
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง 

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดินประจําป 2554 
                                                   
  
            สถาบันวิ จัยและพัฒนา ขอประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ได รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงผานการตรวจสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ และไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินประมาณแผนดินประจําป 2554 (1 ตุลาคม 2553 –  
30 กันยายน 2554) ดังน้ี  
  
1. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานการวัดและเครื่องมือวัดสําหรับควบคุมคุณภาพใน

อุตสาหกรรมอาหารทอด” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ   ผูอํานวยการชุดโครงการ 
   ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 1,540,900 บาท 
 ประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 4 โครงการ  ไดแก 

1.1 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวิธีการ และเครื่องมือวัดสี และขอบกพรองในอุตสาหกรรม
อาหารทอดดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงภาพถาย เพ่ือสรางมาตรฐานสําหรับการควบคุม
คุณภาพ” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป)  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร (30%)     หัวหนาโครงการ 
   นายคงวุฒิ นิรันตสุข (30%)  ผูรวมวิจัย 
    นางสาวปจฉิมาภรณ อุดมคุณ (25%)  ผูรวมวิจัย 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ  (15%) ผูรวมวิจัย 

1.2  โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวิธีการสําหรับติดตามรูปแบบการกระจายตัวของความรอนใน
กระบวนการผลิตอาหารทอด ดวยเทคนิคการวิเคราะหภาพถายอินฟราเรดเชิงความรอน”   

    (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ (30%)      หัวหนาโครงการ 
   นางสาวนพมาศ พิมจุฬา (30%)       ผูรวมวิจัย 
   นายคงวุฒิ นิรันตสุข (25%)       ผูรวมวิจัย 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ มหาโยธี (15%)      ผูรวมวิจัย 
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1.3  โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาวิธีการ และเครื่องมือวัดคาวอเตอรแอคทิวิตี้ในผลิตภัณฑ
อาหารทอด และน้ํามันทอดดวยเทคโนโลยีตัวตรวจวัดแบบเก็บประจุไฟฟา เพ่ือควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑอาหารทอด และน้ํามันทอด” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 2 
ป) 

    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ มหาโยธี (30%)      หัวหนาโครงการ 
      นางสาวปจฉิมาภรณ อุดมคุณ (30%)       ผูรวมวิจัย 
   นางสาวนพมาศ  พิมจุฬา  (25%)          ผูรวมวิจัย 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ  (15%)      ผูรวมวิจัย 

1.4  โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาวิธีการตรวจวัดและการควบคุมคุณภาพของอาหารทอดโดยการตรวจ
คุณลักษณะของน้ําแปงอิมัลชั่นสําหรับชุบทอด” (เริ่มดําเนินการในปที่ 1 ดําเนินการตอเน่ือง 2 ป) 

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาค สอนไว (30%)      หัวหนาโครงการ 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ  (30%)      ผูรวมวิจัย 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ แกวมณีชัย (25%)     ผูรวมวิจัย 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ มหาโยธี (15%)      ผูรวมวิจัย 

2. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดมัชฌิมา
วาสวรวิหาร จังหวัดสงขลา” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 

 โดย อาจารย ดร.สุธา  ลีนะวัต  หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 235,000 บาท 
3. โครงการวิจัย เรื่อง “บทบาทของวัฒนธรรมไทยในงานศิลปะรวมสมัย” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ป

น้ีเปนปที่ 2) 
 โดย อาจารย ดร.เตยงาม  คุปตะบุตร (38%)      หัวหนาโครงการ 

 อาจารยอรอนงค กลิ่นศิริ  (31%)       ผูรวมวิจัย 
    อาจารยวันทนีย ศิริพัฒนานันทกูร (31%)      ผูรวมวิจัย 
    ระยะเวลาทําการวิจัย 8 เดือน   งบประมาณ 394,000 บาท 

4. โครงการวิจัย เร่ือง “แผนที่ภาษาศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 
 โดย รองศาสตราจารย สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 235,000 บาท 
5. โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหที่ตั้งและรูปแบบการพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร หาบเรแผงลอย  

กรณีศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย อภิเศก ปนสุวรรณ (35%)      หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต (20%)           ผูรวมวิจัย 
  อาจารยแพรพรรณ เหมวรรณ (20%)      ผูรวมวิจัย 
  อาจารย ดร.กัลยา เทียนวงศ (10%)                            ผูรวมวิจัย 
  นายสุธีร สุนิตยสกุล (10%)                            ผูรวมวิจัย 
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  นายวิฑูร นิลอุบล (5%)       ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 864,000 บาท 
6. โครงการวิจัย เร่ือง “เว็บล็อกในฐานะสื่อการเรียนรูอยางสรางสรรคของชุมชนคนรุนใหม” (โครงการ

ตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย สุวิดา ธรรมมณีวงศ (50%)              หัวหนาโครงการ 
  นายจักรนาท นาคทอง (50%)                            ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 230,000 บาท 
7. โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาสารหลั่งจากฟอลลิคูลาเซลลสุกรในการยับยั้งการเจริญของ

เซลลมะเร็งและการใชฟอลลิคูลาเซลลในการประเมินความเปนพิษของโลหะหนัก” (โครงการ
ตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 

 โดย รองศาสตราจารย ดร.มยุวา อารีกิจเสรี (70%)               หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาพร ชื่นอ่ิม (15%)                ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคพิศิษฐ  เทพสิทธา (15%)       ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 547,000 บาท 
8. โครงการวิจัย เร่ือง “ผลกระทบของระดับการเกิดฮิวมิกของปุยหมักตอการเจริญเติบโตของพืชบาง

ชนิด” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา  สรรมณี (50%)         หัวหนาโครงการ 
  อาจารย ดร.กุลนาถ  อบสุวรรณ (30%)                      ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก  พานิชการ (20%)       ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 908,000 บาท 
9. โครงการวิจัย เรื่อง “ศึกษาโครงสราง สัณฐานวิทยา การวิเคราะหองคประกอบธาตุเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณของเปลือกไขนกไทยโดยนาโนเทคโนโลยี” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปนี้เปนปที่ 2) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย กัลยา ศรีพุทธชาติ (50%)           หัวหนาโครงการ 
  รองศาสตราจารย ดร.มยุวา อารีกิจเสรี (50%)           ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 478,000 บาท 
10. โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงพันธุเห็ดฟางในระดับโมเลกุลเพ่ือเพ่ิมผลผลิตดวยการถายทอด

และการแสดงออกของยีนเซลลูเลส” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปนี้เปนปที่ 2) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ บางยี่ขัน  หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป    งบประมาณ 254,000 บาท 
11. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาลิโพโซมเคลือบดวยพอลิเมอรประจุบวกสําหรับนําสงยีน” 

(โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 
 โดย รองศาสตราจารย ดร.ปราณีต  โอปณะโสภิต (60%)  หัวหนาโครงการ 
  รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน (40%)    ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป     งบประมาณ 486,000 บาท 
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12. โครงการวิจัย เร่ือง “ผลของผลึกโลหะออกไซดขนาดนาโนเมตรที่ดัดแปรพื้นผิวและสารเสริม

สภาพเขากันไดตอสมบัติของพอลิเมอรวัสดุเชิงประกอบระดับนาโน” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ี
เปนปที่ 2) 

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน  วัชรวิชานันท หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป     งบประมาณ 1,072,000 บาท 
13. โครงการวิจัย เรื่อง “การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปกษและการพัฒนาผลิตภัณฑแบคทีเรียปฏิปกษ      

เพ่ือควบคุมโรคพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 2) 
 โดย รองศาสตราจารย มานะ  กาญจนมณีเสถียร (25%) หัวหนาโครงการ 
  รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  เพ็งหนู (25%) ผูรวมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
  รองศาสตราจารย ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี (25%) ผูรวมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
  นางสาววานิด  รอดเนียม (25%)   ผูรวมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป     งบประมาณ 547,000 บาท 
14. โครงการวิจัย เรื่อง “ตัวเรงปฏิกิริยาโคบอลตชนิดใหมที่เตรียมดวยวิธีเฟรมสเปรยไพโรไลซิสเพื่อ

การผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงสังเคราะหโดยปฏิกิริยาฟชเชอร-โทรป” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปน  
ปที่ 1)  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ ชัยสุข (75%)  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.โอกร เมฆาสุวรรณดํารง (25%) ผูรวมวิจัย        
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 1,084,000 

