรรรงเรพอง

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นางสาวฐาปนน เฮงสนรจนกบล

ประสวทธวภาพและครณสมบรตวทางจรลชนวววทยาของระบบกรอง

ชนวภาพทนจใชคบสาบรดสายธารแกตสจากกระบวนการอบยางพารา

3 ปป

53-55

170,000217 อ.ปปยาภรณธ สมสมรคร

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.กรญจนา ธนระกรล

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

Max M. Haggblom

กระบวนการเจนยวและครณสมบรตวของไขมรนแขลงใตคหนรงปลา

บศก

1 ปป 100,000218 อ.อรทรย กลวจนเกษร

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การทดสอบสมรรถนะเครพจองยนตธดนเซลทนจใชคนลสามรนมะพรคาว

และนลสามรนถรจวเหลพอง

1 ปป 170,000219 อ.พวมพธพรรณ ปรพองาม

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ผศ.ศววลรกษณธ ปฐวนรรตนธ

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

การใชคประโยชนธของโปรตนนในซรปสมรนไพรกศจงสสาเรลจรบป

สสาหรรบผบคสบงอายร

1 ปป 190,000220 นางสาวเยาวดน ครปตะพรนธธ

ฝฟายโภชนาการและสรขภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นางสาวดวงจรนทรธ เฮงสวรสดวด

ฝฟายโภชนาการและสรขภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นางจรนทรธเพลญ แสงประกาย

ฝฟายโภชนาการและสรขภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

การศศกษาการใชครรงสนอรลตรคาไวโอเลตควบคบรกรบกระบวนการ

พาสเจอรธไรซธเพพจอชรวยยพดอายรการเกลบรรกษานมแพะ

1 ปป 170,000221 อ.สรกรญญา ววชชรกวจ

ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ผลของการอาบรรงสนตรอลรกษณะเฉพาะของทรวรธมาลนน 1 ปป 150,000222 อ.วววรฒนธ วงศธกรอเกพลอ

ภาคววชาฟปสวกสธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.พงศกร จรนทรรตนธ

ภาคววชาฟปสวกสธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อารนรรตนธ คอนดวงแกคว

โครงการศศกษาและพรฒนาจรวดตคนแบบทนจมนเสถนยรภาพดควย

หลรกอากาศพลศาสตรธ

1 ปป 200,000223 อ.ฐวตววรฒนธ สพบสรวงศธ

ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.ปวเรศ ชมเดช

ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ฤทธวดตคานอนรมบลอวสระ ฤทธวดตคานการกรอกลายพรนธรธ และปรวมาณ

สารฟปนอลในเหลดหอมสดทนจเกลบเกนจยว 2 ชรวงอายร

1 ปป 130,000224 นางจรนทรธสรดา จรวยวรฒนววจวตร

ฝฟายเคมนและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นางสาวอภวญญา จรฑางกบร

ฝฟายเคมนและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นางจรนทรธเพลญ แสงประกาย

ฝฟายโภชนาการและสรขภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

ระบบตรวจสอบสภาวะการเลนลยงกรคงแบบไรคสาย 1 ปป 220,000225 ผศ.ยอดเยนจยม ทวพยธสรวรรณธ

ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรธ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

เครพจองปลบกขคาวโพดฝฝกอรอนแบบโรยเปปนแถวชนวดแถวคบร

สสาหรรบเกษตรอวนทรนยธ:การออกแบบและพรฒนาอรปกรณธเปปด

รรองและอรปกรณธกสาหนดปรวมาณเมลลด

1 ปป 100,000226 ผศ.สมพงษธ เจษฎาธรรมสถวต

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.เกรนยงไกร แกควตระกบลพงษธ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

รศ.พงศธศรกดวด ชลธนสวรสดวด

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.รรกศรกดวด เสรวมศรกดวด

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ชรตว มรวงประเสรวฐ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

การออกแบบและพรฒนาเครพจองปลบกขคาวแบบโรยเปปนแถว 1 ปป 100,000227 อ.ชรตว มรวงประเสรวฐ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.สมพงษธ เจษฎาธรรมสถวต

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

รศ.พงศธศรกดวด ชลธนสวรสดวด

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

การยพดอายรการใชคงานพลาสตวกคลรมโรงเรพอนปลบกพพช 2 ปป

53-54

170,000228 อ.ยรพดน ฟบประเสรวฐ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรภกวตตธ สายสรนทร

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

รศ.ศรกดา อวนทรววชรย

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

รศ.บรญญรตว เศรษฐฐวตว

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน
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ศศกษาอาหารเลนลยงเชพลอและสภาวะทนจเหมาะสมในการผลวต

เอนไซมธโปรตวเอสทนจใชคลอกกาวไหมจาก Bacillus sp. C4 

โดยใชคววธนพพลนทนจผววตอบสนอง

1 ปป 140,000229 ผศ.ปทรมพร ฉวมเอนก

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

องคธประกอบทางเคมนของนลสาสคมไมคทนจผลวตจากวรตถรดวบไมคแตร

ละชนวด

1 ปป 150,000230 นายณรฐวรฒนธ คลรงทรรพยธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

รศ.ธงชรย สรวรรณสวชณนธ

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.อภวสวฏฐธ ศงสะเสน

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.นวคม แหลมสรก

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

นางสาวกฤตยา เพชรผศลง

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางศวรววรลยธ สรคอยกลรอม

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายอนรชา ทะรา

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

การประเมวนผลการใหคนลสาของเกษตรดควยระบบไมโครสปรวงเก

ลอรธ

1 ปป 170,000231 อ.สมชาย ดอนเจดนยธ

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ผศ.นวมวตร เฉวดฉรนทธพวพรฒนธ

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.วราวรธ วรฒววณวชยธ

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.ธรญดร ออกวะลา

ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ปปยะ รรตนนนรพรนธธ

เครพจองหยอดเมลลดพพชบสารรงดวนสสาหรรบไรรอคอย ชนวดควบครม

อรตราการหยอดดควยมอเตอรธไฟฟฝา

1 ปป 170,000232 รศ.บพวตร ตรลงวงศธกวจ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.สมบรตว ขาวประทนป

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

เครพจองทสาความเยลนเทอรธโมอะคบสตวกสสาหรรบการปรรบอากาศ 3 ปป

53-55

250,000233 อ.เกรนยงไกร อรศวมาศบรนลพอ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.เจตวนยธ ภรครรชพรนธรธ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การออกแบบ ววเคราะหธและสรคางแผรนรรบแรง (Force Plate) 1 ปป 200,000234 ผศ.ทวนเดช ศวรวธนาพวพรฒนธ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การววจรยและพรฒนามพอจรบขนาดจรลภาคทนจมนตรววรดความรบคสศก

สสาหรรบระบบการเคลพจอนยคายวรตถรระดรบจรลภาคแบบทนจรรบรบคไดค

ถศงการสรมผรส

2 ปป

53-54

250,000235 อ.นรยสรนตธ อภววรฒนลรงการ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

Professor Ning Xi

การพรฒนาแบบจสาลองทางคณวตศาสตรธเพพจอใชคในการศศกษา

พฤตวกรรมการไหลในชรองทางนลสาเปปด

1 ปป 80,000236 ผศ.มนตรน มาลนวงศธ

ภาคววชาคณวตศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การศศกษาเปรนยบเทนยบการเจรวญเตวบโตของสาหรราย 

Spirulina platensis ในอาหาร Zarrouk และในนลสาเสนยจาก

บรอกรคงทนจมนระดรบความเขคมขคนของโซเดนยมไบคารธบอเนตตราง

กรน

1 ปป 120,000237 รศ.ศวรวลรกษณธ เอนจยมธรรม

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.วรนเพลญ เหลราศรนไพบบลยธ

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

ปรวมาณมลพวษจากทรอไอเสนยรถยนตธนรจงสรวนบรคคลชนวดทนจใชค

นลสามรนเบนซวนเปปนเชพลอเพลวงและมนอายรการใชคงานมากกวราหคาปป 

ซศจงมนผลมาจากการบสารรงรรกษาและรบปแบบการขรบขนจ

1 ปป 180,000238 รศ.เลวศชรย ระตะนะอาพร

ภาคววชาววศวกรรมอรตสาหการ คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นวสวตปรวญญาโท และปรวญญาตรน (วราจคางชรวยงาน)

สสารวจการใชคอรปกรณธไถจอบหมรนในพพลนทนจเกษตรกรรม

จรงหวรดลพบรรน และจรงหวรดนครปฐม

2 ปป

53-54

100,000239 รศ.ธรญญา นวยมาภา

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

นายววชรย หมอยาดน

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

นวสวตปรวญญาตรน 4 คน

การปรรบปรรงและพรฒนาทรกษะการใชค GPGPU รรรนลราสรดเพพจอ

การใชคงานอยรางมนประสวทธวภาพ

1 ปป 100,000240 อ.วนรมลลธ ไวลวขวต

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

ศศกษาการจรบตรวระหวรางเซลลธเจคาบคานกรบโปรตนนฮนแมกกลบตวนว

นในสายพรนธรธทนจมนการดพลอตรอวรคซนนไขคหวรดนกสายพรนธรธ H5N1

1 ปป 150,000241 ผศ.จรกร แสงมา

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.ววรรญญา  แกคววรฒนะ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน
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การคคนหาและโคลนยนนในการควบครมขนาดของผลในสบบรดสา 2 ปป

53-54

200,000242 อ.สมพวศ สามวภรกดวด

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร.นงณพชร (ศวรววรรณ) ครณากร (บรรนคสา)

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ผศ.ววภา หงษธตระกบล

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ความหลากหลายของแบคทนเรนยกลรรมทนจชอบเกลพอและพนเอ

ชเปปนดรางทนจแยกไดคจากดวนดรางบรวเวณสถานนววจรยกาญจนบรรน

และความสามารถในการยรอยสลายสารประกอบฟปนอล

1 ปป 250,000243 ผศ.สาววตร ตระกบลนราเลพจอมใส

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การกสาจรดสนยคอมและสารพวษในนลสาทวลงจากโรงงาน

อรตสาหกรรมดควยเอนไซมธยรอยลวกนวนจากเชพลอรา

1 ปป 150,000244 อ.ชรรภา ธนรภรทรสกรล

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาสารขคนจากเมลลดมะขามเพพจอใชคในการพวมพธผคาฝฝาย 1 ปป 170,000245 รศ.สวรวสวน ชรมรรม

ภาคววชาววทยาการสวจงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.จรนทรธทวพยธ ซพจอสรตยธ

ภาคววชาววทยาการสวจงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.พรทวพยธ แซรเบต

ภาคววชาววทยาการสวจงทอ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การศศกษาสภาวะทนจเหมาะสมในการผลวตโจตกผสมฟฝกทอง 2 ปป

53-54

130,000246 อ.โสรยา เกวดพวบบลยธ

สาขาววชาเทคโนโลยนการอาหาร คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การพรฒนาตรวชนลวรดความชพลนสสาหรรบตวดตามการเสพจอมครณภาพ

ของอาหารทนจไวตรอความชพลน

1 ปป 170,000247 ผศ.ภาณรวรฒนธ สรรพกรล

ภาคววชาเทคโนโลยนการบรรจรและวรสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การววเคราะหธสารตคานอนรมบลอวสระในเยลลนจเหลวจากหมากเมรา 1 ปป 100,000248 อ.อรวสรา โพธวดสนาม

สาขาววชาเทคโนโลยนการอาหาร คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การครดแยกแบคทนเรนยแลคตวกทนจมนครณสมบรตวสรคางแบคเทอรวโอ

ซวนเพพจอใชคผลวตอาหารหมรกพพลนบคาน

1 ปป 100,000249 อ.ชรลนพร ชสานาญคคา

สาขาววชาเทคโนโลยนการอาหาร คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การอรานอรตตลรกษณธผรานภบมวทรศนธวรฒนธรรมในสวจงแวดลคอม

สรรคธสรคางของกระเหรนจยง

1 ปป 240,000250 อ.ศรรนยธ สมรนตรรฐ

สาขาววชาภบมวสถาปฝตยกรรม คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรธ บางเขน

การศศกษาเมลานวนในไกรดสาภบพาน 1 ปป 100,000251 อ.อรอนงคธ ฐาปนพรนธธนวตวกรล

สาขาววชาเทคโนโลยนการอาหาร คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

นายสรตวแพทยธววศรทธวด เอพลอกวจงเพชร

การศศกษาพรนธรกรรมของสบบรดสาเพพจอเปปนแนวทางในการปรรบ

ปรรงพรนธรธและบทบาทของกระบวนการเตวมหมบรเมธวลใหคดนเอลนเอ

ตรอการแสดงออกของยนนในสบบรดสา

3 ปป

53-55

180,000252 ผศ.ววภา หงษธตระกบล

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.นวตยธศรน แสงเดพอน

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นาย ฐวตว กาญจนเกตร

การครดแยกแบคทนเรนยทนจสามารถผลวตเซลลบเลสจากลสาไสคของ

แมลงสาบสรรวนรม Pycnoscelus surinamensis

1 ปป 150,000253 อ.วราภรณธ จรนทรจสานงคธ

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ. ทวฆรมพร  ยงวณวชยธ

อ. ดร. ปกรณธ  ววนะยานรวรตวครณ

กลไกลการทสาลายพพชและผลของสารสกรดหยาบจากไซยา

โนแบคทนเรนยตรอการเจรวญเตวบโตของพพช

3 ปป

53-55

400,000

(76,000)

254

(ชรด)

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ศรนสม สรวรรณวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ณรฎฐา เสนนวาส

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรรนยา ตรนตววววรฒนธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.รรงสฤษดวด กาวนตตะ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

รศ.มาลน ณ นคร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การศศกษากวจกรรมของเอนไซมธตคานสารอนรมบลอวสระในราก

พพชทนจไดครรบสารสกรดจากไซยาโนแบคทนเรนยHapalosiphon sp

1 ปป (90,000)254

(ยรอย)

อ.ณรฎฐา เสนนวาส

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ศรนสม สรวรรณวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

กลไกการทสาลายของสารออกฤทธวดทางชนวภาพจากไซยาโน

แบคทนเรนย ตรอ กระบวนการทางสรนรววทยาของพพช

3 ปป

53-55

(117,000)254

(ยรอย)

รศ.ศรนสม สรวรรณวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ณรฎฐา เสนนวาส

