
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง 

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณป 2553 
                                                   
  
                    สถาบันวิ จัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงผานการตรวจสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
และไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2553 ดังน้ี  
  
1.  ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการเก็บรักษาปลายขาวและการใชประโยชนจากปลายขาวและสตารช 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาในการสงออกและทดแทนการนําเขา” (โครงการตอเน่ือง 5 ป ปน้ีเปนปที่ 5)       
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ  แกวมณีชัย  ผูอํานวยการชุดโครงการ 

   ระยะเวลาทําการวิจัย  1 ป งบประมาณ 1,001,000 บาท 
ประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 12 โครงการ  ไดแก 
1.1 โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของการทําแหงขาวเปลือกตอคุณภาพปลายขาว”  

 (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยงค เตชะไพโรจน หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค ศิริวงควิไลชาติ ผูรวมวิจัย 
1.2 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการแยกสวนและสมบัติทางเคมีกายภาพมอลโทเดกซทริน”  
 (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร   หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารยมาณพ ปานะโปย ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต  ผูรวมวิจัย 
1.3 โครงการวิจัยเรื่อง “การคัดเลือกเชื้อผลิตเอนไซมยอยแปงที่ใหผลผลิตขนาดจําเพาะและการศึกษา

คุณสมบัติและประโยชนทางอุตสาหกรรมของเอนไซม” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการ
ตอเน่ือง 4 ป)  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ หัวหนาโครงการ 
  อาจารยจุนธนี  วีรเจตบดีธัช    ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต ผูรวมวิจัย 
1.4 โครงการวิจัยเรื่อง “การดัดแปรแปงขาวเหนียวดวยวิธีการใหความรอนชื้น และวิธีการทางเคมี

รวมกับการใหความรอนชื้น” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ  แกวมณีชัย   หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาค  สอนไว ผูรวมวิจัย 
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1.5 โครงการวิจัยเรื่อง “การใชกรดอินทรียทดแทนซัลเฟอรไดออกไซดในการฟอกขาวเสนกวยเตี๋ยวที่
ทําจากขาว” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป) 

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ  แกวมณีชัย ผูรวมวิจัย 
1.6 โครงการวิจัยเรื่อง “การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวสดสําหรับอุตสาหกรรมขนาด

กลางและเล็ก” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญดา  เพ็ญโรจน หัวหนาโครงการ  
  นางสาวปยะฉัตร   ใจเอ้ือ   ผูรวมวิจัย 
1.7 โครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตผลิตภัณฑทดแทนเกล็ดขนมปงจากแปงขาวดวยวิธีการเอ็กทรูชั่น” 

(เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจารุ     หัวหนาโครงการ 
  อาจารยวิญู  โชครุงกาญจน  ผูรวมวิจัย 
1.8 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวขึ้นรูปเสริมคุณคาทางโภชนาการจาก

ปลายขาว” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  ศิริวงศวิไลชาติ   หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยงค  เตชะไพโรจน ผูรวมวิจัย 
1.9 โครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตไมโครแคปซูลกลิ่นรสที่มีการปลดปลอยแบบจําเพาะโดยวิธีเอกซทรู

ชัน” (เริ่มดําเนินการในปที่ 2 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย มาณพ ปานะโปย ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร   ผูรวมวิจัย 
1.10 โครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตขาวสําเร็จรูปจากปลายขาว” (เริ่มดําเนินการในปที่ 2 ดําเนินการ

ตอเน่ือง 2 ป) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย มาณพ ปานะโปย  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร   ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต  ผูรวมวิจัย 

 1.11 โครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตเอนไซมที่ใชในการผลิตมอลโทเดกซทรินที่มีคาผลผลิตขนาด  
            จําเพาะและการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม”  