บาท 
15. โครงการวิจัย เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณคารบอนและไนโตรเจนของดินเกษตร เพ่ือ

กําหนดลักษณะของสารฮิวมิก” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1)  
 โดย รองศาสตราจารย ดร.กนกพร  สวางแจง (35%)  หัวหนาโครงการ 
           อาจารย ดร.ดาวรุง สังขทอง (30%)  ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา สรรมณี (20%)  ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก พานิชการ (15%) ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 930,000 บาท 
16. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของนํ้ายายืดอายุการใชงาน ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ที่มีผลตอคุณภาพและ

อายุการใชงานของชอดอกกลวยไมสกุลหวายลูกผสม” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย อาจารย ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ (50%)  หัวหนาโครงการ  
  อาจารย  ดร.กรกช ชั้นจิรกุล (30%)  ผูรวมวิจัย 
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  อาจารย ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง (20%)  ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 473,000 บาท 
17. โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงจากกลีเซอรอลและการปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน

เชื้อเพลิง” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ (70%) หัวหนาโครงการ 
  รองศาสตราจารย ดร.นวดล เหลาศิริพจน (30%)  ผูรวมวิจัย 

 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 1,067,000 บาท 
18. โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาจุลินทรียชอบรอนสูงยิ่งยวดและจุลินทรียดึกดําบรรพ จากน้ําพุรอน

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาขั้นตอไป” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1)  
 โดย รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน กนกศิลปธรรม       หัวหนาโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 481,000 บาท 
19. โครงการวิจัย เร่ือง “ฤทธิ์และกลไกของสารสกัดพืชสมุนไพรที่มีผลตอการเจริญเติบโตของวัชพืช

แหน” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1)  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย นุชนาฏ  กิจเจริญ (40%)  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมวรรณ  เผือกผอง (35%) ผูรวมงานวิจัย  
  รองศาสตราจารย ศรีสมบัติ  นวนพรัตนสกุล (25%) ผูรวมงานวิจัย 
 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 252,000 บาท 
20. โครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกตการคํานวณแบบขนานกับแบบจําลองสําหรับการจับอนุภาค

แมเหล็กอยางออนขนาดเล็กมาก ๆ ในของไหล” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1)  
 โดย รองศาสตราจารย ดร.จันทนา จันทราพรชัย (60%) หัวหนาโครงการ 
  อาจารย โอภาส วงษทวีทรัพย (40%)  ผูรวมงานวิจัย   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 547,000 บาท 
21. โครงการวิจัย เร่ือง “การจัดทําดีเอ็นเอบารโคดของพืชสมุนไพรที่พบในประเทศไทยและการ

พัฒนาฐานขอมูลดีเอ็นเอบารโคด” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรวง รุงประกายพรรณ (40%) หัวหนาโครงการ 

รองศาสตราจารย ดร.วีรยุทธ เลิศนที (25%) ผูรวมงานวิจัย  
รองศาสตราจารย สินธพ โฉมยา (15%) ผูรวมงานวิจัย  
อาจารย ดร.พีรยศ ภมรศิลปะธรรม (10%) ผูรวมงานวิจัย   
อาจารย นพดล ชลอธรรม (10%) ผูรวมงานวิจัย 

  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 1,094,000 บาท 
22. โครงการวิจัย เรื่อง “วิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากเศษเหลือและผลพลอยไดจากสับปะรด

เปนอาหารสําหรับโคนมรุน” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1)  
 โดย อาจารย ดร.อนันท  เชาวเครือ  (70%)  หัวหนาโครงการ 
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  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวพร แพงคํา(15%)  ผูรวมงานวิจัย
 อาจารย ยุภา ปูแตงออน(15%)  ผูรวมงานวิจัย  

  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 361,000 บาท 
23. โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตรของการผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยา 

ทรานสเอสเทอริฟเคชันที่สภาวะเหนือวิกฤต” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1) 
 โดย อาจารย วีรยุทธ เลิศบํารุงสุข           
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 372,000 บาท 
24. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบกรดไขมันและไตรกลีเซอไรด คุณสมบัติ