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.มาลน ณ นคร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรรนยา ตรนตววววรฒนธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผลของสารออกฤทธวดทางชนวภาพของสารสกรดจากไซยาโน

แบคทนเรนยตรอการเตวบโตและพรฒนาการของพพช

3 ปป

53-55

(117,000)254

(ยรอย)

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ศรนสม สรวรรณวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.มาลน ณ นคร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ณรฎฐา เสนนวาส

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.รรงสฤษดวด กาวนตตะ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

Page 64 of 98



การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการวพจจยสาขาสจงคมและพฤตพกรรมศาสตรร จจานวน 22 โครงการ 7,725,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 2 โครงการ 4,040,000

โครงการตวดตามประเมวนผลและขยายผลโครงการววจรย 20 ปป

41-60

3,800,0001 ศ.อรทรยรรตนธ ณ นคร

ฝฟายสารสนเทศงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

นางพจนรนทธ รรมสนธวด

สสานรกงานเลขานรการ สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรง มก. สถาบรนววจรยและ

พรฒนาแหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาววรนเพลญ นภาทววาอสานวย

ฝฟายประสานงานววจรยและประเมวนผล สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายวววรฒนธ นคาวานวช

ฝฟายประสานงานววจรยและประเมวนผล สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาวสรพรรณนวจ พลเสน

ฝฟายประสานงานววจรยและประเมวนผล สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาวรรชดา คะดาษ

ฝฟายประสานงานววจรยและประเมวนผล สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสรไร สรวรรณรรตนธ

ฝฟายเผยแพรรงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

นางภรทรา ชบวาธววรฒนธ

ฝฟายประสานงานววจรยและประเมวนผล สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายชรยณรงคธ สหรสสานนทธ

ฝฟายเผยแพรรงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

นางชรชชารนยธ มากรรรน

ฝฟายเผยแพรรงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

นายสรศรกดวด เพวจมศวลปป

ฝฟายเผยแพรรงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาวมาเรนยม กอสนาน

สสานรกงานเลขานรการ สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรง มก. สถาบรนววจรยและ

พรฒนาแหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาววราภรณธ ทรบชบ

ฝฟายประสานงานววจรยและประเมวนผล สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาวสมพร มณนประสพสรข

ฝฟายเผยแพรรงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาว วาสนา  บรวจรนทรธ

นางอรจฉราวรรณ  คลคองชคาง

ความหลากหลายทางชนวภาพในพพลนทนจนาอวนทรนยธและผล

กระทบตรอววถนชนววตของชาวนา

3 ปป

52-54

240,0002 รศ.พรรณนภา ศรกดวดสบง

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 20 โครงการ 3,685,000

กระบวนการบรวหารจรดการทรองเทนจยวชรมชนโดยยศดหลรก

เศรษฐกวจพอเพนยงและธรรมาภวบาลในพพลนทนจ  อสาเภอพะโตตะ  

จรงหวรดชรมพร

1 ปป 120,0003 นางสาวจรวยา สรพรรณ

สถาบรนภาษาศาสตรธและวรฒนธรรมศศกษาราชนครวนทรธ คณะ

มนรษยศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาตลาดทางเลพอกเพพจอสนรบสนรนการเตวบโตของ

ววสาหกวจชรมชน

1 ปป 180,0004 ดร.วรรณดน สรทธวนรากร

ฝฟายโภชนาการและสรขภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

ดร.ววภาภรณธ ณ ถลาง

ฝฟายโภชนาการและสรขภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

ดร.รรรงนภา กรอประดวษฐธสกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นาถระพน ชรยมงคล

เนตรธพรณณา ยาววราช

ภาวะผบคนสา จวตววญญาณในการทสางาน ผลการปฏวบรตวงาน และ

บรรษรทภวบาล

1 ปป 100,0005 ผศ.รรตตวกรณธ จงววศาล

ภาคววชาจวตววทยา คณะสรงคมศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายทนจเฉพาะเจาะจง

สสาหรรบกนฬาฟรตซอล โดยมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ

1 ปป 220,0006 ผศ.ราตรน เรพองไทย

สาขาววชาสรนรววทยาการออกกสาลรง คณะววทยาศาสตรธการกนฬา กสาแพง

แสน

อ.อาภรสรา อรครพรนธรธ

สาขาววชาสรนรววทยาการออกกสาลรง คณะววทยาศาสตรธการกนฬา กสาแพง

แสน

นายนวรอมลน   มะกาเจ

ผบคชรวยศาสตราจารยธ ดร.พงษธจรนทรธ  อยบรแพทยธ

พฤตวกรรมการเดวนทาง แรงจบงใจ และการรรบรบค: การศศกษา

เปรนยบเทนยบระหวรางนรกเดวนทางสะพายเปฝตรางชาตวทนจเดวนทาง

มาประเทศไทยเปปนครรลงแรกและทนจเคยเดวนทางมากรอน

1 ปป 180,0007 ผศ.นวรรนดร ทรพไชย

ภาคววชาการจรดการ คณะบรวหารธรรกวจ บางเขน

ผลกระทบดคานเศรษฐกวจและสรงคมของเมพองจากปฝาย

โฆษณา

1 ปป 180,0008 รศ.โสมสกาว เพชรานนทธ

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธ คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

ผศ.วลรยภรณธ อรตตะนรนทนธ

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธ คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

การจรดการความรบคภบมวปฝญญาทคองถวจนแบบมนสรวนรรวมของชรมชน

ทนจมนตรอการพรฒนาการศศกษาและอาชนพการเกษตรในทคองถวจน

1 ปป 230,0009 รศ.ณรงคธ สมพงษธ

ภาคววชาเทคโนโลยนการศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

ผศ.ศศวฉาย ธนะมรย

ภาคววชาเทคโนโลยนการศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรรชรย ประเสรวฐสรวย

ภาคววชาเทคโนโลยนการศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

มวตวทางวรฒนธรรมและการปรรบตรวของกลรรมชาตวพรนธรธชองใน

จรงหวรดจรนทบรรน

1 ปป 260,00010 ผศ.โสวรตรน ณ ถลาง

ภาคววชาสรงคมววทยาและมานรษยววทยา คณะสรงคมศาสตรธ บางเขน

นางสาวกนวษฐา  แยคมโพธวดใชค

การเชพจอมโยงเครพอขรายและพรฒนาฐานการเรนยนรบคเพพจอการผลวต

เหลด

1 ปป 250,00011 รศ.ประสงคธ ตรนพวชรย

ภาคววชาการพรฒนาทรรพยากรมนรษยธและชรมชน คณะศศกษาศาสตรธและ

พรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน

ผศ.สรนตว ศรนสวนแตง

ภาคววชาการพรฒนาทรรพยากรมนรษยธและชรมชน คณะศศกษาศาสตรธและ

พรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.กาญจนา ทรรพยธนรคย

ภาคววชาการพรฒนาทรรพยากรมนรษยธและชรมชน คณะศศกษาศาสตรธและ

พรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน

การพรฒนาศรกยภาพและเสรวมสรคางเครพอขรายววสาหกวจชรมชน

ในพพลนทนจอสาเภอสรขสสาราญ จรงหวรดระนอง

1 ปป 340,00012 นายสรรวนทรธภรณธ ศรนอวนทรธ

สถานนววจรยเพพจอการพรฒนาชายฝฝฝงอรนดามรน สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ผศ.รรงสรรคธ ปปตวปฝญญา

ภาคววชาสหกรณธ คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

นางสรชาดา   กวจการ

นายประลวนทรธ  ไกรววชรย
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ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

สาเหตรการสละสวทธวดเขคาศศกษาตรอในมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ ววทยาเขตกสาแพงแสน ของนรกเรนยนประเภท

โควตารรบตรง รรรนปปการศศกษา 2554

1 ปป 30,00013 นางศรวนทร คสาคอนสาร

กองบรวการการศศกษา กพส. สสานรกงานววทยาเขต กสาแพงแสน

อ.วรรณน อศลงสวทธวพบนพร

ภาคววชาการพรฒนาทรรพยากรมนรษยธและชรมชน คณะศศกษาศาสตรธและ

พรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน

นายสมเกนยรตว ไทยปรนชา

กองบรวการการศศกษา กพส. สสานรกงานววทยาเขต กสาแพงแสน

นายววโรจนธ ทองสรพรรณ

กองบรวการการศศกษา สสานรกงานอธวการบดน

นางลาวรลยธ เกนยรตวกสาจาย

กองบรวการการศศกษา กพส. สสานรกงานววทยาเขต กสาแพงแสน

นางพร จรนทรธคลองใหมร

กองบรวการการศศกษา กพส. สสานรกงานววทยาเขต กสาแพงแสน

การศศกษาววเคราะหธโวหารภาพพจนธในพระนวพนธธของสมเดลจ

พระเจคาพนจนางเธอเจคาฟฝากลรยาณววรฒนา  กรมหลวงนราธววาส 

ราชนครวนทรธ

1 ปป 100,00014 รศ.ประเทพอง ทวนรรตนธ

ภาคววชาภาษาไทย คณะมนรษยศาสตรธ บางเขน

การพรฒนารบปแบบการประสานพลรงความรรวมมพอระหวราง

องคธกรธรรกวจเอกชนและองคธกรทางการศศกษาขรลนพพลนฐานเพพจอ

การเตรนยมกสาลรงคนเขคาสบรตลาดแรงงาน

1 ปป 120,00015 อ.พรคอมพวไล บรวสรวรรณ

ภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

การถรายทอดเทคโนโลยนเพพจอพรฒนาองคธความรบคการจรดการ

อนรรรกษธทรรพยากรปฟาชายเลนทนจเหมาะสมและยรจงยพนในพพลนทนจ

ดวนเลนงอกใหมรใหคกรบชาวประมงบคานแหลม ตสาบลทราศาลา 

อสาเภอทราศาลา จรงหวรดนครศรนธรรมราช

1 ปป 400,00016 รศ.อภวชาต ภรทรธรรม

ภาคววชาการจรดการปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.สมศรน ภรทรธรรม

ฝฟายววเคราะหธโครงการและหลรกสบตรการฝฝกอบรม สสานรกสรงเสรวมและฝฝก

อบรม บางเขน

รองศาสตราจารยธกาญจเนศ  อรรถววภาคไพศาลยธ

อาจารยธ ดร.วนระภาส   ครณรรตนสวรว

รองศาสตราจารยธ  ดร.วรฒวพล  หรวเมพองแกคว

รองศาสตราจารยธ  ดร.ประทรกษธ  ตาบทวพยธวรรณ

นายอมร โมสวกมาศ

การสรงเคราะหธงานววจรยปฝจจรยทนจมนตรอการเสพและการคคา และ

ยรทธววธนการปฝองกรนแกคไขปฝญหายาเสพตวด

1 ปป 90,00017 ผศ.ฉรตรศวรว ปปยะพวมลสวทธวด

ภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

อาจารยธ ดร.ทรงศรน ตรรนทอง

กระบวนการควดและองคธความรบคของครบภบมวปฝญญาไทยเพพจอการ

อนรรรกษธอยรางยรจงยพน

1 ปป 460,000

(167,500)

18

(ชรด)

รศ.สรรชรย จววเจรวญสกรล

ภาคววชาอาชนวศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

ผศ.ขจนจรรส ภวรมยธธรรมศวรว

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

อ.ชรตวมา ชวลวตมณเฑนยร

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

รศ.ปฝทมาวดน เลรหธมงคล

ภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

รศ.อบเชย วงศธทอง

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สรธนลรกษณธ ไกรสรวรรณ

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

อ.วสพร นวชรรตนธ

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรรนยา เกษมบรญญากร (เผพอกผรอง)

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

อ.รรรงทวพยธ ลรยเลา

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

อ.วรรทยา ธรรมกวตตวภพ

ภาคววชาอาชนวศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

กระบวนการควดและองคธความรบคดคานสวจงทอพพลนเมพองของครบ

ภบมวปฝญญาเพพจอการอนรรรกษธอยรางยรจงยพน

1 ปป (131,400)18

(ยรอย)

ผศ.สรธนลรกษณธ ไกรสรวรรณ

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ขจนจรรส ภวรมยธธรรมศวรว

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

อ.ศรรนยา เกษมบรญญากร (เผพอกผรอง)

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

อ.รรรงทวพยธ ลรยเลา

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

อ.ชรตวมา ชวลวตมณเฑนยร

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

กระบวนการควดและองคธความรบคดคานอาหารและโภชนาการ

ของครบภบมวปฝญญาเพพจอ การอนรรรกษธอยรางยรจงยพน

1 ปป (85,500)18

(ยรอย)

รศ.กรลขณวษฐธ ราเชนบรณยวรทนธ

ภาคววชาอาชนวศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

อ.วสพร นวชรรตนธ

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

รศ.อบเชย วงศธทอง

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

Page 67 of 98



การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

กระบวนการควดและองคธความรบคดคานหรตถกรรมและของเลรนพพลน

บคานของครบภบมวปฝญญาเพพจอการอนรรรกษธอยรางยรจงยพน

1 ปป (75,600)18

(ยรอย)

รศ.ปฝทมาวดน เลรหธมงคล

ภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

รศ.กรลขณวษฐธ ราเชนบรณยวรทนธ

ภาคววชาอาชนวศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

อ.วสพร นวชรรตนธ

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

การววเคราะหธบรวบทและศรกยภาพของภาคววชาครรศศกษาและ

โรงเรนยนในเขตจรงหวรดนครปฐมเพพจอสรคางเครพอขรายความรรวม

มพอระหวรางมหาววทยาลรยและโรงเรนยนฝฝกประสบการณธววชาชนพ

ครบ

1 ปป 140,00019 อ.นรนทรรตนธ เครพออวนทรธ

ภาคววชาครรศศกษา คณะศศกษาศาสตรธและพรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.ทรศนนยธ จรนตวยะ

ภาคววชาครรศศกษา คณะศศกษาศาสตรธและพรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.วรงคธศรน แสงบรรจง

ภาคววชาครรศศกษา คณะศศกษาศาสตรธและพรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน

อ.กนวษฐา เชาวธวรฒนกรล

ภาคววชาครรศศกษา คณะศศกษาศาสตรธและพรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน

การววเคราะหธหาปรวมาณสวนคคาคงคลรงสสารองสสาหรรบสวนคคาทนจมน

อรปสงคธเชวงฤดบกาล

1 ปป 85,00020 ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดน

ภาคววชาเทคโนโลยนอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

ปฝจจรยทนจมนผลตรอการตรดสวนใจในการเลพอกซพลอกรมธรรมธประกรน

ชนววต 

ประเภทสามรญ

1 ปป 100,00021 รศ.ประสวทธวด พยรคฆพงษธ

ภาคววชาสถวตว คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.อภวญญา หวรรญวงษธ

ภาคววชาสถวตว คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดรชนนชนลนสาเศรษฐกวจสสาหรรบประเทศไทย 1 ปป 100,00022 อ.ฆนรทนรนทธ ทวนวรฒนธ

ฝฟายจรดการศศกษา ววทยาลรยบรณฑวตศศกษา ศรนราชา

อ.พฤทธวดสรรคธ สรทธวไชยเมธน

สาขาววชาการจรดการ คณะววทยาการจรดการ ศรนราชา
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการวพจจยรนวมภาครจฐและเอกชน จจานวน 6 โครงการ 2,192,400

โครงการวพจจยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 2 โครงการ 542,400

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 1 โครงการ 182,400

โครงการววจรยและพรฒนาตรอยอดเพพจอใชคประโยชนธเชวงพาณวชยธ 5 ปป

52-56

182,4001 รศ.ศรปราชญธ ธไนศวรรยางกบร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 1 โครงการ 360,000

ฤทธวดการลดระดรบนลสาตาลในเลพอดหนบแรททนจบรวโภคผลวตภรณฑธ

เลพอดจระเขคแหคงสบตรตราง ๆ

1 ปป 360,0002 รศ.จวนดาวรรณ สวรรนทววเนตว

ภาคววชาสรตวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ววน เชยชมศรน

ภาคววชาสรตวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นางสาวดวงจรนทรธ เฮงสวรสดวด

ฝฟายโภชนาการและสรขภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นางสาวเยาวดน ครปตะพรนธธ

ฝฟายโภชนาการและสรขภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการวพจจยสาขาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยย จจานวน 4 โครงการ 1,650,000

โครงการใหมน จจานวน 4 โครงการ 1,650,000

เครพจองนรบลบกปลาเชวงพาณวชยธ 1 ปป 150,0001 ผศ.ทนฆวรฒว พรทธภวรมยธ

ภาคววชาววศวกรรมทรรพยากรนลสา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การพรฒนายางฟองนลสากรนกระแทกจากโคพอลวเมอรธของนลสา

ยางธรรมชาตวกราฟตธสไตรนนโดยการฉายรรงสนแกมมรา

1 ปป 300,0002 ผศ.ธารวณน นามพวชญธ

ภาคววชาเทคโนโลยนการบรรจรและวรสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพรฒนาเครพจองผลวตไบโอดนเซลแบบตรอเนพจองโดยใชค Static 

Mixer รรวมกรบระบบอรลตราโซนวคและไมโครเวฟ

1 ปป 600,0003 รศ.ธงไชย ศรนนพครณ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.เพลญจวตร ศรนนพครณ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นายววศรรต มหรสธรรมกรล

น.ส.กนกกาญจนธ บรญตคอม

น.ส.พรเพลญ นวลนศก

การพรฒนาระบบพลาสมาสสาหรรบปรรบสภาพผวววรสดรบรรจร 1 ปป 600,0004 ผศ.ธรญญารรตนธ จวญกาญจนธ

ภาคววชาเทคโนโลยนการบรรจรและวรสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.ดร.ะรวรรณ บรญญวรรณ

ผศ.ดร.พรชรย ราชตนะพรนธธ
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการวพจจยและถนายทอดงานวพจจยสผนประชาชน จจานวน 20 โครงการ 8,554,500

โครงการวพจจยสาขาเกษตรศาสตรร จจานวน 17 โครงการ 4,664,500

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 3 โครงการ 1,490,000

การววจรยเชวงถรายทอดเทคโนโลยนการปรรบปรรงพรนธรธไมคดอกไมค

ประดรบโดยการฉายรรงสนแกมมาสบรเกษตรกร

5 ปป

52-56

140,0001 ผศ.พนรนรช จอมพรก

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ศ.สวรนรช ลามศรนจรนทรธ

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ศ.อรรณน วงศธปปยะสถวตยธ

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ธรญญะ เตชะศนลพวทรกษธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ชบศรกดวด จอมพรก

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.สมจวตตธ ปาละกาศ

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.วาสนา วงษธใหญร

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ศ.เบญจมาศ ศวลายคอย

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

กาญจนรน พงษธฉวน

โครงการววจรยและถรายทอดเทคโนโลยนระบบประกรนครณภาพ

การผลวตสรวนขยายพรนธรธพพชเพพจอรองรรบการผลวตมาตรฐาน

สากล

3 ปป

52-54

550,000

(250,000)

2

(ชรด)

นางมณฑา วงศธมณนโรจนธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกนยรตวดนนทพรทธธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ชวนพวศ อรรณรรงสวกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายรรฐกานตธ (กาญจนธ) จรนทรธแสงวสร (จรนทรธลอย)

ศบนยธววจรยและพรฒนาไมคผลเขตรคอน สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

โครงการววจรยและถรายทอดเทคโนโลยนระบบประกรนครณภาพ

การผลวตเมลลดพรนธรธพพช

3 ปป

52-54

(100,000)2

(ยรอย)

ดร.ชวนพวศ อรรณรรงสวกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ผศ.อรรถศวษฐธ วงศธมณนโรจนธ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.อรไรวรรณ นวลเพลชรธ

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.รณภพ บรรเจวดเชวดชบ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

โครงการววจรยและถรายทอดเทคโนโลยนระบบประกรนครณภาพ

การผลวตตคนกลคาพพชผรกเศรษฐกวจ

3 ปป

52-54

(100,000)2

(ยรอย)

ดร.เนตรชนก เกนยรตวดนนทพรทธธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

โครงการววจรยและถรายทอดเทคโนโลยนระบบประกรนครณภาพ

การผลวตกวจงพรนธรธ

ไมคผลเขตรคอน

3 ปป

52-54

(100,000)2

(ยรอย)

นายรรฐกานตธ (กาญจนธ) จรนทรธแสงวสร (จรนทรธลอย)

ศบนยธววจรยและพรฒนาไมคผลเขตรคอน สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพงแสน

นายอรดม แกควสรวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นางมณฑา วงศธมณนโรจนธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การถรายทอดผลงานววจรยของฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอน

ปลบกพพชทดลองสบรชรมชน

3 ปป

52-54

800,000

(382,000)

3

(ชรด)

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายอรดม แกควสรวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายวรฒวชรย ทองดอนแอ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นางกณวษฐา สรงคะหะ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.รรรงนภา กรอประดวษฐธสกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ลรกขณา เบลญจวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

การขยายพรนธรธและการดบแลไมคดอกหอมเพพจอการใชคประโยชนธ

ในเชวงการคคา

2 ปป

52-53

(83,600)3

(ยรอย)

นายอรดม แกควสรวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.สรรรตนธวดน จววะจวนดา

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.อตวนรช แซรจวว

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.เนตรชนก เกนยรตวดนนทพรทธธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

การถรายทอดเทคโนโลยนการผลวตพพชผรกอวนทรนยธโดยชนวววธนใน

ระดรบทคองถวจน

3 ปป

52-54

(83,600)3

(ยรอย)

นายวรฒวชรย ทองดอนแอ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นางกณวษฐา สรงคะหะ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.อตวนรช แซรจวว

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายนพพล เกตรประสาท

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

การถรายทอดการพรฒนาการใชคชนวมวลจรลวนทรนยธควบครมโรค

พพชและในรบปปรปยชนวภาพทดแทนการใชคปรปยเคมน

1 ปป (83,600)3

(ยรอย)

นางกณวษฐา สรงคะหะ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

รศ.ธงชรย มาลา

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายวรฒวชรย ทองดอนแอ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายอรดม แกควสรวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

การถรายทอดกระบวนการจรดการขยะมลพวษจากฟารธม

เกษตรกรแบบมนสรวนรรวม

1 ปป (83,600)3

(ยรอย)

ดร.รรรงนภา กรอประดวษฐธสกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ชวนพวศ อรรณรรงสวกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

อ.ชรยณรงคธ รรตนกรนฑากรล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การววจรยและถรายทอดเทคนวคตรวจประเมวนครณภาพนลสา การ

บสาบรดนลสาเสนย และการควบครมดบแลระบบ

1 ปป (83,600)3

(ยรอย)

ดร.ลรกขณา เบลญจวรรณธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.รรรงนภา กรอประดวษฐธสกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นางสาวทรศนนยธ ชรยคงดน

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายวรรณศรกดวด เลนจยมแหลม
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 14 โครงการ 3,174,500

แผนงานถรายทอดเทคโนโลยนของสถานนววจรยลพบรรน 1 ปป 130,0004 นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นางพชรดา ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายสรทรศนธ แปลงกาย

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายประยบร เพนยตะเณร

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.สมวต ยวลมมงคล

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.เรวรต เลวศฤทรยโยธวน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สมชาย ธนสวนชยกรล

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ราวรฒว นรวมปฐม

โครงการอรทยานแมลงเฉลวมพระเกนยรตวพระบาทสมเดลจพระ

เจคาอยบรหรว 

มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ (ระยะทนจ 2)

3 ปป

53-55

900,0005 ดร.ชวนพวศ อรรณรรงสวกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายววชรย สรพงษธไพศาล

ศบนยธววจรยและพรฒนากนฏววทยาสวจงแวดลคอม สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นางสาวฉรตรมณน วรฒวสาร

นางศรนสนนยธ สรพงษธไพศาล

นางลรกขณา สระกบแกคว

นายภราดร ดอกจรนทรธ

พรฒนาธรรกวจการเพาะเลนลยงปลาสวยงาม 1 ปป 94,5006 นายสหภพ ดอกแกคว

ศบนยธววจรยและถรายทอดเทคโนโลยนปลาสวยงามและพรรณไมคนลสาประดรบ 

คณะประมง บางเขน

นายสหภพ ดอกแกคว

ศบนยธววจรยและถรายทอดเทคโนโลยนปลาสวยงามและพรรณไมคนลสาประดรบ 

คณะประมง บางเขน

การถรายทอดเทคโนโลยนการเพาะเลนลยงสรตวธนลสาจพดเศรษฐกวจ 1 ปป 110,0007 อ.เกรนยงไกร สถาพรวานวชยธ

ภาคววชาชนวววทยาประมง คณะประมง บางเขน

นางสาววนรรรตนธ เหลพองทองวรฒนา

นายจวรวรฒว คสาวงคธ

การถรายทอดเทคโนโลยนการผลวตอาหารกรคงขาวและกรคงกคาม

กรามระดรบฟารธมเกษตรกร

3 ปป

53-55

100,0008 รศ.อรพวนทธ จวนตสถาพร

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

นางอรทรย ไตรวรฒานนทธ

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายฉรตรชรย ไทยทรรงฉวน

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

ศรนนคอย ชรรมคสา

การพรฒนาศรกยภาพในการเพาะเลนลยงและการอนรรรกษธปบมคา 1 ปป 120,0009 นายลวขวต ชบชวต

สถานนววจรยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

ผศ.สรรวยรน ธรญกวจจานรกวจ

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

ผศ.มณฑล อนงคธพรยศกรล

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

รศ.นงนรช รรกสกรลไทย

ภาคววชาผลวตภรณฑธประมง คณะประมง บางเขน

นางปราณวศา เชพลอโพธวดหรก

ภาคววชาผลวตภรณฑธประมง คณะประมง บางเขน

นายอรมพร บรวทน

สถานนววจรยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

นายวรฒวชรย อรอนเอนจยม

สถานนววจรยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

นายเทพบรตร เวชกามา

สถานนววจรยประมงคลองวาฬ คณะประมง บางเขน

เปปฝอน บรญชรวย  นายกเทศมนตรนตสาบลคลองวาฬ
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การถรายทอดเทคโนโลยนการปฝองกรนและการควบครมโรคใน

การเลนลยงปลานวล

1 ปป 100,00010 รศ.นนทววทยธ อารนยธชน

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

ผศ.เรพองววชญธ ยรคนพรนธธ

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

การพรฒนาเทคโนโลยนวนเกษตรระดรบสถานนววจรยเพพจอการถราย

ทอดองคธความรบคแบบบบรณาการ

3 ปป

53-55

580,00011 นายณรฐวรฒนธ คลรงทรรพยธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายณรฐวรฒนธ คลรงทรรพยธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายอภวสวทธวด เสนาวงคธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

อ.จงรรก วรชรวนทรธรรตนธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.นวคม แหลมสรก

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

การใชคเชพลอไรโซเบนยมรรวมกรบปรปยอวนทรนยธเพพจอเพวจมผลผลวตถรจว

เหลพองในเขตภาคตะวรนออกของ

ประเทศไทย

1 ปป 90,00012 นายธนระ สมหวรง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นายนพศบล สมรทรทอง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

ดร.กวจงกานทธ พานวชนอก

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

นายสรเมศ ทรบเงวน

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

ศ.พนระศรกดวด ศรนนวเวศนธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางอรจฉรา  นรนทกวจ

โครงการ การเพวจมศรกยภาพการผลวตขคาวโพดขคาวเหนนยวและ

การถรายทอดงานววจรยสบรเกษตรกร

1 ปป 90,00013 นางสสาราญ ศรนชมพร

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นายสมชาย ปปยพรนธธวานนทธ

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นายธสารงศวลป โพธวสบง

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ถววล นวลพยรคฆธ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นางสาวจรนทรธสวราง  ศรนหาตา

นางนววรรณธ  เยาวศรนสรวรรณ

นายณรงชรย  บรญศรน

นายกวตตวศรกดวด  ศรนชมพร

โครงการววจรยและถรายทอดเทคโนโลยนระบบการจรดการ

ครณภาพ (GAP) พพชผรกเมพองหนาว ใหคแกรเกษตรกรบนพพลนทนจ

สบงของจรงหวรดเพชรบบรณธ

1 ปป 260,00014 นายเวช เตตจตะ

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ดร.ณรงคธชรย พวพรฒนธธนวงศธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวนระยรทธ แสนยากรล