 (เริ่มดําเนินการในปที่ 5 ดําเนินการ 1 ป) 
 โดย อาจารย ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี                         หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาวรรณ  วิจิตรเวชการ   ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต ผูรวมวิจัย 
1.12 โครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตแผนฟลมชนิดบริโภคไดจากปลายขาว และการประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมอาหาร” (เริ่มดําเนินการในปที่ 2 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป) 
 โดย อาจารย ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร    หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต  ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ  ผูรวมวิจัย 
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2. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสารสกัดจากลําพูและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อใชทางยาและ
เครื่องสําอาง” (โครงการตอเน่ือง 3 ป ปน้ีเปนปที่ 3)   

 โดย  รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  แพชมัด    ผูอํานวยการชุดโครงการ  
    ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป   งบประมาณ 1,633,000 บาท 
 ประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 8 โครงการ  ไดแก 

2.1 โครงการวิจัย เร่ือง “การศกึษาองคประกอบทางเคมี  และความคงตัวของสารสกัดมาตรฐานจาก
ลําพู” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป) 

  โดย รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกพรหม  สุคนธพันธุ  ผูรวมวิจัย 
  รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย แพชมัด  ผูรวมวิจัย 
2.2 โครงการวิจัย เร่ือง “ฤทธิ์ตานออกซิเดชันทางชีวภาพและการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันของ

สารสกัดจากลําพู” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการ 1 ป 6 เดือน)   
  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวุฒิ วัฒนา  หัวหนาโครงการ 
  อาจารย ดร.วราภรณ ศกศวัตเมฆินทร   ผูรวมวิจัย 
2.3 โครงการวิจัย เร่ือง “ฤทธิ์ตานออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม acetylcholinesterase ของสาร

สกัดจากลําพู” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการ 1 ป 6 เดือน)   
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญพรรณ  เวชวิทยาขลัง      หัวหนาโครงการ 
2.4 โครงการวิจัย เร่ือง” ฤทธิ์การปกปองเซลลตับเพาะเลี้ยงของสารสกัดจากลําพู”    
 (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการ 1 ป 6 เดือน)   
  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีย เจริญธีรบูรณ  หัวหนาโครงการ 
2.5 โครงการวิจัย เร่ือง “ฤทธิ์และกลไกการปกปองเซลลประสาทเพาะเลี้ยงของสารสกัดจากลําพู”      

(เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการ 1 ป 6 เดือน)   
  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมวรรณ  เผือกผอง หัวหนาโครงการ 
2.6 โครงการวิจัย เร่ือง “ฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรียของสารสกัดจากลําพู  และการประเมินฤทธิ์ใน

ผลิตภัณฑ” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการ 1 ป 6 เดือน)   
  โดย ผูชวยศาสตราจารย จันทนา เวสพันธ  หัวหนาโครงการ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีย  เจริญธีรบูรณ ผูรวมวิจัย 
2.7 โครงการวิจัย เร่ือง “การประยุกตใชสารสกัดจากลําพูทางเครื่องสําอาง”              
 (เริ่มดําเนินการในปที่ 2 ดําเนินการ 1 ป 6 เดือน)   
 โดย รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย จันทนา เวสพันธ  ผูรวมวิจัย 
2.8 โครงการวิจัย เร่ือง “การประยุกตใชสารสกัดจากลําพูทางเภสัชภัณฑ” (เริ่มดําเนินการในปที่ 2 

ดําเนินการ 1 ป 6 เดือน)   
 โดย รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย แพชมัด  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีย เจริญธีรบูรณ  ผูรวมวิจัย 
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3. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑจากมะพราว” (โครงการตอเน่ือง 3 ป 
ปน้ีเปนปที่ 3)   

 โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  ศิริวงศวิไลชาติ  ผูอํานวยการชุดโครงการ 
    ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 2,001,000 บาท 
 ประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 10 โครงการ  ไดแก 

3.1 โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนากลิ่นรสมะพราวน้ําหอมธรรมชาติเพ่ือใชในผลิตภัณฑนํ้ามะพราว
แปรรูป” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป)  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต        หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี  ลีจีรจําเนียร     ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญดา  เพ็ญโรจน         ผูรวมวิจัย 
3.2 โครงการวิจัย เร่ือง “การปองกันการเกิดสีนํ้าตาลและกลิ่นรสที่ผิดปกติของผลิตภัณฑนํ้ามะพราวพรอม