ทางเคมีและทางกายภาพ และพฤติกรรมการตกผลึกของน้ํามันเมล็ดมะมวงจากมะมวงหลายสาย
พันธุที่ปลูกในประเทศไทย” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1)  

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาค สอนไว                   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 217,100 บาท 
25. โครงการวิจัย เรื่อง “แผนเสนใยนาโนเตรียมโดยวิธีอิเล็กโทรสปนเพ่ือนําสงสารสกัดพริกทาง

ผิวหนัง” (โครงการตอเน่ือง 2 ป ปน้ีเปนปที่ 1)  
 โดย รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน (50%) หัวหนาโครงการ 
  รองศาสตราจารย ดร.ปราณีต  โอปณะโสภิต (50%) ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 486,000 บาท 
26. โครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาการใชสารชวยกรองเพื่อการยืดอายุนํ้ามันทอดที่มีผลตอการเลือก

ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํามันและความเปนพิษตอเซลลตับและไต”   
 โดย นางสาวปยะฉัตร  ใจเอ้ือ (20%)  หัวหนาโครงการ  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ (20%)  ผูรวมวิจัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร  ติรวัฒนวานิช (20%) ผูรวมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)   
  นายคงวุฒิ นิรันตสุข (20%)  ผูรวมวิจัย 
  นางสาวปจฉิมาภรณ อุดมคุณ (20%)  ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 941,000 บาท 
27. โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาตัวดูดซับเพ่ือกําจัดปรอทออกจากคอนเดนเสทที่ไดจากหลุมผลิต

กาซธรรมชาติ”  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน  ปตทวีคงคา           
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 842,000 บาท 
28. โครงการวิจัย เรื่อง “ศึกษาแนวทางการใชเอนไซมโบรมิเลนจากเปลือกสับปะรดปรับปรุงการใช

ประโยชนไดของโปรตีนในวัตถุดิบอาหารสัตว และผลตอการยอยไดโภชนะและประสิทธิภาพการ
ผลิตในไกเน้ือและสุกรอนุบาล”   

 โดย อาจารย ภัทราพร  ภุมรินทร (60%)  หัวหนาโครงการ 
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  อาจารย พิเชษฐ  ศรีบุญยยงค (40%)  ผูรวมวิจัย   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 372,000 บาท 
 
29. โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผนระบบสุญญากาศเพื่อใชสาธิตและการ

สรางตนแบบผลิตภัณฑ”  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน วงศพันธุเศรษฐ  (70%) หัวหนาโครงการ 
  ดร.รัฐไท พรเจริญ (15%)  ผูรวมวิจัย 
  นางสาวจิตรนภา  รุจิระชาติกุล (15%)  ผูรวมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 547,000 บาท 
30. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวัสดุดูดชีวภาพอินทรียและอนินทรียที่มีรูพรุนเพ่ือควบคุมการ

ปลดปลอยสารหอม”   
 โดย อาจารย ดร.ศุภกิจ  สุทธิเรืองวงศ (70%)  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร (40%) ผูรวมวิจัย  

 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 547,000 บาท 
31. โครงการวิจัย เรื่อง “การแยกและคัดเลือกจุลินทรียที่ผลิตเอนไซมสังเคราะหการแลคโตและฟรุค

โตโอลิโกแซคคาไรด”    
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก  จตุรพิรีย (50%) หัวหนาโครงการ 

อาจารย จุนธนี  วีรเจตบดีธัช (50%) ผูรวมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 459,000 บาท 
32. โครงการวิจัย เร่ือง “การหาคาเหมาะที่สุดของแปงทาวยายมอมที่เปนพรีเจลาติไนซเปนสารชวย

แตกตัวที่ใชในยาเม็ดที่แตกตัวเร็วภายในชองปาก”  
 โดย อาจารย ดร.วิภาลักษณ ปฐมชัยวิวัฒน (50%)  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน (50%) ผูรวมวิจัย           
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 546,000 บาท 
33. โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการสาธิตการใชวัสดุกอสรางในการตกแตงภายในที่พักอาศัยโดยใช