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การถรายทอดเทคโนโลยนดคานการควบครมโรคพพชและตรวจ

สรขภาพพพช

1 ปป 100,00015 ผศ.พวสสวรรณ เจนยมสมบรตว

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.รรชนน ฮงประยบร

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

อ.จวนตนา อรนอาตมธงาม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.วรรณววไล อวนทนบ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.ววชรย โฆสวตรรตน

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สมชาย สรขะกบล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.อรไรวรรณ นวลเพลชรธ

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.จวระเดช แจรมสวราง

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.สรภาพร กลวจนคง

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.สรพรฒนธ อรรถธรรม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

การถรายทอดเทคโนโลยนการเพวจมอรตราการใชคปรปยเคมนรรวมกรบ

การใหคนลสาเพพจอเพวจมผลผลวตมรนสสาปะหลรง

1 ปป 100,00016 นายนพศบล สมรทรทอง

สถานนววจรยเขาหวนซคอน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและ

พรฒนาพพชศาสตรธ

การจรดทสาแผนทนจขคอมบลกลรรมเกษตรกรและการพรฒนา

เทคโนโลยนการผลวตไปสบรแปลงมาตรฐาน GAP และเกษตร

อวนทรนยธ

3 ปป

53-55

400,000

(400,000)

17

(ชรด)

ดร.รรรงนภา กรอประดวษฐธสกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ชวนพวศ อรรณรรงสวกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

อ.ชรยณรงคธ รรตนกรนฑากรล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.เอมอร อรงสรรรตนธ

ภาคววชาสรงเสรวมและนวเทศศาสตรธเกษตร คณะเกษตร กสาแพงแสน

การทสาแผนทนจขคอมบลและการจสาแนกระบบการผลวต GAP และ

เกษตรอวนทรนยธของกลรรมเกษตรกรในภาคตะวรนตก

3 ปป

53-55

(0)17

(ยรอย)

ดร.รรรงนภา กรอประดวษฐธสกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

ดร.ชวนพวศ อรรณรรงสวกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

อ.ชรยณรงคธ รรตนกรนฑากรล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

รศ.เอมอร อรงสรรรตนธ

ภาคววชาสรงเสรวมและนวเทศศาสตรธเกษตร คณะเกษตร กสาแพงแสน

การววจรยและพรฒนาระบบถรายทอดเทคโนโลยนเพพจอยกระดรบ

การผลวตสบรมาตรฐาน GAPและเกษตรอวนทรนยธ

3 ปป

53-55

(0)17

(ยรอย)

อ.ชรยณรงคธ รรตนกรนฑากรล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ดร.ชวนพวศ อรรณรรงสวกรล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

อ.รณภพ บรรเจวดเชวดชบ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

นายสมนศก เชพลอวงศธสกรล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการวพจจยสาขาวพทยาศาสตรรและเทคโนโลยย จจานวน 2 โครงการ 190,000

โครงการใหมน จจานวน 2 โครงการ 190,000

โครงการเยาวชนพวทรกษธสวจงแวดลคอม 1 ปป 90,0001 นางสาวกนกวรรณ ขาวดรอน

สถานนววจรยประมงศรนราชา คณะประมง บางเขน

นายอลงกต อวนทรชาตว

สถานนววจรยประมงศรนราชา คณะประมง บางเขน

นายอรรถวรฒว กรนทะวงศธ

สถานนววจรยประมงศรนราชา คณะประมง บางเขน

นายสาโรจนธ เรวจมดสารวหธ

สถานนววจรยประมงศรนราชา คณะประมง บางเขน

นายวนรกวจ จรเกตร

สถานนววจรยประมงศรนราชา คณะประมง บางเขน

การถรายทอดเทคโนโลยนการเลนลยงหอยแมลงภบร 1 ปป 100,0002 นางสาวศวรวรรตนธ หมวกใหมร

สถานนววจรยเพาะเลนลยงสรตวธนลสาชายฝฝฝงจรงหวรดสมรทรสงคราม คณะประมง 

บางเขน

นายปณวธาน แกควจรนทวน

สถานนววจรยเพาะเลนลยงสรตวธนลสาชายฝฝฝงจรงหวรดสมรทรสงคราม คณะประมง 

บางเขน

อ.สรณรฏฐธ ศวรวสวย

ภาคววชาเพาะเลนลยงสรตวธนลสา คณะประมง บางเขน

นายพรรษา ถมยา

ศบนยธววจรยและถรายทอดเทคโนโลยนปลาสวยงามและพรรณไมคนลสาประดรบ 

คณะประมง บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการวพจจยสาขาสจงคมและพฤตพกรรมศาสตรร จจานวน 1 โครงการ 3,700,000

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 1 โครงการ 3,700,000

โครงการเผยแพรรและถรายทอดผลงานววจรย มหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ โดยสพจอตราง ๆ

10 ปป

46-55

3,700,0001 ศ.อรทรยรรตนธ ณ นคร

ฝฟายสารสนเทศงานววจรย สถาบรนววจรยและพรฒนาแหรงมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการวพจจยและพจฒนาเพชชอเพพชมศจกยภาพเชพงบผรณาการเพชชอการแขนงขจน จจานวน 50 โครงการ 25,000,000

โครงการททนสมทบเพชชอเพพชมขยดความสามารถในการวพจจยของมหาวพทยาลจยฯ (เมธยวพจจย สกว.) จจานวน 34 โครงการ 4,917,831

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 3 โครงการ 2,100,000

การพรฒนาโครงสรคางในเจลสตารธชขคาวใหคทนตรอการแชรเยพอก

แขลงและทสาละลายโดยการเตวมสารพอลวแซคคาไรดธของไทย

4 ปป

50-53

100,0001 รศ.สงวนศรน เจรวญเหรนยญ

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

สรนรววทยาและชนวเคมนหลรงการเกลบเกนจยวของผลวตผลพพชสวน 3 ปป

52-54

1,000,0002 ศ.สายชล เกตรษา

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาแบบองคธรวมของการปรรบตรวในบรวบทใหญรทนจแตก

ตรางของกลรรมชาตวพรนธรธไท-ลาว บนพพลนทนจลรรมนลสาภาคกลางของ

ประเทศไทย

3 ปป

52-54

1,000,0003 ศ.อรศวรว ปาณวนทธ

สาขาววชาสถาปฝตยกรรม คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 31 โครงการ 2,817,831

การเปลนจยนแปลงทางเคมนกายภาพและสมบรตวเชวงหนคาของ

โปรตนนไมโอไฟบรววจากปลากรายระหวรางการเกลบรรกษาทนจ

อรณหภบมวตจสา

2 ปป

53-54

80,0004 อ.ศวรวพร เรนยบรคอย

ภาคววชาคหกรรมศาสตรธ คณะเกษตร บางเขน

การพรฒนาเครพจองหมายไมโครแซทเทลไลทธจากฐานขคอมบล 

EST และการววเคราะหธหาความหลากหลายทางพรนธรกรรม

ของกลควยไมคสกรล Doritis

2 ปป

53-54

80,0005 อ.ชรชวาล จรนทราสรรวยารรตนธ

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การซนดจางของกลนบดอกกลควยไมคทนจไดครรบเอทวลนน : การเสพจอ

งสภาพของเยพจอหรคมเซลลธ

2 ปป

53-54

80,0006 อ.อรณณธชญานธ มงคลชรยพฤกษธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

การตรวจสอบทางชนวเคมนเพพจอศศกษากลไกการดพลอยาไพรน

ทรอยดธของยรงลายในประเทศไทย

2 ปป

53-54

80,0007 อ.วราภรณธ จรนทรจสานงคธ

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร บางเขน

การแพรรกระจายของมวนนลสา (Nepomorpha) ในเขตภบเขา

ภาคกลางของประเทศไทย

2 ปป

53-54

80,0008 อ.เอกวรต ววถนประดวษฐธ

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาประชากรของวงศธหอยจอบในพพลนทนจเกาะในอราว

ไทย

2 ปป

53-54

78,6669 อ.ชนวารรตนธ พรวนทรากบล

ภาคววชาสรตวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การยรบยรลง RNA polymerase และ protease ในไวรรสหรว

เหลพองโดยการครดเลพอก aptamer และพรฒนาการตรวจสอบ

ไวรรสหรวเหลพองดควย aptamer

2 ปป

53-54

80,00010 อ.ศศวมนรส อรณจรกรธ

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

สมบรตวการตคานไวรรสของโปรตนนตคานจรลชนพจากกรคงกรลาดสา 

Penaeus monodon

2 ปป

53-54

80,00011 อ.ศวรวนวตยธ ธารธาดา

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

ศรกยภาพในการผลวตไฮโดรเจนชนวภาพโดยไซยาโน

แบคทนเรนย Spirulina platensis

2 ปป

53-54

80,00012 อ.วรฒวนรนทธ รรกษาจวตรธ

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

การศศกษาหาตสาแหนรงเปฝาหมายของกลไกอารธเอลนเอไอบน

หนรวยควบครมการแสดงออกของยนนในไวรรสตรบอรกเสบบน

2 ปป

53-54

80,00013 อ.ณรฐนรนทธ ปฝญจวรญาณ

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ตรววรดเชวงปรวมาณของความเปปนอวสระตรอกรนของฟฝงกธชรนเลข

คณวต

2 ปป

53-54

76,66614 ผศ.ภรททวรา เรพองสวนทรรพยธ

ภาคววชาคณวตศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การออกแบบและสรงเคราะหธวรสดรประเภทซนเมนตธชนวดใหมร : 

การศศกษาทางสเปคโทรสโคปปขรลนสบงและทางทฤษฎน

2 ปป

53-54

80,00015 อ.สรรชรย ธชนพรนธธ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การสรงเคราะหธสารตคานมะเรลง Cladoniamide G 2 ปป

53-54

80,00016 อ.ไพบบลยธ เงวนมนศรน

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การลดพฤตวกรรมอรนไมรพศงประสงคธของเดลกออทวสตวกในชรลน

เรนยนปฐมวรย โดยใชคชรดเครพจองมพอบอกเลราเรพจองราวทางสรงคม

2 ปป

53-54

80,00017 อ.อรงคณา อรอนบรญเอพลอ

ภาคววชาอาชนวศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

โครงขรายทางสภาพแวดลคอมเชวงปฏวสรมพรนธธกรบการกรอเกวด

ความยรจงยพนของสถานทนจ : กรณนศศกษาความสรมพรนธธของพพลนทนจ

เชพจอมตรอ มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ (บางเขน)

1 ปป 80,00018 อ.ณรงพน ไลรประกอบทรรพยธ

สาขาววชาสถาปฝตยกรรม คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรธ บางเขน

ความสรมพรนธธระหวรางความแตกตรางทางพรนธรกรรมของพรอแมร

กรบการแสดงออกของลรกษณะดนเดรนดคานผลผลวตขคาวลบกผสม

2 ปป

53-54

80,00019 อ.ธานน ศรนวงศธชรย

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาผลของวอเทอรธสเตสทนจใหคกรบอคอยในระยะการเจรวญ

เตวบโตตรางๆ ตรอปรวมาณการสะสมนลสาตาล การเปลนจยนแปลง

ระดรบโมเลกรลและระดรบสรนรววทยาของอคอย

1 ปป 80,00020 อ.สรดสวาสดวด ดวงศรนไสยธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผลของอรตราการใชคถรานชนวมวลจากแกลบและซรงขคาวโพด

และปรปยไนโตรเจนตรอการเพวจมปรวมาณสปอรธของเชพลอราอารธบรส

คบลารธไมคอรธไรซาและการเจรวญเตวบโตของดาวเรพองและการ

ใชคเชพลอราอารธบรสคบลารธไมคอรธไรซาเพพจอการผลวตตคนกลคาวก

ลควยหอมทองทนจไดคจากากรเพาะเลนลยงเนพลอเยพจอ

2 ปป

53-54

80,00021 อ.รรรงโรจนธ พวทรกษธดรานธรรม

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

การศศกษาการแสดงออกและผลการเปลนจยนแปลงของยนน 

Agamous ในสบบรดสา

2 ปป

53-54

80,00022 อ.สมพวศ สามวภรกดวด

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การประยรกตธเทคนวคพารธทวเควลสวอรธมสสาหรรบระบบผลวตไฟฟฝา

พลรงงานทดแทนภายใตคโครงการรรบซพลอไฟฟฝาจากแหลรงผลวต

ไฟฟฝาขนาดเลลกมาก

2 ปป

53-54

80,00023 อ.นภาพร พรวงพรพวทรกษธ

สาขาววศวกรรมไฟฟฝาและคอมพววเตอรธ คณะววทยาศาสตรธและววศวกรรม

ศาสตรธ สกลนคร

การศศกษาปรวมาณหวนปบนทนจเหมาะสมในการผลวตปบนซนเมนตธ

ประเภท Portland Limestone Cement

2 ปป

53-54

80,00024 ผศ.วรจนธวงคธ กรนพละ

สาขาววชาววศวกรรมโยธาและสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธและววศวกรรม

ศาสตรธ สกลนคร

โครงสรคางพรนธรศาสตรธประชากรของตรตกแกบคาน (Gekko 

gecko) ในประเทศไทย

2 ปป

53-54

80,00025 อ.อรญชลน เอาผล

ภาคววชาสรตวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การศศกษาความหลากหลายทางพรนธรกรรมของถรจวเขนยวและ

ถรจวหรรจง เพพจอการปรรบปรรงพรนธรธและอนรรรกษธเกลบรรกษา

2 ปป

53-54

80,00026 อ.ประกวจ สมทรา

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

อวทธวพลของการเตรนยมวรตถรดวบและการอบแหคงไมโครเวฟ

สรญญากาศตรอครณลรกษณะผลวตภรณฑธอาหารวรางจากผรและ

ผลไมค

2 ปป

53-54

80,00027 ผศ.นรนทวรน เทอดไทย

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การเตรนยมผลศกนาโนเซลลบโลสจากฟางขคาวและชานอคอยเพพจอ