เน้ือบรรจุกระปอง” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ มหาโยธี ผูรวมวิจัย  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาค สอนไว  ผูรวมวิจัย 
  อาจารยสินี  หนองเตาดํา  ผูรวมวจัิย 
  นางสาวปจฉิมาภรณ อุดมคุณ  ผูรวมวิจัย 
3.3 โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาครีมเทียมจากน้ํามันมะพราว”  
 (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญดา  เพ็ญโรจน      หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต   ผูรวมวิจัย 
  นางสาวปยะฉัตร   ใจเอ้ือ     ผูรวมวิจัย 
3.4 โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการตกผลึกของน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ภายใตสภาวะ

ตางๆ เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการผลิตมารการีนจากน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์”           
(เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป) 

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาค สอนไว  หัวหนาโครงการ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย  ทองปน  ผูรวมวิจัย 
3.5 โครงการวิจัย เร่ือง “การปรับปรุงคุณภาพขาวเหนียวมูลกะทิแชแข็ง” 
 (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป) 
 โดย อาจารย ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค ศิริวงศวิไลชาติ ผูรวมวิจัย 
3.6 โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการแยกชั้นครีมและการแตกมันของกะทิในอาหาร

ไทย” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ  แกวมณีชัย  หัวหนาโครงการ  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญดา  เพ็ญโรจน ผูรวมวิจัย  
  อาจารย ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร  ผูรวมวิจัย 
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3.7 โครงการวิจัย เร่ือง “การปรับปรุงคุณสมบัติของกากมะพราวดวยน้ํากึ่งวิกฤติ”   
 (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจารุ  หัวหนาโครงการ 
3.8 โครงการวิจัย เร่ือง “การผลิตเอนไซมแอลฟาอะไมเลสจากกากมะพราว” 
 (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก นาคราช ผูรวมวิจัย 
3.9 โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาปริมาณสารประกอบที่มีประโยชนตอสุขภาพและความสามารถใน

การเปนสารตานอนุมูลอิสระในมะพราวไทยและผลิตภัณฑ” 
 (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป) 
 โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ มหาโยธี หัวหนาโครงการ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  อินณวงศ ผูรวมวิจัย 
3.10 โครงการวิจัย เร่ือง “การใชประโยชนจากกากมะพราวเหลือใชในงานวัสดุบรรจุภัณฑ” 
 (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 3 ป) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย   ทองปน หัวหนาโครงการ 
     อาจารย ดร.ศุภกิจ   สุทธิเรืองวงศ  ผูรวมวิจัย 

4. ชุดโครงการวิจัย เร่ือง “การเพิ่มมูลคาของปาลมและผลพลอยไดจากการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซล” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2)   

 โดย อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต    ผูอํานวยการชุดโครงการ 
   ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 2,743,000 บาท 
 ประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 4 โครงการ  ไดแก 

 4.1 โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบและสรางเครื่องปฏิกรณแบบเบดนิ่งสําหรับผลิตไบโอดีเซลจาก
นํ้ามันปาลมโดยใชคารบอนกัมมันตเปนตัวเรงปฏิกิริยา” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการ
ตอเน่ือง 2 ป)  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย อาชาไนย บัวศรี       หัวหนาโครงการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย มาณพ ปานะโปย  ผูรวมวิจัย 
  อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต  ผูรวมวิจัย 

4.2 โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมคารบอนกัมมันตจากกะลาปาลมนํ้ามันในเครื่องปฏิกรณ 
 แบบทอ” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย มาณพ ปานะโปย  ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย อาชาไนย บัวศรี       ผูรวมวิจัย 
  อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต  ผูรวมวิจัย 
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4.3 โครงการวิจัย เร่ือง “การแยกแอลกอฮอลสวนเกินออกจากกลีเซอรอลซึ่งเปนผลพลอยไดจาก
 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป)  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย มาณพ ปานะโปย  หัวหนาโครงการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย อาชาไนย บัวศรี       ผูรวมวิจัย 
  อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต  ผูรวมวิจัย 

