
 
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2557 

                                                   
  
            สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประกาศรายช่ือโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินประมาณแผ่นดินประจําปี 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) ดังน้ี  
  
1. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มต่อพยาธิใบไม้ในเลือด Schistosoma 

mekongi” (โครงการต่อเน่ือง 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1)   
  โดย อาจารย์ ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี   ผู้อํานวยการชุดโครงการ    

 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 851,900 บาท 
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการ  ได้แก่ 

  1.1 โครงการวิจัย เรื่อง “การบ่งช้ีชนิดและคุณลักษณะจําเพาะของแอนติเจนสําหรับการวินิจฉัยทาง 
   ซีรั่มต่อพยาธิใบไม้ในเลือด Schistosoma mekongi” (เริ่มดําเนินการปีที่ 1)   
   โดย อาจารย์ ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี (30%) หัวหน้าโครงการ 
     อาจารย์ ดร.จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
    (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
    อาจารย์ ดร.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
    (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
    อาจารย์ ดร.ญาณิน ลิมปานนท์ (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
    (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
    อาจารย์ยุภา ปู่แตงอ่อน (10%)   ผู้ร่วมวิจัย 
    นายพีรพล ชูส่งแสง (10%)   ผู้ร่วมวิจัย 
    (มหาวิทยาลัยมหิดล)  

 1.2 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มต่อพยาธิใบไม้ในเลือด Schistosoma 
mekongi ด้วยวิธี Sandwich Elisa” (เริ่มดําเนินการปีที่ 2)  
โดย อาจารย์ยุภา ปู่แตงอ่อน (10%)  หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี (20 %) ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ ดร.จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 

    (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
    อาจารย์ ดร.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
    (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
    อาจารย์ ดร.ญาณิน ลิมปานนท์ (20%)  ผู้ร่วมวิจัย  
    (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
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    นายพีรพล ชูส่งแสง (10%)   ผู้ร่วมวิจัย 
    (มหาวิทยาลัยมหิดล)  

2. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวิธีตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพ่ือวิเคราะห์สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1)  

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ผู้อํานวยการชุดโครงการ 
 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 6,110,600 บาท 
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 8 โครงการ  ได้แก่ 
 2.1 โครงการวิจัย เรื่อง การตรวจสอบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและความสามารถในการต้านอนุมูล 
  อิสระในผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมนํ้าผักและนํ้าผลไม้สกัดเข้มข้นเพ่ือสุขภาพอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค 
  สเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้” 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี หัวหน้าโครงการ    
 2.2 โครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการตรวจสอบแอลคาร์นิทีนและคอลลาเจนในผลิตภัณฑ์

เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพด้วยเครื่องสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้”   
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี (50%) หัวหน้าโครงการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ (50%) ผู้ร่วมวิจัย 
 2.3 โครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟาเรดย่านใกล้ในการตรวจ

วิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผลมังคุด”  
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ (70%) หัวหน้าโครงการ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี (30%) ผู้ร่วมวิจัย 
 2.4 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวิธีการตรวจสอบแกมมาโอรีซานอลและวิตามินอีในนํ้ามันรําข้าว

แบบรวดเร็วด้วยสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้”  
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ (50%) หัวหน้าโครงการ  

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต (50 %) ผู้ร่วมวิจัย 
 2.5 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเทคนิคสเปก

โตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ เพ่ือใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพในผลิตภัณฑ์
ไซรัปกล้วยตากเพ่ือสุขภาพ”  

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ (30%) หัวหน้าโครงการ    
   นายธนพ  ทังสุนันท์ (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
   นางสาวจันจิรา จินโนรส (23%)  ผู้ร่วมวิจัย 
   นางสาววราภรณ์  กล่อมใจ (22%) ผู้ร่วมวิจัย  
 2.6 โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการวิเคราะห์แอนโธ   

ไซยานินส์และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก”  
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ แก้วมณีชัย หัวหน้าโครงการ   
 2.7 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวิธีการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในช็อคโกแลตด้วย

เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้”  
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว (70%) หัวหน้าโครงการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร (30%) ผู้ร่วมวิจัย 



 3

 2.8 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการตรวจสอบและ
ติดตามสฟิงโกไมอิลีนสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผลิตภัณฑ์นมหมัก”  