ใชคเสรวมแรงในแผรนฟปลธมวรสดรเชวงประกอบระดรบนาโนเมตร

ของไคโตซาน

2 ปป

53-54

120,00028 ดร.สรธนรา ววทยากาญจนธ

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

แบบจสาลองการไหลแบบปฝฝนปฟวนแบบววสโคอวลาสตวกสสาหรรบ

การหลรอเยลนใบพรดกรงหรนในเครพจองยนตธกรงหรนกตาซ

3 ปป

53-55

133,33329 รศ.วรางคธรรตนธ จรนทสาโร

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การววเคราะหธสมบรตวทางกายภาพของสารผสมระหวรางแปฝงมรน

สสาปะหลรงและไฮโดรคอลลอยดธทนจมนสรวนประกอบอาหารอพจน

เพพอรการพรฒนาผลวตภรณฑธ

3 ปป

53-55

133,33330 รศ.รรรงนภา พงศธสวรสดวดมานวต

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผลของสมบรตวเชวงววทยากระแสของโจตกขคาวฮางทนจมนตรอโครง

สรคางและสมบรตวเชวงกายภาพของผลวตภรณฑธอบแหคง

1 ปป 120,00031 อ.โสรยา เกวดพวบบลยธ

สาขาววชาเทคโนโลยนการอาหาร คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การพรฒนาขนมไทยเพพจอสรขภาพและยพดอายรการเกลบรรกษา

โดยใชคขนอาลรวเปปนแบบจสาลอง

2 ปป

53-54

200,00032 รศ.กมลวรรณ แจคงชรด

ภาคววชาพรฒนาผลวตภรณฑธ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อวทธวพลของลรกษณะโครงสรคางของเสคนกตวยเตนตยวอบแหคงตรอ

การแพรรของนลสาในเสคนระหวรางการคพนรบป

2 ปป

53-54

120,00033 อ.สาววตรน ธรรมธงชาตว

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

การพรฒนาความเขคาใจและความสามารถในการแกคโจทยธ

ปฝญหาในเรพจองพลรงงานของนรกเรนยนชรลนมรธยมศศกษาตอนตคน 

ดควยกระบวนการเรนยนรบคอยรางมนบรวบท

2 ปป

53-54

75,83334 อ.ทรศตรวน เครพอทอง

ภาคววชาครรศศกษา คณะศศกษาศาสตรธและพรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการวพจจยเสรพมสรผางขยดความสามารถในการแขนงขจน จจานวน 16 โครงการ 20,082,169

โครงการตนอเนชชอง จจานวน 5 โครงการ 11,350,000

Page 83 of 98
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ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

เคยบ-ไบโอดนเซล 7 ปป

48-54

3,400,000

(400,000)

1

(ชรด)

รศ.เพลญจวตร ศรนนพครณ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ศ.วรฒนา เสถนยรสวรสดวด

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.อมรรรตนธ พรหมบรญ

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.บงกชรรตนธ ปปตวยนตธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธสวจงแวดลคอม คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ชรตว มรวงประเสรวฐ

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร กสาแพงแสน

ดร.สรทธวพร เนนยมหอม

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

นางสาวสรพนวดา ววนวจฉรย

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

อ.บรญชา ชวณศรน

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

ผศ.สมชรย อนรสนธวดพรเพวจม

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

รศ.ธงไชย ศรนนพครณ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.วนระพรนธรธ สรนดอกจรนทรธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ดร.สรครนธรส ธาดากวตตวสาร

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสารวมา สรนทรารชรน

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาวรมณนยธ เจรวญทรรพยธ

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

รศ.ทรงกลด จารรสมบรตว

ภาคววชาวนผลวตภรณฑธ คณะวนศาสตรธ บางเขน

ดร.นงณพชร (ศวรววรรณ) ครณากร (บรรนคสา)

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

รศ.สาววตรน จรนทรานรรรกษธ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.สรนรนทา รรตนาโภ

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นายววฑบรยธ ใจผรอง

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.อรอรมา เพนยซคาย

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

รศ.สาววตรน จรนทรานรรรกษธ

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ดร.อวศรา เชาระกสา

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

รศ.สมชาย สรขะกบล

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.อนรสวษฐธ ธนะพวมพธเมธา

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.กานดวส สรดสาคร

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร.พรพรรณ สวระมนตธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.นรษรา สวนบรวทอง

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ผศ.วรนววสา สรดประเสรวฐ

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ววทยา ปฝปนสรวรรณ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

ผศ.ณกรญภรทร จวนดา

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

อ.เยาวภา อรรามศวรวรรจวเวทยธ (ตาปราบ)

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นางสรปราณน งามประสวทธวด

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ดร.อวศรา เชาระกสา

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

ผศ. สนรจน ขสาเลวศ

ครณสรขสรนตธ สรทธวผลไพบบลยธ

ครณทวนศรกดวด อรรนจวตตวกรล

การววเคราะหธเชวงครณภาพและปรวมาณสารทนจมนผลตรอ

โภชนาการและสารพวษจากเมลลดสบบรดสา

6 ปป

48-53

(0)1

(ยรอย)

ผศ.วรนววสา สรดประเสรวฐ

ภาคววชารรงสนประยรกตธและไอโซโทป คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การปรรบปรรงพรนธรธสบบรดสาเพพจอเพวจมผลผลวตจากพรนธรธทนจครดเลพอก 6 ปป

49-54

(0)1

(ยรอย)

นางสาวแอนนา สายมณนรรตนธ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ผลของฮอรธโมนจวบเบอเรลลวนและคอลซวซวนกรบสบบรดสาเพพจอ

การเพวจมผลผลวต

6 ปป

49-54

(0)1

(ยรอย)

นายโรจนธรวน ภวรมยธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การศศกษาการจรดการเพพจอการผลวตสบบรดสาใหคไดคผลผลวตสบง 6 ปป

49-54

(0)1

(ยรอย)

ศ.สายรณหธ ทรดศรน

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

ความแปรปรวนทางฟปโนไทปปของลรกษณะทางสรนรววทยาเพพจอ

ใชคครดเลพอกพรนธรธสบบรดสา

6 ปป

49-54

(150,000)1

(ยรอย)

รศ.ลวลลนจ กาวนตตะ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.มาลน ณ นคร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.รรงสฤษดวด กาวนตตะ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

แมลงผสมเกสรและการตวดผลของสบบรดสา (Jatropha curcas 

L.) ในสายพรนธรธไมรมนพวษ

6 ปป

49-54

(250,000)1

(ยรอย)

รศ.สาววตรน มาไลยพรนธรธ

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร บางเขน

นางสาว ชามา อวนซอน

นางสาว พณรญญา  พบสรข

การครดเลพอกสบบรดสา (Jatropha curcas L.) พรนธรธดนโดยการชรก

นสาใหคเกวดการกลายพรนธรธดควยววธนฉายรรงสนแกมมารรวมกรบ

เทคนวคการเพาะเลนลยงเนพลอเยพจอ

6 ปป

49-54

(200,000)1

(ยรอย)

ดร.นงณพชร (ศวรววรรณ) ครณากร (บรรนคสา)

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ผศ.ววภา หงษธตระกบล

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

นางสาวแอนนา สายมณนรรตนธ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

ผศ. สนรจน ขสาเลวศ

เลคตวนจากสบบรดสา : การสกรดใหคบรวสรทธวดและการประยรกตธใชค 6 ปป

49-54

(250,000)1

(ยรอย)

รศ.สรนรนทา รรตนาโภ

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร.สวทธวรรกษธ รอยตระกบล

รศ.ดร. นวลฉวน เวชประสวทธวด

การจรดการดวนและปรปยเพพจอเพวจมผลผลวตสบบรดสา 1 ปป (0)1

(ยรอย)

ผศ.สมชรย อนรสนธวดพรเพวจม

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

การผลวตกตาซชนวภาพจากกากเมลลดสบบรดสาโดยกระบวนการ

หมรกไรคออกซวเจนแบบขรลนตอนเดนยว และการหมรกแบบสอง

ขรลนตอน

3 ปป

51-53

(150,000)1

(ยรอย)

ดร.นรษรา สวนบรวทอง

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

การใชคประโยชนธจากสารสกรดสบบรดสาในการควบครมราสาเหตร

โรคพพช

4 ปป

51-54

(0)1

(ยรอย)

อ.อรอรมา เพนยซคาย

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

ศศกษาศรกยภาพการเจรวญเตวบโต การใหคผลผลวต และววธนการ

เขตกรรมในการปลบกสบบรดสาบนชรดดวนโพนพวสรย

1 ปป (0)1

(ยรอย)

อ.ศรภาวรรณ ประพรนธธ

สาขาววชาทรรพยากรเกษตรชนวภาพ คณะทรรพยากรธรรมชาตวและ

อรตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

การพรฒนาววธนการเกลบรรกษาพรนธรธสบบรดสา (Jatropha curcas 

L.) ในสภาพปลอดเชพลอ : การอนรรรกษธพรนธรธเพพจอการพรฒนา

อยรางยรจงยพน

6 ปป

49-54

(0)1

(ยรอย)

นางสาวรมณนยธ เจรวญทรรพยธ

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การศศกษาความสามารถในการตรศงคารธบอนของสบบรดสา 2 ปป

53-54

(300,000)1

(ยรอย)

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

รศ.เพลญจวตร ศรนนพครณ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.ทววา พาโคกทม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ดร.ดวงรรตนธ ศตครณ

ศบนยธความรรวมมพอทางววชาการไทย-ฝรรจงเศส (DORAS-Center) สสานรกงาน

อธวการบดน

ศศกษาการจรดการทรงพรรมภายหลรงการปลบกและการตรดแตรงกวจง

เพพจอเพวจมการเจรวญเตวบโตและผลผลวตในสบบรดสา

1 ปป (150,000)1

(ยรอย)

นายววฑบรยธ ใจผรอง

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

รศ.สมบรตว ชวณะวงศธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ดร.อวศรา เชาระกสา

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

นายววฑบรยธ ใจผรอง

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

การศศกษาประสวทธวภาพของนลสาหมรกจากเปลพอกผลสบบรดสาตรอ

การเจรวญเตวบโตของพพชและการควบครมโรคพพช

2 ปป

53-54

(120,000)1

(ยรอย)

อ.อรอรมา เพนยซคาย

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

รศ.ณรงคธ สวงหธบรระอรดม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

น.ส. มะโนรรตนธ สรดสงวน

ประสวทธวภาพของสบบรดสาในการควบครมไสคเดพอนฝอยรากปม 2 ปป

53-54

(130,000)1

(ยรอย)

อ.บรญชา ชวณศรน

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

อ.อนงคธนรช สาสนรรกกวจ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

การครดเลพอกและทดสอบความสามารถในการทนเคลมของสบบร

ดสาและสบบรเลพอด

2 ปป

53-54

(150,000)1

(ยรอย)

อ.วนระพรนธรธ สรนดอกจรนทรธ

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ผศ.อรรณศวรว กสาลรง

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

นางสาวแอนนา สายมณนรรตนธ

ศบนยธววจรยขคาวโพดและขคาวฟฟางแหรงชาตว สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอ

การคคนควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

การครดเลพอกสายพรนธรธสบบรดสาทนแลคงและกลไกการตอบสนอง

ตรอความเครนยดจากความแลคง

2 ปป

53-54

(150,000)1

(ยรอย)

ผศ.อมรรรตนธ พรหมบรญ

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร. สวทธวรรกษธ รอยตระกบล

การประเมวนประสวทธวภาพชรดเครพจองหนบสบบรดสา 1 ปป (80,000)1

(ยรอย)

ดร.อวศรา เชาระกสา

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

นายเอนก สรขเจรวญ

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

นายกวตตวเดช โพธวดนวยม

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

การศศกษาปฝจจรยทนจมนผลตรอเสถนยรภาพตรอการเกวดออกซวเดชรจน

จากนลสามรนสบบรดสา

1 ปป (250,000)1

(ยรอย)

รศ.เพลญจวตร ศรนนพครณ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ธงไชย ศรนนพครณ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.อนรสวษฐธ ธนะพวมพธเมธา

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นายชวนนทรต สวนประเสรวฐโชค

การพรฒนาตรวเรรงปฏวกวรวยาของแขลงทนจมนความคงทนสบงสสาหรรบ

การผลวตไบโอดนเซล

1 ปป (200,000)1

(ยรอย)

ผศ.กานดวส สรดสาคร

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ศศกษาการผลวตเอนไซมธโปรตวเอสและไลเปส บนกากสบบรดสา

หลรงผรานการสกรดนลสามรนออก ดควยววธนการหมรกแบบแหคง

1 ปป (200,000)1

(ยรอย)

ผศ.อนรสวษฐธ ธนะพวมพธเมธา

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.เพลญจวตร ศรนนพครณ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นายอสาพล เลพอดสงคราม
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การสกรดแทนนวนจากเปลพอกลสาตคนสบบรดสาเพพจออรตสาหกรรม 1 ปป (150,000)1

(ยรอย)

นางวารรณน ธนะแพสยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.พวลาณน ไวถนอมสรตยธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นางสาววราภรณธ อภววรฒนาภววรต

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ดร.พรพรรณ สวระมนตธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ผลของการใชคสารสกรดใบสบบรดสาตรอการตคานกวจกรรมของยรง

ลาย

1 ปป (120,000)1

(ยรอย)

ผศ.ณกรญภรทร จวนดา

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพรฒนาพลรงงานทดแทน : การผลวตไฮโดรเจนและการใชค

ประโยชนธในการผลวตไฟฟฝา

6 ปป

48-53

1,150,000

(50,000)

2

(ชรด)

รศ.สรนรนทธ ลวลมตระกบล

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.เลอลรกษณธ จวตรดอน

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.นวรรนดรธ จรนทวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรนรนทธ ลวลมตระกบล

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.นรนทวยา หาญศรภลรกษณธ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การผลวตพลรงงานกตาซไฮโดรเจนแบคทนเรนยสรงเคราะหธแสง

โดยใชควรตถรดวบทางการเกษตรและนลสาทวลงประเภทแปฝง

6 ปป

48-53

(300,000)2

(ยรอย)

รศ.เลอลรกษณธ จวตรดอน

ภาคววชาจรลชนวววทยา คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

Dr. Noisommitr - Rizzi , Naruemol

Prof. Dr. Kazuo Izaki

การผลวตไฮโดรเจนโดยสาหรรายสนเขนยวในประเทศไทย 6 ปป

48-53

(300,000)2

(ยรอย)