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกรณีศึกษาบานเอ้ืออาทรรังสิต คลองสาม ปทุมธานี”  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ชัยณรงค  อริยะประเสริฐ (60%) หัวหนาโครงการ 
  อาจารยพัฒนา  เจริญสุข (15%)  ผูรวมวิจัย  
  อาจารยนันทิรา มิลินทานุช (15%)     ผูรวมวิจัย 
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
  นางสาวมุกดา  จิตพรมมา (10%)  ผูรวมวิจัย                                              
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 547,000 บาท 
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34. โครงการวิจัย เร่ือง “การผลิตนมไขมันต่ําที่มีนํ้าตาลแลคโตสต่ําควบคูกับการผลิตพรีไบโอติกกา
แลคโตโอลิโกแซคคาไรด”  

 โดย อาจารย ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี            
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 492,000 บาท 
35. โครงการวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบการลดเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคในปลาหมึกสดแชเยือก

แข็งระหวางการใชโซเดียมไฮโปคลอไรทกับเปอรอะซิติกแอซิค”  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร           
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 306,000 บาท 
36. โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมและพิสูจนเอกลักษณของเสนใยเซลลลูโสสอะซิเตดพอลิแลคทิกแอ

ซิด และพอลีเอทธิลีนไกลคอล สําหรับขนสงยาโดยเทคนิคการปนเสนใยดวยไฟฟาสถิตยแบบรวม
แกน”  

 โดย อาจารย ดร.พูนทรัพย  ตรีภพนาถกูล (60%)  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน (10%) ผูรวมวิจัย                                              
  อาจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ (10%)  ผูรวมวิจัย      

 อาจารย ดร.ชนินทร  กุลเศรษฐัญชลี(10%)   ผูรวมวิจัย                                              
  นายกรวีย วิชิตโชติ (10%)  ผูรวมวิจัย                                              

 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 525,000 บาท 
37. โครงการวิจัย เร่ือง “การสังเคราะหวัสดุชีวภาพโดยกระบวนการควบคุมการตกผลึกจากแกว

สําหรับประยุกตใชในงานซอมแซมทางทันตกรรม”  
 โดย อาจารย ดร.ภัทร  สุขแสน (60%)  หัวหนาโครงการ  
  อาจารย ดร.วรดา หลอยืนยง (40%)  ผูรวมวิจัย                                              
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 263,000 บาท 
38. โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคารไรดโดยอาศัยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชและ

เอนไซมจากแกนตะวันที่ปลูกในประเทศไทย”  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษราภรณ   งามปญญา           
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 416,000 บาท 
39. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรเมล็ดสะเเกนา ตอการตายของ

พยาธิใบไมตับ Fasciola gigantica ระยะตัวออน ในสภาพทดลองนอกตัวสัตว”   
 โดย อาจารย ดร.นรินทร ปริยริชญภักดี (50%)  หัวหนาโครงการ 
  อาจารย ยุภา ปูแตงออน (25%)  ผูรวมงานวิจัย 

 อาจารยมนัญญา ปริยวิชญภักดี (25%)  ผูรวมวิจัย  
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)                                             
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 470,000 บาท 
40. โครงการวิจัย เร่ือง “ศิลปะภาพทอมัดหม่ี”   
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 โดย อาจารย ประภากร  สุคนธมณี           
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 449,000 บาท 
41. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเซลลแสงอาทิตยประเภทใชทาหรือเปนหมึกพิมพโดยใชอนุภาค

ระดับนาโนของไทเทเนียที่มีพ้ืนที่ผิวจําเพาะสูง”   
 โดย อาจารย ดร.วรดา หลอยืนยง (60%)  หัวหนาโครงการ 
  อาจารย ดร.ภัทร สุขแสน 40%)   ผูรวมวิจัย         
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 383,000 บาท 
42. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลของเคลยที่มีผลตอสมบัติเชิงกล และสัณฐานวิทยาของเทอรโม

พลาสติกวัลคาไนเซทที่เตรียมจากไดนามิกสวัลคาไนเซชันของยางธรรมชาติกับพอลิพรอพิลีน” 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย  ทองปน (60%) หัวหนาโครงการ 

  นายชารีฟ  บารู (40%)  ผูรวมวิจัย                                              
 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 506,000 บาท 

43. โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนานมเปรี้ยวพรอมด่ืมพรีไบโอติคโดยใชนํ้าตาลฟรุกโตโอลิโก     
แซคคาไรด”   