4.4 โครงการวิจัย เร่ือง “การเตรียมพลาสติกชีวภาพจากแปงมันสําปะหลังและกลีเซอรอลที่เปนผล
พลอยไดจากการผลิตไบโอดีเซล เพ่ือศึกษาการสลายตัวและศึกษาการหอหุมและการปลดปลอย
ปุย” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป)  

 โดย อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต  หัวหนาโครงการ 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรินทร เฆษะปะบุตร ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย มาณพ ปานะโปย  ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย อาชาไนย บัวศรี       ผูรวมวิจัย 

5. โครงการวิจัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาระบบเยื่อแผนเหลวเพื่อการสกัดแยกไอออนโลหะหายากผาน
หอสกัดพลัสส แบบจานมีรู” (โครงการตอเน่ือง 3 ป ปน้ีเปนปที่ 3) 

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน  ปตทวีคงคา      หัวหนาโครงการ 
   ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 619,000 บาท 
6. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาการสกัดสารจากอบเชยโดยใชนํ้ากึ่งวิกฤติ เพ่ือใชในการผลิตอาหารเพื่อ

สุขภาพในการลดระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2” (โครงการตอเน่ือง 3 ป  ปน้ีเปนปที่ 3) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย  คูวิจิตรจารุ   หัวหนาโครงการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต                   ผูรวมวิจัย  
             ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญดา  เพ็ญโรจน                  ผูรวมวิจัย 
            ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสงค  ศิริวงศวิไลชาติ       ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 698,000 บาท 
7. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบนําสงยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหารในรูปแบบยาเม็ดที่

ประกอบดวยเชลแล็ก” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2)  
 โดย รองศาสตราจารย ดร.สนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ หัวหนาโครงการ 
  รองศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ผูรวมวิจัย 
  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 503,000 บาท 
8. โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาแพลทินัมบนตัวรองรับขนาดนาโนเมตรเพื่อใชใน

อุตสาหกรรมปโตรเคมี” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอกร เมฆาสุวรรณดํารง หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ ชัยสุข  ผูรวมวิจัย  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 1,002,000 บาท 
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9. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาศักยภาพในการเปนวัคซีนของ recombinant Glutathione-S-transferase 
(rFgGST26) ในการปองกันการติดพยาธิใบไมตับ Fasciola gigantica ในโค” (โครงการตอเน่ือง 2 ป  ป
น้ีเปนปที่ 2)  

 โดย อาจารย ดร.นรินทร ปริยวิชญภักดี หัวหนาโครงการ 
  นายนพดล  มีมาก  ผูรวมวิจัย  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 979,000 บาท 
10. โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในสมุนไพรแหงและเครื่องยาไทยที่จําหนายใน

ทองตลาด” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรีย  เจริญธีรบูรณ  หัวหนาโครงการ 
  รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ผูรวมวิจัย  
  รองศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย แพชมัด ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 310,000 บาท 
11. โครงการวิจัย เรื่อง “การลดคาชีวปริมาณออกฤทธิ์ของตะกั่วในดินดวยวิธีการปรับเสถียรในพื้นที่ 

กรณีศึกษา : ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) โดย
 อาจารย ดร.นภวรรณ  รัตสุข  หัวหนาโครงการ 

  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 423,000 บาท 
12. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตัวสืบคนขอมูลยาผานเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับบุคลากรสาธารณสุข

และบุคคลทั่วไป” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2)  
 โดย รองศาสตราจารย ดร.วีรยุทธ เลิศนที  หัวหนาโครงการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรวง รุงประกายพรรณ    ผูรวมวิจัย   
 อาจารย ดร.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ ผูรวมวิจัย   
 อาจารยวรวุฒิ ออนเอ่ียม  ผูรวมวิจัย   
 อาจารยชนิสรา ลือวิพันธ ผูรวมวิจัย   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 1,010,000 บาท 
13. โครงการวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของปุยไนโตรเจนชนิดตางๆ ที่มีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต การดูดใช
 ไนโตรเจนและสมดุลปุยไนโตรเจนของสับปะรดที่ปลูกในชุดดินทายาง” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปน 
 ปที่ 2)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ หัวหนาโครงการ 
  อาจารยกฤษณะ  เรืองฤทธิ์  ผูรวมวิจัย  
  ดร.อุษา กัลลปวิทย   ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 471,000 บาท 
14. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของการเสริมเมล็ดทานตะวันในอาหารตอสมรรถนะและคุณภาพซากสุกรรุน-

ขุน” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2)  
 โดย อาจารย ดร.ศิวพร  แพงคํา  หัวหนาโครงการ 
 อาจารยพรพรรณ  แสนภูมิ ผูรวมวิจัย 
 อาจารยภัทราพร   ภุมรินทร ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 293,000 บาท 
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15. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษารังสีดวงอาทิตยในชวงความยาวคลื่นที่พืชใชสังเคราะหแสงในประเทศ
ไทยจากขอมูลภาพถายดาวเทียม” (โครงการตอเน่ืองปที่ 2 ปน้ีเปนปที่ 2)  

 โดย รองศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย หัวหนาโครงการ 
  อาจารยประสาน  ปานแกว  ผูรวมวิจัย  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 996,000 บาท 
16. โครงการวิจัย เรื่อง “การใชวิธีทางเคมีในการผลิตสารAnticoagulant (heparin-like) โดยใชสารเอ็กโซโพ

ลแีซคคาไรดที่ผลิตโดย Rhizobium etli M4 เปนสารตั้งตน” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2)  
 โดย อาจารย ดร.วรัญู  พูลสวัสดิ์  หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 679,000 บาท 
17. โครงการวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของปุยไนโตรเจนตอการใหผลผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพการ 
 ใชไนโตรเจนของหญาอาหารสัตวเขตรอนบางชนิด” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 
 โดย อาจารยพิรวิทย  เชื้อวงษบุญ  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ ผูรวมวิจัย  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  ประสานพานิช ผูรวมวิจัย 
  นายสมศักดิ์  เภาทอง   ผูรวมวิจัย  
  นายจีระศักดิ์  แซลิ่ม   ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 342,000 บาท 
18. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษากระบวนการสกัด คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ และพฤติกรรม

การตกผลึกของน้ํามันเมล็ดมะมวง สายพันธุแกว เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการนําไปผลิตเปนเนยโกโก
เลียนแบบ” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาค สอนไว  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจารุ ผูรวมวิจัย  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 240,000 บาท 
19. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของนิวเคลียรโลเคไลเซชันซิกแนลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการถายโอนยีนเขาสู

เซลลเพาะเลี้ยงดวยการนําสงของไคโตซาน/ดีเอ็นเอ คอมเพล็กซ” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2)  
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา   หัวหนาโครงการ 

  รองศาสตราจารย ดร.ปราณีต  โอปณะโสภิต ผูรวมวิจัย  
  รองศาสตราจารย ดร.อวยพร  อภิรักษอรามวง ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 510,000 บาท 
20. โครงการวิจัย เรื่อง “พรรณไมวงศมะเขือในประเทศไทย” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2)  
 โดย รองศาสตราจารย ดร.อารีย ทองภักดี    หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคพิศิษฐ  เทพสิทธา ผูรวมวิจัย  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 508,000 บาท 
21. โครงการวิจัย เรื่อง “วาทกรรมแหงศิลปะเครื่องประดับยุคหลังสมัยใหม: กรณีศึกษาเกี่ยวกับมิติทางสุนทรียะ 

