
ปที่     ๒๗       ฉบับที่       ๔๖      วันที ่  ๖     เดอืน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

10 อันดับ งานวิจัยรับทุน 
หนวยงานภายนอกสูงสดุ ปงบประมาณ 2551- 2552 

  การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย ใหบรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรมโดยเร็วนั้น 
นอกจากการที่มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมจากการไดรับจัดสรรงบอุดหนุนวิจัยปกติ การสงเสริมให
คณาจารย และนักวิจัยสรางผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การยกยองนักวิจัยที่สรางช่ือเสียงแกมหาวิทยาลัย โดยการมอบรางวัลตีพิมพ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ การจัดประกวดงานนวัตกรรม การสรางเครือขายความรวมมือดานธุรกิจนวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยสูการตอยอดการผลิต และการบริการในเชิงพาณิชยแลว 
 มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานักวิจัยและบุคลากรดานการวิจัยในแตละสาขา ทั้งในสวนของการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนขอความโครงการวิจัย ใหสอดคลองกับความตองการของแหลงทุน เนื่องจากเห็นวา การแสวงหาแหลงเงินและ
การสนับสนุนดานการวิจัยจากภายนอก เปนส่ิงที่แสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถของทีมวิจัย และโครงการวิจัยที่หนวยงาน/องคกร
ภายนอก เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 ทั้งนี ้ในปงบประมาณ 2551 คณาจารยและนักวิจัย มก. ไดรับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก    
รวมทั้งส้ิน 585 โครงการ ในวงเงินงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 647,235,321 บาท (หกรอยส่ีสิบเจ็ดลานสองแสนสามหมื่น
หาพันสามรอยย่ีสิบเอ็ดบาท) โดยมีรายชื่ออาจารย นักวิจัย มก. ไดรับอนุมัติงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยสูงสุด 10 อันดับแรก   
จากหนวยงานภายนอก ในปงบประมาณ 2551 (จากฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร           
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จัดทํา) ดังนี้ 
ลําดับที ่ ช่ือโครงการวิจัย แหลงทนุ หนวยงานสังกัด ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
หัวหนาโครงการ 

1 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบล
แหลมผักเบี้ย อําเภอ 
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

มูลนิธิชัยพัฒนา  วิทยาลัย
สิ่งแวดลอม 

ป 2551 29,440,448  
 

ศ. ดร.เกษม จันทรแกว 

2 โครงการบูรณาการเทคโนโลยี 
ชีวภาพในการสรางพันธุขาว 
เพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคาสูง 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 

คณะเกษตร 
กําแพงแสน
ภาควิชา 
พืชไรนา 

ป 2551 14,000,000  
 

รศ.ดร.อภิชาติ         
วรรณวิจิตร 

3 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
อาหารไทยเก่ียวกับฉลากคารบอน
ฟุตพริ้นท เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการคาที่ลดการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดระหวาง
ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปและ
ประเทศไทย อันเปนการสงเสริม   
การบรรเทาผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

European 
Commission, 
Thailand-EC 
Cooperation 
Facility 
Program 

คณะ
วิทยาศาสตร 
ภาควิชา
วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

ป 2551-
2552 

13,237,250  
 

ดร. รัตนาวรรณ ม่ังค่ัง 

 



 
4 การพัฒนาเทคนิคการบําบัดนํ้าเสีย

ตามแนวพระราชดําริเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสีย
อุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีน  
ออกไซดและเอธิลีนไกลคอล 

บริษัท ทีโอซีไกล
คอล จํากัด  

วทิยาลัย
สิ่งแวดลอม 

ป 2551-
2554 

12,926,000  
 

ศ.ดร.เกษม จันทรแกว 

5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดนํ้า
เสียจากโรงงานผลิตเบียรบริษัท 
ไทยเอเซีย แปซิฟค บริวเวอร่ี จํากัด 
ดวยการประยุกตตามแนว
พระราชดําริธรรมชาติชวยธรรมชาติ 

บริษัทไทย เอเซีย  
แปซิฟค บริวเวอร่ี 
จํากัด 

วิทยาลัย
สิ่งแวดลอม 

ป 2551-
2553 

11,787,500  
 

ศ.ดร.เกษม  จันทรแกว 

6 การตรวจวิเคราะหความเปนพิษของ
พืชสมุนไพร 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 

คณะ
วิทยาศาสตร  
ภาควิชา 
สัตววิทยา 

ป 2551 11,290,000  
 

ผศ.ดร.กันทิมาณ ี 
พันธุวิเชียร 

7 โครงการวิจัยวีนัสเพือ่ทําเปนอาหาร
สัตวตัวใหม 

บริษัทมิตรผล 
จํากัด   

คณะเกษตร  
ภาควิชา 
สัตวบาล 

ป 2551-
2552 

10,000,000  
 

รศ.ดร.ศรเทพ ธัมวาสร 

8 โครงการนํารองการบริหารจัดการ
และพัฒนาพื้นที่การเกษตรเปน
พื้นที่รับน้ํานองเพื่อการบรรเทา
อุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ
ของพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาตามแนว
พระราชดําริ 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย 