รศ.นวรรนดรธ จรนทวงศธ

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.ประศาสตรธ เกพลอมณน

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ดร. อาภารรตนธ มหาขรนธธ

การพรฒนาเซลลธเชพลอเพลวงผลวตไฟฟฝาขนาด 350 วรตตธ การใชค

ประโยชนธแกตสไฮโดรเจนเปปนพลรงงานทดแทน

6 ปป

48-53

(500,000)2

(ยรอย)

รศ.สรนรนทธ ลวลมตระกบล

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.เทอดไทย วรฒนธรรม

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.นรนทวยา หาญศรภลรกษณธ

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การออกแบบโมเลกรลและการผลวตวรสดรทนจมนโครงสรคางระดรบนา

โนเมตร

5 ปป

49-53

5,000,0003 ศ.จสารรส ลวลมตระกบล

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.เมตตา เจรวญพานวช

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ผศจงผาย พรรณวดน

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.พวบบลยธ พรนธร

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ณรฐพร ฉรตรแถม

ภาคววชาฟปสวกสธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.อสาพร เสนรหธ

ภาคววชาเทคโนโลยนอรตสาหกรรมเกษตร คณะอรตสาหกรรมเกษตร 

บางเขน

อ.พวมพา หอมนวรรนดรธ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

อ.ธานวน นานอก

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรภา หารหนองบรว

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.จรกร แสงมา

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ. ยรทธนา  ตรนตวรรรงโรจนธชรย

ผศ. ตะวรน สรกนคอย

ผศ. อภวนภรส  รรจววรตร

ดร. รรคงนภา ทองพบล
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การศศกษาเทคโนโลยนการผลวตองรรนไรคเมลลดภายใตคสภาพโรง

เรพอนพลาสตวก ณ พระตสาหนรกสวนปทรม

4 ปป

51-54

300,0004 นายกวตตวพงศธ ตรนตรรยานนทธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

รศ.ฉลองชรย แบบประเสรวฐ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ดร.ณรงคธชรย พวพรฒนธธนวงศธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การปลบกเพพจอใชคประโยชนธจากพพชแกรนตะวรน (Jerusalem 

Artichoke)

3 ปป

51-53

1,500,000

(1,500,000)

5

(ชรด)

รศ.สาโรจนธ ศวรวศรนสนนยกรล

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การปลบกเปรนยบเทนยบพรนธรธและครดเลพอกพรนธรธทนจเหมาะสมกรบ

พพลนทนจปลบกเพพจอการนสาไปใชคประโยชนธของพพช Jerusalem 

Artichoke

3 ปป

51-53

(0)5

(ยรอย)

นายประภาส ชรางเหลลก

สถานนววจรยเพชรบบรณธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายโอฬาร ตรณฑววรรฬหธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสรดประสงคธ สรวรรณเลวศ

สถานนววจรยสวทธวพรกฤดากร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายสกล ฉายศรน

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายสรทรศนธ แปลงกาย

สถานนววจรยลพบรรน สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคนควคาและพรฒนาพพช

ศาสตรธ

นายบรญรรวม จรนทรธชพจน

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสรปราณน งามประสวทธวด

สถานนววจรยพพชไรรสรวรรณวาจกกสวกวจ สถาบรนอวนทรนจรนทรสถวตยธเพพจอการคคน

ควคาและพรฒนาพพชศาสตรธ

นางสาวเบลญจารรชด ทองยพน

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวนระยรทธ แสนยากรล

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การพรฒนากรรมววธนการผลวตนลสาตาลอวนบโลโอลวโกแซลกคาไรดธ

จากเยรบซาเลลมอารธตวโชลค

3 ปป

51-53

(0)5

(ยรอย)

รศ.สาโรจนธ ศวรวศรนสนนยกรล

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผลของการเสรวมฟรรกโตโอลวโกแซคคาไรดธจากพพชเจรบซาเลลม

อารธตวโชตคตรอจรลวนทรนยธในระบบทางเดวนอาหารและองคธ

ประกอบทางเคมนของมบลของสรกร

1 ปป (0)5

(ยรอย)

รศ.ชรยภบมว บรญชาศรกดวด

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

อาหารสรขภาพและผลของความรคอนตรอเนพลอสรมผรสของแกรน

ตะวรน

1 ปป (0)5

(ยรอย)

ดร.เกศศวณน ตระกบลทววากร

ฝฟายโภชนาการและสรขภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

การผลวตเยพจอและกระดาษจากตคนแกรนตะวรนเพพจองาน

หรตถกรรมและบรรจรภรณฑธ

1 ปป (0)5

(ยรอย)

นายวรฒวนรนทธ คงทรด

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร
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ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการใหมน จจานวน 11 โครงการ 8,732,169

การจรดการโรคและแมลงเพพจอผลวตถรจวเหลพองและถรจวเหลพองฝฝก

สดอยรางปลอดภรย

1 ปป 300,0006 รศ.สรดฤดน ประเทพองวงศธ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

อ.สรพจนธ กาเซลม

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร บางเขน

ววลาวรรณธ เชพลอบรญ

ตวยากร ฉรตรนภารรตนธ

น.ส. รรชฎาวรรณ เดชมณน

น.ส.มะลวดา ชบรวนทรธ

น.ส.สรนรนทนาถ นรราภรกดวด

น.ส.ลาวรลยธ กลรดสรวรรณ

การศศกษานวเวศววทยา ประชากร การแพรรกระจายและสรขภาพ

เพพจอแกคปฝญหาชคางในประเทศไทย

1 ปป 700,0007 ผศ.รองลาภ สรขมาสรวง

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.วรฒวชรย กปปลกาญจนธ

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

รศ.ศรปราชญธ ธไนศวรรยางกบร

ภาคววชาพฤกษศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ผศ.วรนชรย อรรณประภารรตนธ

ภาคววชาววศวกรรมปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.วรววทยธ วรชชวรลคร

ภาคววชาพยาธวววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

ผศ.เพลญพร เจนการกวจ

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

อ.สวทธวนรธ (นวกร) ทองทวพยธศวรวเดช (ทองทวพยธ)

ภาคววชาเวชศาสตรธคลนนวคสรตวธใหญรและสรตวธปฟา คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

รศ.นรวศ ภบมวภาคพรนธธ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

รศ.ยงยรทธ ไตรสรรรตนธ

ภาคววชาชนวววทยาปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.พสรธา สรนทรหคาว

ภาคววชาการจรดการปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

การพรฒนารถจรกรยานไฟฟฝา KU E-Bike 1 ปป 100,0008 ผศ.อภวชาต แจคงบสารรง

ภาคววชาววศวกรรมเครพจองกล คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

โครงการววจรยและพรฒนาตรอยอดการผลวตหรรนยนตธเกลบกบคระเบวด 3 ปป

53-55

300,0009 รศ.ณรฏฐกา หอมทรรพยธ

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผศ.วชวระ จงบรรน

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.ธนากร ฆคองเดช

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟฝา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

นายถวระภรทร จรวยะนรววชชธ

นายศรรญญบ นวยศ

นายรณรงคธ จวตรามรญ

นายสมเกนยรตว บรตรดน

การศศกษาการปลบกไมคผลยพนตคนแบบผสมผสานเพพจอการ

พรฒนาการใชคทนจดวนอยรางยรจงยพน

1 ปป 631,00010 นายโรจนธรวน ภวรมยธ

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นายวรววทยธ ยนจสวรสดวด

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางวนระศรน เมฆตรง 

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวบรวบาง ยะอบป

สถานนววจรยดอยปรย สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางสาวเบลญจารรชด ทองยพน

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การปลบกไมคสามอยรางเพพจอประโยชนธสนจอยรางในพพลนทนจศบนยธภบฟฝา

พรฒนา

1 ปป 333,00011 ผศ.สคาร ทนจรนทศก

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

อ.สมพร แมรลวจม

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การพรฒนากระบวนการผลวตและควบครมครณภาพผลวตภรณฑธ

ผรกและผลไมคของศบนยธภบฟฝาพรฒนา

1 ปป 250,00012 นายพวสรทธวด บรตรสรวรรณ

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางเพลญพวมล จาตรรนตธรรศมน

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางสาวพวศมรย ศรนชาเยช

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นายนวพรฒนธ ลวลมสงวน

ฝฟายกระบวนการผลวตและแปรรบป สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธ

อาหาร

นางสาวเบลญจารรชด ทองยพน

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

การววจรยศรกยภาพพพชสมรนไพรเรรวเพพจอการใชคประโยชนธอยราง

ยรจงยพน

3 ปป

53-55

700,000

(50,000)

13

(ชรด)

นายณรฐวรฒนธ คลรงทรรพยธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

เรณบและกายววภาคเปรนยบเทนยบพพชสกรลเรรวบางชนวดเพพจอสนรบ

สนรนการใชคประโยชนธสมรนไพรไทยเชวงพาณวชยธ

2 ปป

53-54

(140,000)13

(ยรอย)

นางสาวยรพดน เผราพรนธธ

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางพรชรน อสารรง

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาวปปยนรนทธ ถนอมชาตว

สสานรกงานเลขานรการ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

การพรฒนาววธนการขยายพรนธรธและเกลบรรกษาพรนธรธพพชสกรลเรรวใน

สภาพปลอดเชพลอ : การขยายพรนธรธและอนรรรกษธพรนธรธพพชเพพจอ

การพรฒนาอยรางยรจงยพน

3 ปป

53-55

(90,000)13

(ยรอย)

นางสาวรมณนยธ เจรวญทรรพยธ

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายอนรชา ทะรา

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ผศ.ชลวดา เลลกสมบบรณธ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

การทดสอบระยะปลบกและอรตราการใสรปรปยตรอการเตวบโตและ

ผลผลวตของพพชสกรลเรรวทนจปลบกในสวนปฟา

3 ปป

53-55

(200,000)13

(ยรอย)

นายณรฐวรฒนธ คลรงทรรพยธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

อ.จงรรก วรชรวนทรธรรตนธ

ภาคววชาวนวรฒนววทยา คณะวนศาสตรธ บางเขน

นายอนรชา ทะรา

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ฤทธวดตคานจรลวนทรนยธของพพชชนวดตราง ๆ ในสกรล Amomum 2 ปป

53-54

(220,000)13

(ยรอย)

ผศ.ชลวดา เลลกสมบบรณธ

ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กสาแพงแสน

ดร.สรรรตนธวดน จววะจวนดา

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นายณรฐวรฒนธ คลรงทรรพยธ

สถานนววจรยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาวรมณนยธ เจรวญทรรพยธ

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

สถานการณธความเสนจยงของสารพวษเชพลอราและการพรฒนาววธน

การตรวจสอบแบบรวดเรลวในอาหารเลนลยงกรคง

1 ปป 1,300,000

(1,300,000)

14

(ชรด)

ผศ.วราภา มหากาญจนกรล

ภาคววชาววทยาศาสตรธและเทคโนโลยนการอาหาร คณะอรตสาหกรรม

เกษตร บางเขน

นางศวรววรลยธ สรคอยกลรอม

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ดร.นลสาผศลง อนรกบล

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นางสาวกฤตยา เพชรผศลง

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

นายธนภบมว มณนบรญ

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน
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ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

สถานการณธการปนเปปปอนสารพวษเชพลอราในอาหารกรคงและวรตถร

ดวบ

1 ปป (0)14

(ยรอย)

นางศวรววรลยธ สรคอยกลรอม

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

การใชคเทคนวคทางอณบชนวววทยาเพพจอตรวจสอบเชพลอราฟบซา

เรนยมชนวดสรคางสารพวษในอาหารเลนลยงกรคง

1 ปป (0)14

(ยรอย)

ดร.นลสาผศลง อนรกบล

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

ผลกระทบของอาหารกรคงทนจปนเปปปอนซนราลนโนนตรอระบบภบมวครคม

กรนและเนพลอเยพจอของกรคงขาว

1 ปป (0)14

(ยรอย)

นางสาวกฤตยา เพชรผศลง

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาการผลวตวรสดรอคางอวงซนราลนโนนตคนแบบจากขคาว

โพดสสาหรรบการตรวจสอบอาหารกรคง

1 ปป (0)14

(ยรอย)

นายธนภบมว มณนบรญ

ฝฟายเครพจองมพอและววจรยทางววทยาศาสตรธ สถาบรนววจรยและพรฒนา

แหรงมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ บางเขน

โครงการการพรฒนาเทคโนโลยนการผลวตยางธรรมชาตว 1 ปป 1,700,000

(1,700,000)

15

(ชรด)

รศ.กลคาณรงคธ ศรนรอต

ภาคววชาเทคโนโลยนชนวภาพ คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ดร.ศวรวลรกษณธ เลนลยงประยบร

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ธารวณน นามพวชญธ

ภาคววชาเทคโนโลยนการบรรจรและวรสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผศ.นรทธมน คบณแสง

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.สรนรนทธ ลวลมตระกบล

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ดร.รรตนา ตรนฑเทอดธรรม

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

ลรกษณะทางสรนรววทยาและพรนธรศาสตรธของครณสมบรตวของนลสา

ยางทนจสรมพรนธธกรบปรวมาณและครณภาพผลผลวต

1 ปป (0)15

(ยรอย)

รศ.พบนพวภพ เกษมทรรพยธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

อวทธวพลขององคธประกอบไขมรนตรอครณภาพยางธรรมชาตวใน

พพลนทนจปลบกภาคตะวรนออกเฉนยงเหนพอ

1 ปป (0)15

(ยรอย)

ดร.ศวรวลรกษณธ เลนลยงประยบร

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

นาโนคอมโพสวทระหวรางยางธรรมชาตวกรบแรรดวนเหนนยวทนจถบก

เตรนยมโดยววธนกราฟตวลงเมลอวนเตอรธคาเลชรจน

1 ปป (0)15

(ยรอย)

ผศ.ธารวณน นามพวชญธ

ภาคววชาเทคโนโลยนการบรรจรและวรสดร คณะอรตสาหกรรมเกษตร บางเขน

ผลของการเตวมแมรเหลลกถาวร BaFe12 O19 ตรอสมบรตวเชวงกล

และเชวงแมรเหลลกของยางธรรมชาตวคอมโพสวท

1 ปป (0)15

(ยรอย)

ผศ.นรทธมน คบณแสง

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ประสวทธวภาพการตรอกวจงในการเกวดโคพอลวเมอรธแบบอวมรลชรน