(รูปแบบ กระบวนการสรางสรรค แนวทางการนําเสนอ) ของเครื่องประดับสากลยุคหลังสมัยใหม เพ่ือสรางองค
ความรูในการพัฒนาดานความคิดของนักศึกษาและแกนักออกแบบสาขาเครื่องประดับในประเทศไทย” 

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ  หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 213,000 บาท 
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22. โครงการวิจัย เรื่อง “เสนใยธรรมชาติภายในประเทศ ในการออกแบบเครื่องเรือนและผลิตภัณฑเพ่ือลด
ภาวะโลกรอน” 

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ร.ต.อ.อนุชา  แพงเกษร หัวหนาโครงการ 
  อาจารยไพบูลย  จิรประเสริฐกุล  ผูรวมวิจัย 
  อาจารยสุคนธรส  คงเจริญ  ผูรวมวิจัย 
  นายวุฒิ  คงรักษา  ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 923,000 บาท 
23. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวา

สวรวิหาร จังหวัดสงขลา” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต  หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 250,000 บาท 
24. โครงการวิจัย เรื่อง “บทบาทของวัฒนธรรมไทยในงานศิลปะรวมสมัย” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนป

ที่ 1) 
 โดย อาจารย ดร.เตยงาม  คุปตะบุตร  หัวหนาโครงการ 

 อาจารยอรอนงค กลิ่นศิริ    ผูรวมวิจัย 
    อาจารยวันทนีย ศิริพัฒนานันทกูร ผูรวมวิจัย 
    ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป   งบประมาณ 1,000,000 บาท 

25. โครงการวิจัย เรื่อง “การแปลการกอรูปในธรรมชาติสูงานสถาปตยกรรม”  
 โดย อาจารยนันทพล จ่ันเงิน  หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป     งบประมาณ 250,000 บาท 
26. โครงการวิจัย เรื่อง “การรับรูในงานสถาปตยกรรมกับความศรัทธาในศาสนสถาน : กรณีศึกษาวัดพุทธ 

โบสถคริสต และมัสยิดอิสลาม ในประเทศไทย”  
 โดย อาจารยพัฒนปกรณ ลีลาพฤทธิ์  หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 250,000 บาท 
27. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรสมัยอยุธยาประเภทภาพลายเสน สรางความ

สมจริงสูภาพสี”  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย อารยรุส  ปรีดิชยาพันธ   หัวหนาโครงการ 
  อาจารยวันชัย  แกวไทรสุน    ผูรวมวิจัย 
  นายสมพร   ชํานาญ    ผูรวมวิจัย 
  นายอัษฎางกร  ปรีดิชยาพันธ   ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 409,100 บาท 
28. โครงการวิจัย เร่ือง “แผนที่ภาษาศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย รองศาสตราจารย สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 250,000 บาท 
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29. โครงการวิจัย เร่ือง “การวิเคราะหที่ตั้งและรูปแบบการพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร หาบเรแผงลอย  
กรณีศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 

 โดย ผูชวยศาสตราจารย อภิเศก ปนสุวรรณ หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต           ผูรวมวิจัย 
  อาจารยแพรพรรณ เหมวรรณ  ผูรวมวิจัย 
  นายสุธีร สุนิตยสกุล                        ผูรวมวิจัย 
  นายวิฑูร นิลอุบล  ผูรวมวิจัย 
  นางสาวกัลยา เทียนวงศ  ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 1,012,000 บาท 
30. โครงการวิจัย เร่ือง “เว็บล็อกในฐานะสื่อการเรียนรูอยางสรางสรรคของชุมชนคนรุนใหม”    (โครงการ

ตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย สุวิดา ธรรมมณีวงศ หัวหนาโครงการ 
  นายจักรนาท นาคทอง  ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 235,000 บาท 
31. โครงการวิจัย เร่ือง “ศึกษาสารหลั่งจากฟอลลิคูลาเซลลสุกรในการยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งและการ