  โดย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ บรรใดเพ็ชร (70%) หัวหน้าโครงการ   
 อาจารย์ ดร.ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล (15%) ผู้ร่วมวิจัย  

   อาจารย์ ดร.สมรักษ์ พันธ์ผล (15%)  ผู้ร่วมวิจัย 
   (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
3. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของหอยที่เป็นโฮสต์ก่ึงกลางของพยาธิใบไม้วงศ์ 

Thiaridae และ Pachychilidae: ให้ความสําคัญที่หอยสกุล Thiara”  
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ  ผู้อํานวยการชุดโครงการวิจัย 
 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 3,280,000 บาท 
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ  ได้แก่ 

3.1 โครงการวิจัย เรื่อง “ความหลากหลายชนิดพันธ์ุและสายวิวัฒนาการของหอยนํ้าจืดสกุล Thiara  
Röding, 1798 (Gastropoda: Thiaridae) ในประเทศไทย”   

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ (60%) หัวหน้าโครงการ    
  นายดุสิต  บุญมีกํ่า (นักศึกษา) (40%) ผู้ร่วมวิจัย  
3.2 โครงการวิจัย เรื่อง “อนุกรมวิธานเชิงโมเลกุล, การพัฒนาตัวอ่อน และการเป็นโฮสต์ของ

หนอนพยาธิ เพ่ือจัดจําแนกความซับซ้อนของหอยนํ้าจืดสายพันธ์ุ Melanoides jugicostis 
Hanley &Theobald, 1876 (Gastropoda: Cerithioidea: Thiaridae) ในประเทศไทย”  
โดย อาจารย์ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา (60%) หัวหน้าโครงการ   
 รองศาสตราจารย์ วิมล ขวัญเก้ือ (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 

  นางสาวนวลพรรณ วีระเวชสุกิจ (นักศึกษา) (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวศิริพร บุตร์นิล (นักศึกษา) (10 %)   
3.3 โครงการวิจัย เรื่อง “สัณฐานวิทยาของเปลือก, การพัฒนาตัวอ่อน, และพันธุศาสตร์ระดับ

โมเลกุลของหอยนํ้าจืดสกุลBrotia Adams, 1866  (Cerithioidea, Pachychilidae) ใน
ประเทศไทย: เพ่ือตรวจทานความหลากชนิดพันธ์ุและความเป็นโฮสต์ก่ึงกลางของพยาธิใบไม้” 

 โดย นางสุลักษณ์ นามโชติ (40%) หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวชตพรรษ ชวนประสิทธ์ิ (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวสุภัทรตา ศรีทองแท้ (นักศึกษา) (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวภาพร วงเวียน (นักศึกษา) (10%) ผู้ร่วมวิจัย 

4. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของผู้สูงอายุ
ในชนบทไทย” 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์  ผู้อํานวยการชุดโครงการ   

 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี งบประมาณ 4,656,500 บาท 
 ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 4 โครงการ  ได้แก่ 
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4.1 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของผู้สูงอายุใน
ชนบทไทย : มิติการดูแลสุขภาพกาย” 

 โดย อาจารย์นภสร นีละไพจิตร (60%) หัวหน้าโครงการ   
  อาจารย์นรินทรา จันทศร (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์กมลรัตน์ หนูสวี (20%) ผู้ร่วมวิจัย  
4.2 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของผู้สูงอายุใน

ชนบทไทย : มิติการดูแลสุขภาพจิต”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข (50%) หัวหน้าโครงการ  
  อาจารย์กันยารัตน์ สอาดเย็น (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์อุรปรีย์ เกิดในมงคล (25%)     ผู้ร่วมวิจัย  
4.3 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของผู้สูงอายุใน

ชนบทไทย : มิติอาชีพ”  
 โดย อาจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม (50%) หัวหน้าโครงการ   

 อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์ ดร.มนัสนันท์ นํ้าสมบูรณ์ (20%) ผู้ร่วมวิจัย  
4.4 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของผู้สูงอายุใน

ชนบทไทย : มิติวัฒนธรรม”  
 โดย อาจารย์พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข (60%) หัวหน้าโครงการ    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์จิตตรา มาคะผล (20%) ผู้ร่วมวิจัย 

5. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษา วิเคราะห์และค้นหาอัตลักษณ์งานศิลปะเคร่ืองประดับร่วมสมัยเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนาและเผยแพร่งานออกแบบที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจและสังคมสร้างสรรค์” 
(โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1)  
โดย อาจารย์ทวีศักด์ิ  มูลสวัสด์ิ              หัวหน้าโครงการ 
 ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 885,600 บาท 

6. โครงการวิจัย เรื่อง “การสังเคราะห์อนุพันธ์อะมิโนเบนซไฮดรอลเพ่ือเป็นสารต้านวัณโรค”  
 (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 2)  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนาวรรณ พจนาคม (45%) หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  นิรัติศัย (45%) ผู้ร่วมวิจัย 
  นายเทอดศักด์ิ พราหมณะนันทน์ (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 240,000 บาท 
7. โครงการวิจัย เรื่อง “ฤทธ์ิปกป้องของเอเซียทิโคไซด์ต่อการตายที่ถูกเหน่ียวนําโดยเบตาร์อไมลอยด์ใน

เซลล์แอสโตรไชต์เพาะเลี้ยง” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 2)  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมวรรณ เผือกผ่อง (55%) หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อศักด์ิ อินทรไพโรจน์ (45%) ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 318,000 บาท 
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8. โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมและการประยุกต์ใช้นํ้ามันมะพร้าวดัดแปรสําหรับใช้เป็นสารต้านจุลชีพ
ทางเลือก” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัต์ิ (30%) หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ (10%) ผู้ร่วมวิจัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัต์ิ (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ไชยเดชกําจร (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ ลิ้มศิริชัยกุล (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์ ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม (10%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 441,900 บาท 
9. โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของยาสีร้อนขึ้นของประเทศไทยและต่อยอด 
 สู่งานเคร่ืองประดับ” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช (50%) หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์ชาติชาย คันธิก (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 433,900 บาท 
10. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา”  เพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และเช่ือมโยงสินค้าโอท๊อปกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดราชบุรี” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1)  

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (วิทยาลัยรัชภาคย์)     
  อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์ (20%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 438,400 บาท 
11. โครงการวิจัย เรื่อง “ระบบการจําลองและการแสดงภาพแบบขนานของการขนส่งอนุภาคแม่เหล็ก

พาหะยาระดับนาโนในหลอดเลือดและเน้ือเย่ือล้อมรอบ” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย อาจารย์อรวรรณ เชาวลิต (10%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  จันทราพรชัย (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ (10%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์กนก หวลกําเนิด (50%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 442,800 บาท 
12. โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวอย่างย่ังยืน” 

(โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ (60%) หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ํา (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี) 



 6

  นางอุไร กาลปักษ์ (20%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านลาด)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 442,800 บาท 
13. โครงการวิจัย เรื่อง “ฤทธ์ิในการฆ่าหอยเชอรี่ของสารสกัดจากผลมะกรูด” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล (30%) หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล (25%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมวรรณ เผือกผ่อง (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาฏ กิจเจริญ (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 338,300 บาท 
14. โครงการวิจัย เรื่อง “วิจัยและพัฒนาการใช้สูตรอาหารผสมครบส่วนจากกากเน้ือในสับปะรดเป็นอาหาร

สําหรับโคขุน” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย อาจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ (70%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.พรพรรณ แสนภูมิ (15%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวนุชนาด สายทอง (15%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 212,500 บาท 
15. โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของลอดช่องแช่เย็นและแช่แข็ง” (โครงการ 2 ปี ปี

น้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ (60%) หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต (40%)    ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 419,800 บาท 
16. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาระดับการเกิดฮิวมิกของปุ๋ยหมัก และผลของการเป็นสารคีเลตต่อ

ความสามารถในการปลดปล่อยจุลธาตุอาหาร” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณี (50%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ (20%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก พานิชการ (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  นายศุภโชค กําภูพงษ์ (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 743,900 บาท 
17. โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิงและสารเคมีมูลค่าเพ่ิมจากของเสียจากอุตสาหกรรมทาง

การเกษตร” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล  เกียรติกิตติพงษ์ (70%) หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ (15%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช (15%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 867,900 บาท 
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18. โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโรงพยาบาลรัฐ  กรณีศึกษา : โรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 

    โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ (60%) หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร (15%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ (25%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)   
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 221,400 บาท 
19. โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการโดยใช้ตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อม” (โครงการ 2 ปี 

ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สว่างแจ้ง  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 433,900 บาท 
20. โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากนํ้ามันเมล็ดเงาะด้วยกระบวนการอินเตอร์เอ

สเตอร์ริฟิเคช่ันโดยใช้เอนไซม์ไลเปส” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว (70%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี (30%) ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 538,400 บาท 
21. โครงการวิจัย เรื่อง “ศึกษาโปรตีนและเปปไทด์ของสารหลั่งและเซลล์จากรังไข่สุกรเพ่ือความเป็นไปได้

ในการใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มยุวา อารีกิจเสรี (50%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา (15%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย (15%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตาตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล (15%)  ผู้ร่วมวิจัย  
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  
  นางมยุรี ภูมิไพบูลย์ (5%)    ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 884,700 บาท 
22. โครงการวิจัย เรื่อง “การเพ่ิมความทนทานและการติดสีของเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติด้วยการเติม

ออกไซด์อนินทรีย์ในกระบวนการผลิตกระดาษ” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1)  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา บุญเต็ม (75%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 708,200 บาท 
23. โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้นาโนเทคโนโลยีในการศึกษาสัณฐานวิทยา การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุ

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของเปลือกไข่ไก่ฟ้าเพ่ือการอนุรักษ์” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา ศรีพุทธชาติ (45%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.มยุวา อารีกิจเสรี (45%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  นางมยุรี ภูมิไพบูลย์ (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)  
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  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 619,000 บาท 
24. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนานิโอโซมประจุบวกสําหรับนําส่งยีน” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต (60%) หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ โรจนราธา (40%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 500,000 บาท 
25. โครงการวิจัย เรื่อง “เปรียบเทียบการเลือกใช้ถิ่นอาศัยและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกบ

หนอง  (Fejervarya limnocharis) ในพ้ืนที่นาข้าว ไร่ และสวน ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์” (โครงการ 2 ปี ปีน้ีเป็นปีที่ 1) 

 โดย อาจารย์วัชราภรณ์ รวมธรรม (40%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ (30%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์วุฒิ ทักษิณธรรม (30%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 310,000 บาท 
26. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการ

เสริมสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาอย่างย่ังยืนในจังหวัดพรรณบุรี”   
 โดย อาจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม (80%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน (10%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์พจนา บุญคุ้ม (10%)  ผู้ร่วมวิจัย  
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 442,800 บาท 
27. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษารูปแบบยีนต้านทานสารปฏิชีวนะของเช้ือเอนเทอร์โรแบคทีเรีย 

(enterobacteria) ที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบชนิดของ
เช้ือ enterobacteria อย่างรวดเร็วโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ”  

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ (70%) หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.พงศ์ระวี น่ิมน้อย (30%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 325,000 บาท 
28. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขันอย่างย่ังยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง” 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ (50%) หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอก ดร.นพรุจ ศักด์ิศิริ (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (โรงเรียนนายร้อยตํารวจ)  
  อาจารย์จุรีวรรณ จันพลา (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 442,800 บาท 
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29. โครงการวิจัย เรื่อง “เครื่องประดับไทยพอเพียง: การสร้างสรรค์เอกลักษณ์งานออกแบบเคร่ืองประดับ
ไทย เพ่ือตอบสนองธุรกิจเคร่ืองประดับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยที่ย่ังยืนโดยการน้อม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์   หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 425,100 บาท 
30. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาศักยภาพที่ต้ังของตลาดและระบบห่วงโซ่อุปทานผักและผลไม้ในภาค

ตะวันตกของไทย” 
 โดย อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ  หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 212,500 บาท 
31. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสภาพความช้ืนและการใช้พลังงานของอาคารปรับอากาศที่

ใช้ผนังภายนอกแบบต่างๆ โดยการจําลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี (80%) หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.ทยากร  จารุชัยมนตรี (20%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 212,500 บาท 
32. โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์นันทนาการสําหรับผู้สูงอายุตามแนวทาง

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ” 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ร.ต.อ.อนุชา แพ่งเกษร (70%) หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 859,000 บาท 
33. โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษารูปแบบเคร่ืองจักสานและวิถีชีวิตริมนํ้าท่าจีน เพ่ือสร้างสรรค์งาน