ของสไตรนนกรบนลสายางธรรมชาตว เมพจอมนยางสรดสรวนสบงกวรารคอย

ละ 60

1 ปป (0)15

(ยรอย)

รศ.สรนรนทธ ลวลมตระกบล

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาวรสดรยรอยสลายไดคจากยางพาราผสมแปฝงมรน

สสาปะหลรง

1 ปป (0)15

(ยรอย)

ดร.รรตนา ตรนฑเทอดธรรม

ฝฟายเทคโนโลยนชนวมวลและพลรงงานชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

แนวทางการปรรบตรวเชวงบบรณาการจากความแปรปรวนสภาพ

ภบมวอากาศตรอศรกยภาพการผลวตภาคการเกษตรในภาคตะวรน

ออกของประเทศไทย

2 ปป

53-54

2,418,169

(2,418,169)

16

(ชรด)

ผศ.สรวรรณา ประณนตวตกรล

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

รศ.วรฒว หวรงวรชรกรล

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

ฐานขคอมบลภบมวสารสนเทศสสาหรรบการววเคราะหธศรกยภาพการ

ผลวตภาคการเกษตรภายใตคความแปรปรวนสภาพภบมวอากาศ

2 ปป

53-54

(0)16

(ยรอย)

รศ.สากล สถวตววทยานรนทธ

ภาคววชาภบมวศาสตรธ คณะสรงคมศาสตรธ บางเขน

อ.ชนมณน ทองใบ

ภาคววชาภบมวศาสตรธ คณะสรงคมศาสตรธ บางเขน

ทรรพยากรนลสา การจรดการนลสาและการชลประทานตรอศรกยภาพ

การผลวตภาคการเกษตร ภายใตคความแปรปรวนสภาพภบมว

อากาศในภาคตะวรนออกของประเทศไทย

2 ปป

53-54

(0)16

(ยรอย)

ผศ.ศรภชาตว สรขารมณธ

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธ คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

รศ.กอบเกนยรตว ผรองพรฒว

ภาคววชาววศวกรรมทรรพยากรนลสา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

อ.ณรฐ มาแจคง

ภาคววชาววศวกรรมทรรพยากรนลสา คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภบมวอากาศตรอการออก

ดอกของไมคผลเศรษฐกวจ

2 ปป

53-54

(0)16

(ยรอย)

อ.ชวนวรฒนธ ยรพวรฒนพรนธธ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.พวบบลยธ กรงแฮ

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภบมวอากาศตรอการเตวบโต

ของไมคยพนตคนทางเศรษฐกวจ

2 ปป

53-54

(0)16

(ยรอย)

รศ.ปฝสสน ประสมสวนธธ

ภาคววชาการจรดการปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.ขวรญชรย ดวงสถาพร

ภาคววชาการจรดการปฟาไมค คณะวนศาสตรธ บางเขน

ผศ.นรชนาถ มรจงครจง

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภบมวอากาศตรอการเจรวญ

เตวบโตของสรตวธทะเลเศรษฐกวจ

2 ปป

53-54

(0)16

(ยรอย)

ผศ.ปปตว กรนตรงกรล

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

รศ.อภววรนทธ กสาลรงเอก

ภาคววชาสหกรณธ คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

รศ.เชษฐพงษธ เมฆสรมพรนธธ

ภาคววชาววทยาศาสตรธทางทะเล คณะประมง บางเขน

อ.อรไรรรตนธ เนตรหาญ

ภาคววชาการจรดการประมง คณะประมง บางเขน

รศ.แสงเทนยน อรจจวมางกบร

ภาคววชาการจรดการประมง คณะประมง บางเขน

ผศ.กาญจนา พรฒธนานรรรกษธ

ภาคววชาการจรดการประมง คณะประมง บางเขน

อ.จรนทรา ศรนสมวงศธ

ภาคววชาการจรดการประมง คณะประมง บางเขน

ผลกระทบของความแปรปรวนของสภาพภบมวอากาศตรอการใชค

ทนจดวนทางการเกษตรในภาคตะวรนออกของประเทศไทย

2 ปป

53-54

(0)16

(ยรอย)

อ.จรกรกฤษณธ พจนศวลปป

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

อ.กรมปนาท ววจวตรศรนกมล

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

การปรรบตรวเชวงบบรณาการของชรมชนจากความแปรปรวน

สภาพภบมวอากาศตรอศรกยภาพการผลวตภาคการเกษตรในภาค

ตะวรนออก

2 ปป

53-54

(0)16

(ยรอย)

อ.กรมปนาท ววจวตรศรนกมล

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

รศ.สากล สถวตววทยานรนทธ

ภาคววชาภบมวศาสตรธ คณะสรงคมศาสตรธ บางเขน

รศ.โสมสกาว เพชรานนทธ

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธ คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

ผศ.สรวรรณา ประณนตวตกรล

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

อ.วลนรรตนธ สรพรรณชาตว

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการวพจจยสถาบจนเพชชอพจฒนาคทณภาพ จจานวน 1 โครงการ 1,000,000

โครงการวพจจยสาขาสจงคมและพฤตพกรรมศาสตรร จจานวน 1 โครงการ 1,000,000

โครงการใหมน จจานวน 1 โครงการ 1,000,000

มหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธกรบความเปปนมหาววทยาลรยววจรย

แหรงชาตว : สถานภาพและทวศทาง

1 ปป 1,000,000

(1,000,000)

1

(ชรด)

ผศ.สรนตว ศรนสวนแตง

ภาคววชาการพรฒนาทรรพยากรมนรษยธและชรมชน คณะศศกษาศาสตรธและ

พรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน

กคาวแรกสบรความเปปนมหาววทยาลรยววจรยของมหาววทยาลรย

เกษตรศาสตรธ : ปฝญหาอรปสรรคและผลการดสาเนวนงาน

1 ปป (0)1

(ยรอย)

ผศ.สรนตว ศรนสวนแตง

ภาคววชาการพรฒนาทรรพยากรมนรษยธและชรมชน คณะศศกษาศาสตรธและ

พรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน

แนวทางการเสรวมสรคางศรกยภาพของคณะววชาเพพจอตอบสนอง

พรนธกวจความเปปนมหาววทยาลรยววจรยแหรงชาตว

ของมหาววทยาลรยเกษตรศาสตรธ

1 ปป (0)1

(ยรอย)

ผศ.สรมวตร สรวรรณ

ภาคววชาการพรฒนาทรรพยากรมนรษยธและชรมชน คณะศศกษาศาสตรธและ

พรฒนศาสตรธ กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

โครงการศผนยรความเปปนเลพศทางวพชาการ จจานวน 45 โครงการ 5,625,000

โครงการสนจบสนทนททนวพจจยเพชชอพจฒนานจกวพจจยรทนนใหมน จจานวน 45 โครงการ 5,625,000

โครงการใหมน จจานวน 45 โครงการ 5,625,000

การศศกษาศรกยภาพของแหลรงอนรบาลลบกปลาเศรษฐกวจใน

วงศธ Cyprinidae เพพจอการจรดการทรรพยากรประมงในอรางเกลบ

นลสาเขพจอนปฟาสรกชลสวทธวด จรงหวรดลพบรรน อยรางยรจงยพน

2 ปป

53-54

135,0001 อ.สรนตว พรวงเจรวญ

ภาคววชาชนวววทยาประมง คณะประมง บางเขน

รศ.จารรมาศ เมฆสรมพรนธธ

ภาคววชาชนวววทยาประมง คณะประมง บางเขน

ฤทธวดตคานอนรมบลอวสระของสารสกรดจากสาหรรายทะเลบางชนวด

ในประเทศไทย

2 ปป

53-54

150,0002 อ.จรนทนา ไพรบบรณธ

ภาคววชาชนวววทยาประมง คณะประมง บางเขน

รศ.อนงคธ จนรภรทรธ

ภาคววชาชนวววทยาประมง คณะประมง บางเขน

ผลของการใชคปรปยอวนทรนยธและการลดการไถพรวนตรอการ

เปลนจยนแปลงธาตรคารธบอนในพพลนทนจเพาะปลบกขคาวในเขตภาค

กลาง

2 ปป

53-54

120,0003 อ.ศรภชรย อสาคา

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ความเปปนพวษของสารสกรดจากสบบรดสาตรอการงอกและการ

เจรวญเตวบโตของพพชใบแคบและใบกวคางบางชนวด

1 ปป 120,0004 อ.อารธม อรนอาตมธงาม

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

การหาปรวมาณสารกรนเสนยจสาพวกพาราเบนตกคคางในแหลรงนลสา

บรวเวณชรมชน

ในกรรงเทพมหานครและปรวมณฑลดควยเครพจองมพอ HPLC

1 ปป 150,0005 อ.ปฐมาพร อสานาจอนรนตธ

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

รศ.พวบบล ไชยอนรนตธ

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.วรวรฒว ฤกษธอสานวยโชค

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

อ.สรพจนา เจรวญสวน

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.ววมลรรตนธ อวนศวร

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

นายคมสรน สรจจะสถาพร

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.ศวรวนวตยธ ธารธาดา

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

นางสาวดลฤดน ครรฑเกวด

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.พรพวมล เมธนนรกบล

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

การศศกษายนนควมครมการออกดอกในกลควยไมคเอพลองมะลว 

(Dendrobium crumenatum)

2 ปป

53-54

150,0006 อ.อรจราพร ศรนบรญเลวศ

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

รศ.พรฒนา ศรนฟฝา ฮรนเนอรธ

ภาคววชาพรนธรศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การแยกและศศกษาหนคาทนจของเลคตวนในปลานวลทนจพบหลรง

จากกระตรคนดควยแบคทนเรนย Streptococcus agalactiae

1 ปป 150,0007 อ.ศศวมนรส อรณจรกรธ

ภาคววชาชนวเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การววเคราะหธลสาดรบนววคลนโอไทดธของยนน VP2 ของเชพลอ 

canine parvovirus ทนจแยกไดคจากสรนรขในประเทศไทยในปป 

2009-2010

1 ปป 150,0008 อ.ณรฐนรน อวนทอง

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.ศราวรรณ แกควมงคล(ธนศวลปป)

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.สมรคร สรจรวต

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.วนรท ศรนเจรวญ

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.พนระ อารนศรนสม

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

นางสาวจงรรก มงกรฎ

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

รศ.ธนระพล ศวรวนฤมวตร

ภาคววชาพยาธวววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน
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การศศกษาลรกษณะการถรายทอดผรานทางไขรฟฝกของเชพลอ 

Riemerella anatipestifer  จากตรวอรอนของไขรเปปดตายโคม

และลบกเปปด

1 ปป 150,0009 อ.นวลอนงคธ สวนวรต

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

อ.เกรนยงไกร ววฑบรยธเสถนยร

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

อ.รรรงโรจนธ แจรมอคน

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

รศ.ทวนศรกดวด สรงเสรวม

ภาคววชาพยาธวววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

นายสรขสรนตธ ฉจสาสวงหธ

ภาคววชาสรตวแพทยสาธารณสรขศาสตรธ และการบรวการววนวจฉรย คณะสรตว

แพทยศาสตรธ บางเขน

อ.เอกชรย เยลนสรข

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

การลดแอนตวเจนของเซลลธเมลดเลพอดแดงสรนรขเพพจอการถราย

โลหวต

1 ปป 150,00010 อ.พรพวมล เมธนนรกบล

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

รศ.วรวรฒว ฤกษธอสานวยโชค

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

อ.ณรฐนรน อวนทอง

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.พนระ อารนศรนสม

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

ดร.เอกชาตว พรหมดวเรก

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

นายคมสรน สรจจะสถาพร

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.ปฐมาพร อสานาจอนรนตธ

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

นางสาวฤทรยรรตนธ สรนตวประชาธรรม

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

นางสาวปปยนาถ เทนยนเลลก

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

ความชรกของ Torque Teno virus ในสรกรในประเทศไทย 1 ปป 135,00011 อ.อลงกต บรญสบงเนวน

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

ผศ.ปรววรรต พบลเพวจม

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

ผศ.ณรฐวรฒว รรตนวณวชยธโรจนธ

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

อ.นรรตมธ ทะนานทอง

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

รศ.กวจจา  อรไรรงคธ

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

การววเคราะหธเพพจอหามลพวษทางอากาศในอนรภาคฝรฟนจากอราว

ศรนราชา จรงหวรดชลบรรน

2 ปป

53-54

135,00012 อ.ปฝญญา แขนลสาแกคว

สาขาววชาววทยาศาสตรธพพลนฐานและพลศศกษา คณะทรรพยากรและสวจงแวด

ลคอม ศรนราชา

การววเคราะหธการออมของครรวเรพอนเกษตรไทย 1 ปป 150,00013 อ.อวสรวยา บรญญะศวรว

ภาคววชาเศรษฐศาสตรธเกษตรและทรรพยากร คณะเศรษฐศาสตรธ บางเขน

“ตะวรนออก” ในนวนวยายของหลวงววจวตรวาทการ 1 ปป 75,00014 ผศ.นรทธนรย ประสานนาม

ภาคววชาวรรณคดน คณะมนรษยศาสตรธ บางเขน

การศศกษาลรกษณะโครงสรคางทางจรลกายววภาคศาสตรธ และ

เนพลอเยพจอเคมนไกลโคคอนจบเกต ในอวรยวะระบบสพบพรนธรธเพศเมนย

ของตรวลวจนชวา

1 ปป 120,00015 อ.นวยดา ลคานทรรพยธสกรล

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

ศ.อภวนรนทธ สรประเสรวฐ

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

รศ.มาลนวรรณ เหลนจยมศวรวเจรวญ

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

ผศ.ศวรวรรกษธ จรนทครร

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

นางสาวผกาวดน พงษธเกษ

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน
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การพรฒนาปฏวกวรวยา SYBR green real-time PCR เพพจอการ

ตรวจหาปรวมาณเชพลอเซอรธโคไวรรสไทปป 2 (PCV2) ในสรกร

1 ปป 135,00016 อ.ประภา ทรงจวนดา

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

ผศ.ปรววรรต พบลเพวจม

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

รศ.กวจจา  อรไรรงคธ

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

อ.อลงกต บรญสบงเนวน

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

นางภรทรา มบลจวตร

ภาคววชาเวชศาสตรธและทรรพยากรการผลวตสรตวธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