ใชฟอลลิคูลาเซลลในการประเมินความเปนพิษของโลหะหนัก”  (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุวา อารีกิจเสรี หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาพร ชื่นอ่ิม ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคพิศิษฐ  เทพสิทธา ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 512,000 บาท 
32. โครงการวิจัย เร่ือง “ผลกระทบของระดับการเกิดฮิวมิกของปุยหมักตอการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด”  

(โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา  สรรมณี หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก  พานิชการ ผูรวมวิจัย 
  อาจารย ดร.กุลนาถ  อบสุวรรณ  ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 843,000 บาท 
33. โครงการวิจัย เร่ือง “ศึกษาโครงสราง สัณฐานวิทยา การวิเคราะหองคประกอบธาตุเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณของเปลือกไขนกไทยโดยนาโนเทคโนโลยี” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย กัลยา ศรีพุทธชาติ หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุวา อารีกิจเสรี ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 501,000 บาท 
34. โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงพันธุเห็ดฟางในระดับโมเลกุลเพ่ือเพ่ิมผลผลิตดวยการถายทอดและ

การแสดงออกของยีนเซลลูเลส” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ บางยี่ขัน  หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป     งบประมาณ 306,000 บาท 
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35. โครงการวิจัย เรื่อง “อันตรกิริยาระหวางยากับนํ้าผลไม”  
 โดย รองศาสตราจารย ดร.นุศรา   ปยะพลรุงโรจน หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชฎารัตน  ดวงรัตน  ผูรวมวิจัย 
 รองศาสตราจารย วรรณดี แตโสตถิกุล ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สยาม แกววิชิต ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป     งบประมาณ 1,011,000 บาท 
36. โครงการวิจัย เรื่อง “กลไกการนําไคโตซาน/ดีเอ็นเอคอมเพล็กซเขาสูเซลล” 
 โดย รองศาสตราจารย ดร.อวยพร   อภิรักษอรามวง หัวหนาโครงการ 
  รองศาสตราจารย ดร.ปราณีต  โอปณะโสภิต ผูรวมวิจัย 
  รองศาสตราจารย ดร.สุวรรณี  พนมสุข  ผูรวมวิจัย 
  อาจารย ดร.วราภรณ ศกศวัตเมฆินทร  ผูรวมวิจัย 
  อาจารย ดร.พีรยศ  ภมรศิลปธรรม   ผูรวมวิจัย 
  อาจารยปวริศ   วงษประยูร   ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป     งบประมาณ 510,000 บาท 
37. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาลิโพโซมเคลือบดวยพอลิเมอรประจุบวกสําหรับนําสงยีน” (โครงการ

ตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย รองศาสตราจารย ดร.ปราณีต  โอปณะโสภิต หัวหนาโครงการ 
  รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป     งบประมาณ 510,000 บาท 
38. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงโดยการใชคอลัมนชนิดโมโน

ลิธิคสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณ เนวิราพีน ลามิวูดีน และ ซิโดวูดีนพรอมกันในตํารับยาเม็ดสูตรผสม” 
 โดย รองศาสตราจารย ลาวัลย   ศรีพงษ   หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน  ไชยเดชกําจร ผูรวมวิจัย 
  นางสาวสิริพร  คุตตะธรรมะกุล   ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป     งบประมาณ 510,000 บาท 
39. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของผลึกโลหะออกไซดขนาดนาโนเมตรที่ดัดแปรพื้นผิวและสารเสริมสภาพเขา

กันไดตอสมบัติของพอลิเมอรวัสดุเชิงประกอบระดับนาโน” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน  วัชรวิชานันท หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป     งบประมาณ 992,200 บาท 
40. โครงการวิจัย เรื่อง “การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปกษและการพัฒนาผลิตภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษ      

เพ่ือควบคุมโรคพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย รองศาสตราจารย มานะ  กาญจนมณีเสถียร หัวหนาโครงการ 
  รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  เพ็งหนู  ผูรวมวิจัย 
  รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี  ผูรวมวิจัย 
  นางสาววานิด  รอดเนียม   ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป     งบประมาณ 513,000 บาท 
 
 
 