ประยุกตศิลป์ เรื่อง วิถีชีวิตริมนํ้าด้ังเดิมในมุมมองใหม่” 
 โดย อาจารย์อิทธิพล วิมลศิลป์   หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 442,800 บาท 
34. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนานาโนอิมัลชันที่ประกอบด้วยนํ้ามันหอมระเหยเพ่ือใช้เป็นสารต้านจุลชีพ

สําหรับในช่องปาก” 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัต์ิ (40%) หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัต์ิ (30%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวศิริกาญจน์ เพ็งอ้น (30%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 212,500 บาท 
35. โครงการวิจัย เรื่อง “จลนพลศาสตร์ของการออกซิเดชันของมีเทนโดยจุลินทรีย์ในช้ันปิดทับหลุมฝัง

กลบภายใต้สภาวะการทดลองในห้องปฏิบัติการ” 
 โดย อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง (50%)  หัวหน้าโครงการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ รัตสุข (25%)  ผู้ร่วมวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์ (25%) ผู้ร่วมวิจัย 

  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 730,600 บาท 
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36. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุเจือปนอาหารไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จาก
แป้งข้าว แป้งมันสําปะหลัง และแป้งสาคู” 

 โดย อาจารย์ ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี (55%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.สันทัด  วิเชียรโชติ (45%)    ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 442,800 บาท 
37. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาลายผ้าผ่านศิลปะเด็ก”  
 โดย อาจารย์เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์   หัวหน้าโครงการ  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 425,100 บาท 
38. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งช้ีความคงสภาพและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของ

แอนโดรกราโฟไลด์ในยาฟ้าทะลายโจรด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบช้ันบาง (ทีแอลซี) โดยอาศัยเทคนิค
เชิงภาพ”  

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา พัฒนวศิน (50%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โสธนะพันธ์ุ (25%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.จันคนา บูรณะโอสถ (25%) ผู้ร่วมวิจัย  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 265,700 บาท 
39. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของการใช้เปลือกตาลหมักเพ่ือเป็นแหล่งอาหารหยาบทดแทนในช่วงฤดูแล้งต่อ

สมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของแพะ”  
 โดย อาจารย์ ดร.พรพรรณ แสนภูมิ (50%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ (20%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์มนัสนันท์  นพรัตน์ไมตรี (20%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวสุภาวดี ฉิมทอง (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 11 เดือน  งบประมาณ 177,500 บาท 
40. โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้ประโยชน์ได้จากก้อนเช้ือเห็ดเหลือทิ้งเป็นพรีไบโอติกส์ในอาหารไก่เน้ือและ

ไก่ไข่”  
 โดย อาจารย์มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี (70%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.พรพรรณ แสนภูมิ (20%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  อาจารย์อนัณญา ปานทอง (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 356,900 บาท 
41. โครงการวิจัย เรื่อง “แหล่งที่มา องค์ประกอบทางเคมี และความเสี่ยงทางสุขภาพอันเน่ืองมาจาก

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก ในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง (50%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ปัญญาคะโป (40%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  นางสาวผ่องศรี เผ่าภูรี (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 885,600 บาท 
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42. โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมระบบเจลก่อตัวเองสําหรับควบคุมการปลดปล่อยยาที่ยับย้ังเช้ือโรค 
 ปริทันต์”  
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย แพชมัด (65%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ (35%) ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 442,800 บาท 
43. โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทีเรตจากกลีเซอรอลที่เป็น byproduct จากการ

ผลิตไบโอดีเซล” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ (70%) หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.อดิศักด์ิ จตุรพิรีย์ (30 %)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 442,800 บาท 
44. โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณนํ้าตาลในนํ้าผึ้งดอกสาบเสือ” 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง (50%) หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.บุญญาภา หวังวัฒนา (50%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 357,800 บาท 
45. โครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างสรรค์เคลือบผลึกสําหรับเคร่ืองป้ันดินเผาเพ่ือการประหยัดพลังงาน” 
 โดย อาจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์    หัวหน้าโครงการ  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 302,000 บาท 
46. โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมคาร์บอนกัมมันต์และท่อนาโนคาร์บอนจากวัสดุเหลือทิ้งทางภาค