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญดา  เพ็ญโรจน (40%)  หัวหนาโครงการ 
อาจารย ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี (40%)  ผูรวมวิจัย                                          
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ  สมุหเสนีโต (20%)  ผูรวมวิจัย   

  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 547,000 บาท  
44. โครงการวิจัย เรื่อง “การสกัดแบบเสริมฤทธิ์สําหรับแยกซีเรียมออกจากสารละลายธาตุหายาก

ผสมผานเยื่อแผนเหลวที่พยุงดวยเสนใยกลวง”   
 โดย อาจารย ดร.ประกร รามกุล (80%)  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน  ปตทวีคงคา (20%) ผูรวมวิจัย   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 941,000 บาท 
45. โครงการวิจัย เรื่อง “การเพิ่มการดูดซึมเคอรคูมินผานเซลลเยื่อบุผนังลําไสโดยพัฒนาในรูปแบบ

เคอรคูมิน-กรดอะมิโน”  
 โดย รองศาสตราจารย ดร.นุศรา  ปยะพลรุงโรจน (30%) หัวหนาโครงการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต  นิรัติศัย (25%) ผูรวมวิจัย   
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกพรหม สุคนธพันธุ (25%) ผูรวมวิจัย   
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนัดดา พัฒนวศิน (20%) ผูรวมวิจัย   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 466,000 บาท 
46. โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาระบบลางเพื่อกําจัดเพลี้ยแปงในเงาะ”  
 โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรากรณ มหาโยธี (25%) หัวหนาโครงการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย คูวิจิตรจารุ (25%) ผูรวมวิจัย    
อาจารย ดร.ศราวุธ ภูไพจิตรกุล (25%) ผูรวมวิจัย    
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อาจารย ดร.ชัยวัฒน บรรใดเพ็ชร (25%) ผูรวมวิจัย     
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 602,000 บาท 
47. โครงการวิจัย เร่ือง “การใชสารสนเทศและแหลงสารสนเทศของผูประกอบการฟารมสุกรในจังหวัด

นครปฐม”   
 โดย รองศาสตราจารย ระเบียบ  สุภวิรี            
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 109,000 บาท 
48. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุดทฤษฎีและวิธีการวิเคราะหพ้ืนที่ทางสถาปตยกรรม โดยใช

กระบวนการ Semantic และ Syntactic Method :  กรณีศึกษาการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของระบบ
ที่วางและอาคารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ”    

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตนขาว  ปาณินท (55%)  หัวหนาโครงการ 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรดี เกษมศุข (45%)  ผูรวมวิจัย   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 409,000 บาท 
49. โครงการวิจัย เร่ือง “การออกแบบและหาคาเหมาะที่สุดในการผลิตอนุภาคขนาดนาโนเมตรที่ใชเพ

คตินจากแบบที่เตรียมจากนาโนอิมัลชัน”   
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน (60%) หัวหนาโครงการ 
  รองศาสตราจารย ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ (40%)  ผูรวมวิจัย     
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 954,000 บาท 
50. โครงการวิจัย เร่ือง “การเพิ่มขยายทางชีวภาพของออกซีเตตราไซคลินในบอปลาและความเสี่ยงในคน”  
 โดย รองศาสตราจารย ดร.มลิวรรณ  บุญเสนอ                 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 293,000 บาท 
51. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมและภูมิภาคภายใตนโยบายการกระจายอํานาจใน

ประเทศไทย”   
 โดย อาจารย ดร.กัลยา  เทียนวงศ (40%)  หัวหนาโครงการ 
  อาจารย ดาริน  คงสัจวิวัฒน (35%)  ผูรวมวิจัย    
  (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
  ผูชวยศาสตราจารย อภิเศก  ปนสุวรรณ (20%)  ผูรวมวิจัย   
  นายวิฑูร นิลอุบล (5%)  ผูรวมวิจัย            
  (สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 467,000 บาท 
52. โครงการวิจัย เร่ือง “ประเด็นใหมเกี่ยวกับเจดียแบบมอญและแบบพมาในประเทศไทย”  
 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชษฐ ติงสัญชลี                 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป  งบประมาณ 235,000 บาท 
53. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเซลลที่ผลิตโปรตีน VEGFR-1 อยางถาวรเพื่อเปนตนแบบใน

การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ปองกันมะเร็ง”   