บางเขน

พรฒนาเครพจองพรวนจอบหมรนทนจใชคใบมนดจอบหมรนตคนแบบ

สสาหรรบรถแทรกเตอรธ

1 ปป 150,00017 อ.ศวรวศรกดวด เชวดเกนยรตวพล

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

รศ.ธรญญา นวยมาภา

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

นายววชรย หมอยาดน

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

ผลของการงอก และหมรกดควยเชพลอ Lactobacillus 

plantarum ตรอการเปลนจยนแปลงของปรวมาณ Gamma – 

aminobutyric acid และครณสมบรตวตคานอนรมบลอวสระในเมลลด

ดถรจวเหลพอง

1 ปป 90,00018 นางสาววนวดา เทวารรทธวด

ฝฟายโภชนาการและสรขภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นายประมวล ทรายทอง

ฝฟายจรลชนวววทยาประยรกตธ สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

นางพรชรน ตรลงตระกบล

ฝฟายเคมนและกายภาพอาหาร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาผลวตภรณฑธอาหาร

การววเคราะหธลสาดรบนววคลนโอไทดธของยนน 5S rDNA  และ

ความชรกของพยาธว Trichinella ทนจแยกไดคจากหนบในจรงหวรด

นราน

1 ปป 150,00019 นางสาวนวชนรนตธ สวนสรองแสง

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

รศ.วรวรฒว ฤกษธอสานวยโชค

ภาคววชากายววภาคศาสตรธ คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

อ.วนรท ศรนเจรวญ

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.ณรฐนรน อวนทอง

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.พนระ อารนศรนสม

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

อ.สมรคร สรจรวต

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

รศ.พวบบล ไชยอนรนตธ

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ กสาแพงแสน

รบปแบบการพรฒนาครบ กลรรมสาระการเรนยนรบคสรขศศกษาและ

พลศศกษา สรงกรดสสานรกงานเขตพพลนทนจการศศกษากรรงเทพมหา

นคร

1 ปป 112,50020 อ.จรฑามาศ บรตรเจรวญ

ภาคววชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรธ บางเขน

การศศกษาเปรนยบเทนยบรบปแบบโปรตนนในของเหลวรรางกาย

ของสรนรขพรนธรธไทยหลรงอานและสรนรขพรนธรธไทยบางแกคว

1 ปป 150,00021 อ.ชรยวรฒนธ บรญแกคววรรณ

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผศ.จตรพร หนบสรด

ภาคววชาเวชศาสตรธคลวนวกสรตวธเลนลยง คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

รศ.อาภรสสรา ชบเทศะ

ภาคววชาสรนรววทยา คณะสรตวแพทยศาสตรธ บางเขน

สวทธวรรกษธ รอยตระกบล

การใชคสารไคโตซานรรวมกรบสารเรรงการเจรวญเตวบโต เพพจอเพวจม

ประสวทธวภาพการเพาะเลนลยงขคาวหอมมะลว

1 ปป 90,00022 นางสาวสรลรกษณธ แจรมจสารรส

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

รศ.สนธวชรย จรนทรธเปรม

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร กสาแพงแสน

ดร.รงรอง หอมหวล

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน

นางมณฑา วงศธมณนโรจนธ

ฝฟายปฏวบรตวการววจรยและเรพอนปลบกพพชทดลอง สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

ผลของปรวมาณความชพลนในดวนและธาตรอาหารตรอการเจรวญ

เตวบโตและครณภาพของผลผลวตแตงเทศ

1 ปป 135,00023 อ.ปรวยานรช จรลกะ

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

อ.พวจวตรา แกควสอน

ภาคววชาพพชสวน คณะเกษตร บางเขน

ผศ.ศวพร ศรภผล

ภาคววชาปฐพนววทยา คณะเกษตร บางเขน

ปฝจจรยทนจเกนจยวขคองกรบความสสาเรลจของกลรรมแมรบคานเกษตรกรทนจ

ไดครรบรางวรลระดรบประเทศ : กรณนศศกษากลรรมแมรบคานเกษตรกร

บคานโนนยาง อ.กรดชรม จ.ยโสธร

1 ปป 150,00024 อ.อรนรดดา ชวณศรน

ภาคววชาสรงคมววทยาและมานรษยววทยา คณะสรงคมศาสตรธ บางเขน

รศ.เอมอร อรงสรรรตนธ

ภาคววชาสรงเสรวมและนวเทศศาสตรธเกษตร คณะเกษตร กสาแพงแสน

ความหลากหลายและอนรกรมววธานของมวนนลสาในเทพอกเขา

สอยดาว จรงหวรดจรนทบรรน

2 ปป

53-54

112,50025 อ.เอกวรต ววถนประดวษฐธ

ภาคววชากนฏววทยา คณะเกษตร บางเขน

การจรดการระบบการใหคนลสาเพพจอเพวจมผลผลวตของขคาวโพดฝฝก

อรอน

1 ปป 112,50026 อ.รรกศรกดวด เสรวมศรกดวด

ภาคววชาเกษตรกลววธาน คณะเกษตร บางเขน

ผลกระทบจากการเปลนจยนแปลงภบมวอากาศทนจมนตรอผลผลวตใน

ระบบการปลบกพพชทนจมนขคาวเปปนพพชหลรกและการปรรบตรวของ

เกษตรกรตรอสภาพความแปรปรวนของภบมวอากาศในพพลนทนจการ

เกษตรทนจใชคนลสาฝน

1 ปป 97,50027 อ.ปารวชาตว พรมโชตว

ภาคววชาพพชไรรนา คณะเกษตร บางเขน

การสรงเคราะหธฟปชเชอรธโทรปชธดควยตรวเรรงโคบอลตธบนสาร

พยรงไททาเนนยมไดออกไซดธ ซศจงถบกปรรบปรรงดควยซนเรนยม

ไอออน

2 ปป

53-54

150,00028 อ.สรธาสวนน กวตยาการ

ภาคววชาเคมน คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การแกคสมการนรยทรจวไปของสมการเชวงฟฝงกธชรนลอการวทศมบาง

ประเภท

2 ปป

53-54

75,00029 อ.วรชรพล พวมพธเสรวฐ

ภาคววชาคณวตศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

การเพาะเลนลยงจรลวนทรนยธ เพพจอการผลวตนลสามรนไบโอดนเซล 2 ปป

53-54

150,00030 อ.เมธน สายศรนหยรด

ภาคววชาววศวกรรมเคมน คณะววศวกรรมศาสตรธ บางเขน

คลพจนการเจรวญของฟอลลวเควล สสาหรรบโปรแกรมการผลวตตรว

อรอนนอกรรางกาย (โอพนยบ-โอวนเอฟ) ในแมรกระบพอปลรกระวราง

การตรลงทคองระยะแรก

1 ปป 150,00031 ดร.เอกชาตว พรหมดวเรก

ภาคววชาเทคนวคการสรตวแพทยธ คณะเทคนวคการสรตวแพทยธ

การใชคประโยชนธจากกลนเซอรอลดวบผลพลอยไดคจากกระบวน

การผลวตไบโอดนเซลจากสบบรดสา เพพจอใชคในการผลวตเอทานอล

1 ปป 150,00032 ดร.พรพรรณ สวระมนตธ

ฝฟายนาโนเทคโนโลยนและเทคโนโลยนชนวภาพ สถาบรนคคนควคาและพรฒนา

ผลวตผลทางการเกษตรและอรตสาหกรรมเกษตร

การผลวตปรปยหมรกมบลไสคเดพอนดวนจากขยะอวนทรนยธและมบลสรตวธ 

ในเขตตสาบลเพนนยด อสาเภอโคกสสาโรง จรงหวรดลพบรรน

1 ปป 90,00033 นางสาวจงกล พลายดน

ศบนยธววจรยและพรฒนาอาชนพแกรเกษตรกร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบ

นวเวศเกษตร

นางสาวจรฑามณน แสงสวราง

ศบนยธววจรยระบบนวเวศเกษตร สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

นางนวลปรางคธ ไชยตะขบ

สถานนววจรยกาญจนบรรน สถาบรนคคนควคาและพรฒนาระบบนวเวศเกษตร

ทบทวนอนรกรมววธานของเฟปรธนสกรล Microsorum Link ใน

ประเทศไทย

1 ปป 135,00034 อ.สหณรฐ เพชรศรน

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

การศศกษาสมบรตวทางกลเชวงความรคอนของพอลวเมอรธผสม

ระหวรางพอลวเบนซอกซาซนน และพอลวอะนวลนน

1 ปป 120,00035 อ.สรนรนทธ ทวพยธทวพากร

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

การศศกษาฟปลธมบาง SnO2 : F ซศจงเตรนยมโดยการพรนละออง

สารละลายเปปนจรงหวรดทนจภาวะอรณหภบมวตจสา

1 ปป 120,00036 อ.วนรชรย ลวภา

สายววชาววทยาศาสตรธ คณะศวลปศาสตรธและววทยาศาสตรธ กสาแพงแสน

การใชคตรวบรงชนลทนจเกนจยวขคองกรบหรวใจในการตรวจสอบภาวะโรค

หรวใจและหลอดเลพอดในมคาแขรง

1 ปป 150,00037 อ.สรนทรน เพลชรดน

ภาคววชาเวชศาสตรธคลนนวคสรตวธใหญรและสรตวธปฟา คณะสรตวแพทยศาสตรธ 

กสาแพงแสน

การศศกษาเปรนยบเทนยบประสวทธวภาพการรมยาดควยสาร

ฟอสฟปนในขคาวเปลพอกทนจเกลบรรกษาในไซโลกรบขคาวเปลพอกทนจ

เกลบรรกษาในกระสอบปฟาน

1 ปป 112,50038 อ.วรชรพล ชยประเสรวฐ

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรธ กสาแพงแสน

นายเอนก สรขเจรวญ

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

นายกวตตวเดช โพธวดนวยม

ฝฟายเครพจองจรกรกลการเกษตรแหรงชาตว สถาบรนววจรยและพรฒนา  กสาแพง

แสน

การศศกษาประสวทธวภาพการเปปนสารไลรแมลงของสารสกรด

ผสมจากสารสกรดจากตะไครคหอม (Cymbopogon nardus 

Rendle) และสารสกรดจากผววมะกรบด (Citrus hystrix DC) ทนจ

อรตราสรวนตราง ๆ กรน ตรอยรงลาย (Aedes aegypti L.) และยรง

กคนปลรอง (Anopheles minimus Theobald)

1 ปป 112,50039 นายภราดร ดอกจรนทรธ

ศบนยธววจรยและพรฒนากนฏววทยาสวจงแวดลคอม สถาบรนววจรยและพรฒนา  

กสาแพงแสน
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การพพจารณาจจดสรรงบประมาณโครงการวพจจยททนอทดหนทนวพจจย มก.ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2553

ลจาดจบ ชชชอโครงการวพจจย คณะผผผวพจจย/หนนวยงาน
ระยะเวลา

การวพจจย
งบประมาณ

การศศกษาผลการเสรวมใบเตยหอมในอาหารตรอสมรรถภาพ

การผลวตและสรขภาพของนกกระทาญนจปรฟนชรวงอายรตราง ๆ ภาย

ใตคสภาวะโรงเรพอนเปปด

1 ปป 112,50040 นางภคอร (สรรสนรนทธ) อรครมธรรากรล(สรขพวมาย,สวรางคสา)

ศบนยธววจรยและพรฒนาการผลวตสรตวธปปก สถาบรนสรวรรณวาจกกสวกวจเพพจอการ

คคนควคาและพรฒนาปศรสรตวธและผลวตภรณฑธสรตวธ กสาแพงแสน

นางสรกรญญา จรตตรพรพงษธ

ศบนยธววจรยและพรฒนาการผลวตสรตวธปปก สถาบรนสรวรรณวาจกกสวกวจเพพจอการ

คคนควคาและพรฒนาปศรสรตวธและผลวตภรณฑธสรตวธ กสาแพงแสน

นายสรชาตว สงวนพรนธรธ

ภาคววชาสรตวบาล คณะเกษตร กสาแพงแสน

การศศกษาความเปปนไปไดคของเสคนทางการขนสรงทางนลสาภาย

ในประเทศ และศบนยธกลางการขนสรงสวนคคาขคาว มรนสสาปะหลรง 

และนลสาตาล

1 ปป 112,50041 อ.ศรกรธร บรญทวนยรวรฒนธ

สาขาววชาววทยาศาสตรธการเดวนเรพอ ววทยาลรยพาณวชยนาวนนานาชาตว 

ศรนราชา

เอกลรกษณธพพลนฐานทนจสอดคลคองกรบสมาชวกของความสรมพรนธธ

เวนยนเกวดอรนดรบสองทนจมนสรมประสวทธวดไมรใชรคราคงทนจ

2 ปป

53-54

75,00042 อ.กรนตภณ คบหาพรฒนกรล

ภาคววชาคณวตศาสตรธ คณะววทยาศาสตรธ บางเขน

ร.ต.ต.ววชรย สรรวยรทธ กรบการเปลนจยนแปลงภบมวทรศนธสาธารณะ

ชรมชน

1 ปป 112,50043 อ.นรนทชรย ไตรรรตนธวงศธ

สาขาววชาภบมวสถาปฝตยกรรม คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรธ บางเขน

การพรฒนาทรกษะการทสางานของเกษตรกรในการทรองเทนจยว

เชวงเกษตร : กรณนศศกษาแหลรงทองเทนจยวคลองมหาสวรสดวด อ.

พรทธมณฑล จ.นครปฐม

1 ปป 37,50044 อ.ณรฐชนา พวงทอง

ภาคววชาสรงเสรวมและนวเทศศาสตรธเกษตร คณะเกษตร กสาแพงแสน

การประเมวนผลการดสาเนวนงานและความเปปนไปไดคในการผลวต

นมขคาวโพดเชวงพาณวชยธของโครงการผลวตนมขคาวโพดไรร

สรวรรณ

1 ปป 135,00045 อ.เกวลวน มะลว

ฝฟายจรดการศศกษา ววทยาลรยบรณฑวตศศกษา ศรนราชา

อ.ฆนรทนรนทธ ทวนวรฒนธ

ฝฟายจรดการศศกษา ววทยาลรยบรณฑวตศศกษา ศรนราชา

อ.จรฬาภรณธ เรพองเทพ

การจรดการโลจนสตวกสธ คณะววทยาการจรดการ ศรนราชา
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