คณะวิศวกรรม- 
ศาสตร  
ภาควิชา
วิศวกรรม
ทรัพยากรนํ้า 

ป 2551 9,110,000  
 

รศ.ชูเกียรติ  
ทรัพยไพศาล 

9 การศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมในการ
ต้ังคาเปาหมายดานความเช่ือถือได
ของระบบไฟฟา 

การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

คณะวิศวกรรม- 
ศาสตร 
ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา 

ป 2551-
2553 

9,000,000 
 

ผศ.ดร.ดุลยพิเชษฐ  
ฤกษปรีดาพงศ 

10 โครงการวิจัยและจัดทําฐานขอมูล
ดานสิ่งแวดลอมบริเวณรอบนิคม
อุตสาหกรรมอารไอแอล จ.ระยอง 

บริษัท เอสซีจี  
เคมิคอลล จํากัด 
และบริษัท ปตท. 
 อะโรเมติกสและ
การกล่ัน จํากัด 
(มหาชน) และ
บริษัท อารไอแอล 
1996 จํากัด 

คณะ
วิทยาศาสตร 
ภาควิชา 
สิ่งแวดลอม 

ป 2551 9,000,000 
 

ดร.สราวุธ เทพานนท 

 สําหรับในปงบประมาณ 2552 (ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552) คณาจารยและนักวิจัย มก. ไดรับการ
พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (เฉพาะที่ผานสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.) รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ ในวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน รวมทั้งส้ิน 106,833,895 บาท (หนึ่งรอยหกลานแปดแสนสามหม่ืนสามพันแปดรอยเกาสิบหาบาทถวน) 
โดยมีรายช่ือโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้ 
 
 



 
ลําดับ
ที ่

ช่ือโครงการวิจัย แหลงทนุ หนวยงาน
สังกัด 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

หัวหนาโครงการ 

1 การออกแบบและการผลิตวัสดุ
นาโนท่ีเปนประโยชนอยางสูง
ตออุตสาหกรรม  

โครงการทุน NSTDA Chair 
Professor 

คณะวิทยา-
ศาสตร 
ภาควิชาเคมี 

ป 2552-2556 20,000,000 
 

ศ.ดร.จํารัส 
ลิ้มตระกูล 

2 โครงการวิจัยและจัดทํา
ฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอม
บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม  
อาร ไอ แอล จังหวัดระยอง 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส 
จํากัด บริษัท ปตท. อะโร 
เมติกและการกลั่น จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท อารไอ
แอล 1996 จํากัด 

คณะวิทยา-
ศาสตร 
ภาควิชา
วิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 

ป 2552 9,639,650 
 

ดร.สราวุธ 
เทพานนท 

3 Postharvest physiology and 
biochemistry of horticultural 
crops 

ทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ป 2552 (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร) 

คณะเกษตร 
ภาควิชา 
พืชสวน 

ป 2552-2554 9,000,000 
 

ศ.ดร.สายชล 
 เกตุษา 

4 การศึกษาแบบองครวมของ
การปรับตัวในบริบทใหญท่ี
แตกตางของกลุมชาติพันธุ    
ไท-ลาว บนพื้นที่ลุมน้ํา 
ภาคกลางประเทศไทย 

ทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ป 2552 (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

คณะ
สถาปตย-
กรรมศาสตร 
 

ป 2552-2554 9,000,000   
 

ศ.ดร.อรศิริ  
ปาณินท 

5 การพัฒนาเช้ือไตรโคเดอรมาท่ี
ชวยเพิ่มผลผลิตและ 
ลดโรคขาวเปนชีวภัณฑ 
เชิงพาณิชย 

สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคกรมหาชน) 

คณะเกษตร 
กําแพงแสน 
ภาควิชา 
โรคพืช 

ป 2552-2554 7,000,000 
 

รศ.ดร.จิระเดช  
แจมสวาง 

6 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
หองวิจัยรวมทางโทรคมนาคม  
อิเล็กทรอนิกสและระบบสมอง
กลฝงตัว 

สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

คณะ 
วิศวกรรม- 
ศาสตร 
ภาควิชา
วิศวกรรม 
ไฟฟา 

ป 2552 5,900,000 
 

รศ.ณัฐวุฒิ   
ขวัญแกว 

7 การออกแบบและพัฒนา
อากาศยานข้ึน-ลงแนวด่ิง 
สําหรับภารกิจตรวจการณ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร 
ภาควิชา
วิศวกรรม 
ไฟฟา 

ป 2552 3,868,000 
 

รศ.ดร.ณัฏฐกา   
หอมทรัพย 

8 การผลิตหัวเช้ือสาร 
ชีวภัณฑเช้ือราเพื่อการกําจัด
เพลี้ยไฟกลวยไม 

สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคกรมหาชน) 

คณะเกษตร 
กําแพงแสน 
ภาควิชา 
กีฏวิทยา 

ป 2552-2554 3,000,676 
 

ศ.ดร.ทิพยวดี  
อรรถธรรม 



 
9 การผลิตไขมันอะราคิโดนิก 

จากรา Motierella sp. 
สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคกรมหาชน) 