การเกษตรสําหรับใช้เป็นเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไว้แสง” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา หล่อยืนยง (60%) หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี (40%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 410,000 บาท 
47. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแผ่นทดสอบยาฆ่าแมลงตกค้างกลุ่ม organophosphate และ 

carbamate โดยใช้เอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส”  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี (50%) หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ (50%) ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 690,800 บาท 
48. โครงการวิจัย เรื่อง “การสังเคราะห์ ZnFe2O4-TiO2 โฟโตคะตะลิสต์และศึกษาสมบัติการเป็นสารเร่ง

ปฎิกิริยาด้วยแสง” 
 โดย อาจารย์ ดร.ชีวิตา สุวรรณชวลิต   หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 212,500 บาท 
49. โครงการวิจัย เรื่อง “การเตรียมและพัฒนาอนุพันธ์ไคโตซานที่ดัดแปรโดยใช้ซักซินิกและทาลลิกแอนไฮ

ไดรด์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการนําส่งยาให้ปลดปล่อยในลําไส้” 
 โดย อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ (50%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช (50%)     ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 442,800 บาท 
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50. โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาฟิล์มต้านแบคทีเรียพอลิเอทีลีนความหนาแน่นตํ่ากับเอทีลีนไวนิลอะซิ
เตตผสมสารสกัดจากธรรมชาติเพ่ือใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร” 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล (70%) หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี (20%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)  
  นายเกษมสันต์ วัฒนะนาวินรัตน์ (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 344,500 บาท 
51. โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันสบู่ดําในเคร่ืองปฏิกรณ์ชนิดเบดน่ิงโดยใช้เปลือก

หอย/คาร์บอนกัมมันต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์”  
 โดย รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี (70%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรดา หล่อยืนยง (30%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 353,400 บาท 
52. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของเลขออกซิเดชันต่อการสกัดซีเรียมออกจากธาตุหายากผสมผ่านเย่ือแผ่น

เหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  ปัตทวีคงคา   หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 624,300 บาท 
53. โครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของโปรไบโอ

ติกที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบแห้ง” 
 โดย อาจารย์ ดร.จารุณี เกษรพิกุล (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  อาจารย์ ดร.สุรวัฒน์  ชลอสันติสกุล (40%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 489,700 บาท 
54. โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงโครงสร้างของอัลจิเนตและอนุพันธ์อัลจิเนตโดยวิธีทางเคมีและ

เอนไซม์เพ่ือการประยุกต์สําหรับการขนส่งยาและการกักเก็บเซลล์หรือโปรตีน” 
 โดย อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสด์ิ    หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 429,400 บาท 
55. โครงการวิจัย เรื่อง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรช้างไทย 

(Elephasmaximusindicus) โดยประเมินจาก microsatellite loci”  
 โดย อาจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา สินทวีวรกุล (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปาง)  
  อาจารย์ ดร.สุทธิศักด์ิ  แก้วแกมจันทร์ (20%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์)  ผู้ร่วมวิจัย 
  สพ.ญ.ภัทร เช้ือพลายเวช (10%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  (สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพแห่งชาติ กรมปศุสัตว์)  
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 350,000 บาท 
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56. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของสารสําคัญที่พบในขมิ้นและอบเชยต่อ SMCT-1 ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็ง
ลําไส้ใหญ่ ” 

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล (55%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์ (45%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 388,000 บาท 
57. โครงการวิจัย เรื่อง “ฤทธ์ิต้านการอักเสบของ rhein antraquinones และสารสกัดจากชุมเห็ดเทศ

ผ่านการยับย้ังเอ็นไซม์ NADPH-oxidases (NOX1) ใน HaCaT cells”  
 โดย อาจารย์ ดร.นุชจิรา พงศ์นิมิตประเสริฐ (60%)  หัวหน้าโครงการ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล (15%)   ผู้ร่วมวิจัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง (10%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลัย สถิรพันธ์ (15%)  ผู้ร่วมวิจัย 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 400,000 บาท 
58. โครงการวิจัย เรื่อง “การดัดแปลงไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือทองเพ่ือการผลิตไฮโดรเจนพร้อมกับการ

ย่อยสลายกรดฟอร์มิกด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงอาทิตย์จําลอง”  
 โดย  อาจารย์ ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร   หัวหน้าโครงการ 
  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี  งบประมาณ 938,000 บาท 
 
รวม  58 เรื่อง   เป็นเงินทั้งสิ้น 39,818,400  บาท      
  

ประกาศ  ณ วันที่      ธันวาคม  พ.ศ.2556 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ) 
                      ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 