คณะ
วิทยาศาสตร 
ภาควิชา 
จุลชีววิทยา 

ป 2552-2553 1,989,520 
 

ดร.วิเชียร 
ยงมานิตชัย 

10 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติ 
แอซิคเทอรโมพลาสติกฟลาวร 
: การผลิตเรซินคอมพาวดโดย
กระบวนการเอกซทรูช่ันและ
การข้ึนรูปบรรจุภัณฑ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร 
ภาควิชา
เทคโนโลยีการ
บรรจุ 

ป 2552 1,756,100  
 

ดร. รังรอง  ยกสาน 

ท่ีมา  : รองอธิการบดีฝายวิจัย                         ขอมูล ณ วันท่ี 7 เมษายน 2552 
มก. – สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณระดับชาต ิ

ลงนามความรวมมอืพฒันาคุณภาพผูตรวจสอบกิจการ 
เม่ือวันที ่3 เมษายน 2552 ณ หองชัยพฤกษ อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดลงนามบันทึกขอตกลงกับ นายชาติชาย พุคยาภรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ       
นายศุภชัย บานพับทอง อธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ และนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เก่ียวกับความ
รวมมือในโครงการพัฒนาคุณภาพผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงเปนโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2     
(พ.ศ.2550-2554) ที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณไดประสานงานกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อนําตัวแบบโครงการหลักสูตรผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณออมทรัพยอยางชํานาญการ ซ่ึงมีการดําเนินการในลักษณะโครงการบริการวิชาการรวมกันระหวาง 3 หนวยงาน คือ        
กรมตรวจบัญชีสหกรณ  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  และสถาบันวิชาการดานสหกรณ โดยดําเนินการมาแลว            
5 รุน ๆ ละประมาณ 60 คน  ซ่ึงความรวมมือในครั้งนี้จะเปนการนําองคความรูจากมหาวิทยาลัยไปใชประโยชนในการขับเคลื่อนการพัฒนา
สูภาคประชาชนตอไป 
ท่ีมา  :  สถาบันวิชาการดานสหกรณ มก.                     ขอมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2552 

จัดตั้งศูนยเสริมสรางสัมพนัธภาพ มก. 
              ตามที ่ทีป่ระชุมคณบดี ครั้งที ่14 / 2551 เมื่อวันที ่6 ตุลาคม 2551 ไดมีมติใหจัดต้ังศูนยเสริมสรางสัมพันธภาพ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรขึ้น เพื่อเปนหนวยงานกลางทําหนาที่เปนศูนยประสานงานในการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึน้หรือกําลัง    
จะเกิดขึ้นภายในองคกร และเสริมสรางใหเปนองคกรที่มีความสมานฉันท รูรักสามัคคี บริหารจัดการโดยคณะกรรรมการดําเนินงานศูนย
เสริมสรางสัมพันธภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใหรวบรวมภารกิจไวในกองการเจาหนาที ่ซ่ึงขณะนี้ไดมีประกาศมหาวิทยาลัย    
เรื่อง จัดต้ังศูนยเสริมสรางสัมพันธภาพ มก. เปนที่เรียบรอยแลว เม่ือวันที ่31 มีนาคม 2552 ที่ผานมา 
             สําหรับคณะกรรรมการดําเนินงานศูนยเสริมสรางสัมพันธภาพ มก. ตามคําส่ังมหาวิทยาลัย ที ่897 /2552 ลงวันที ่11 มีนาคม 
2552 มีจํานวนทั้งสิ้น 17 คน  ประกอบดวย อธิการบดี และรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ เปนที่ปรึกษา รองอธิการบดีฝายอํานวยการ 
เปนประธาน  ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ (ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ งามเจริญ) เปนรองประธาน และกรรมการอื่น ๆ ดังนี ้       
รองศาสตราจารยนิตยา เงินประเสริฐศรี รองศาสตราจารยสุรชัย ประเสริฐสรวย รองศาสตราจารยสิร ีชัยเสรี รองศาสตราจารยสาโรช       
อังสุมาลิน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย โดยมีผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่
เปนเลขานุการ และหัวหนางานพัฒนาและฝกอบรม หัวหนางานทะเบียนประวัติ นายยงยุทธ  ตันสาล ีเปนผูชวยเลขานุการ                                                                                      
             ทั้งนี ้คณะกรรมการดําเนินการศูนยฯ มีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของศูนยฯ สรางวัฒนธรรม และ
ระบบการเจรจาไกลเกลี่ยภายใน มก. พิจารณาผูมาเจรจาไกลเกลี่ยในกรณีตาง ๆ และจัดใหมีการประชุมผูเจรจาไกลเกลี่ย ปละ 1 – 2 ครั้ง 
โดยคณะกรรมการชุดนี้มีวาระการทํางาน 2 ป 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                                                                     ขอมูล ณ วันท่ี 21 เมษายน 2552                      


