
 ลาํดับที่ โครงการ/ผู้รับทุน เลขทีสั่ญญา ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ
โครงการการพฒันาการผลติพรรณไมน้ํ้าปลอด
ไสเ้ดอืนฝอยศตัรพูชืเพื่อการส่งออก

คก 1/2553 14 ต.ค. 52 – 
13 ต.ค. 54

/กรมวชิาการเกษตร (14 ต.ค. 52) (2ปี)

คก 2/2553 30 ต.ค.52 – 
29 เม.ย. 54

นายอลงกต อนิทรชาติ

(30 ต.ค.52) (18 เดอืน) *คณะประมง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

101/12 ม.9 ต.บางพระ 
อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี20110

คก 3/2553 5 พ.ย. 52 – 4
 พ.ย. 53

นายเพทาย พงษ์เพยีจนัทร์

( 5 พ.ย. 52) (1 ปี) *ภาควชิาสตัวศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่50200

คก 4/2553 6 พ.ย. 52 – 5
 พ.ย. 54

อาจารยส์ตัวแพทยห์ญงิ 
ดร.สุกญัญา ลทีองดี

นางนุชนารถ ตัง้จติสมคดิ

2 โครงการการพฒันาเทคโนโลยกีารขยายพนัธุ์
เหด็ทะเลเชงิพาณชิย/์ ม.เกษตรศาสตร์

3 โครงการการพฒันาเทคโนโลยผีลติน้ําเชือ้โค
นมแยกเพศเพื่อใชใ้นการผสมเทยีม/ ม.เชยีงใหม่

4 โครงการการพฒันาเทคนิคการผสมเทยีมแบบ 
Trans – cervical artificial insemination เพื่อ

1

( 6 พ.ย.52) (2 ปี) *คณะสตัวแพทยศาสตรแ์ละ
สตัวศาสตร ์มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมอืง 
จ.มหาสารคาม 44000

คก 5/2553 10 พ.ย. 52 – 
9 พ.ย. 53

ผศ.ดร.วชิยั ลลีาวชัรมาศ

(10 พ.ย. 52) (1 ปี) *ศูนยว์จิยัการหมกัเพื่อเพิม่
มลูค่าผลติภณัฑท์าง

การเกษตรอาคาร TE06 
คณะเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.เมอืง
 จ.ขอนแก่น 40002

คก 6/2553 2 ธ.ค. 52 – 1
 ธ.ค. 54

นายสนธพินัธ ์ผาสุกดี

(2 ธ.ค. 52) (2 ปี) *สาํนกัวจิยัและพฒันาประมง
น้ําจดืกรมประมง 50 เกษตร
กลาง จตุจกัร บางเขน กทม. 

เพิม่ศกัยภาพการจดัการระบบสบืพนัธุใ์นการ
ผลติแพะเชงิพาณชิย ์/ ม.มหาสารคาม

5 โครงการการใชแ้บคทเีรยีกรดแลคตคิในการ
เปลีย่นรปูเชงิชวีภาพของวสัดุเหลอืใชจ้าก
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อกรดแกมมาอะมโิน
บวิไทรคิ/ม.ขอนแก่น

6 โครงการการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติปลามา้
เชงิพาณชิย ์/กรมประมง
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 ลาํดับที่ โครงการ/ผู้รับทุน เลขทีสั่ญญา ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ
คก 7/2553 11 ม.ค. 53 – 

10 ม.ค. 55
อ.บวรลกัษณ์ อุนคานนท์

(11 ม.ค. 53) (2 ปี) *ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

คก 8/2553 5 ก.พ. 53 – 4
 ก.พ. 55

นายสมศกัดิ ์ อภสิทิธวิาณชิ

(5 ก.พ. 53) (2 ปี) *ภาควชิาพนัธุศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
วทิยาเขตกําแพงแสน 
จ.นครปฐม 73170

คก 9/2553 4 ม.ิย. 53 – 3
 ิ  55

ผศ.วนัทนีย ์เกรยีงสนิยศ9 โครงการการพฒันาผลติภณัฑธ์ญัพชืผสมถัว่ที่
ั ้ ั ่ ไป ้ ี่ ป็

7 โครงการการศกึษาการแปรรปูไหมไทยเพื่อใช้
ในวสัดุทางการแพทย ์: การสงัเคราะห์
โครงสรา้งกระดกูเทยีม / ม.มหดิล

8 โครงการการพฒันาระบบการสรา้งปทุมมาสาย
พนัธุใหม ่/ ม.เกษตรสาสตร์

 ม.ย. 55

(นงนามวนัที ่
4 ม.ิย. 53)

(2 ปี) *สถาบนัโภชนาการ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
ถ.พุทธมณฑล สาย 4 

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170

คก 10/2553 28 ม.ิย. 53 – 
27 ม.ิย. 58

ดร.อมรทิพย ์ เมืองพรหม

(28 ม.ิย. 53) (5 ปี) *หน่วยปฏบิตักิารวจิยักลาง
ไบโอเทค สาํนกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ

คก 11/2553 18 ส.ค. 53 – 
17 ส.ค. 58

น.ส.วารนิทร ์ ธนาสมหวงั

(18 ส.ค. 53) (5ปี) *สาํนกัวจิยัและพฒันาประมง
ชายฝ ัง่ กรมประมง  เกษตร
กลาง  จตุจกัร กรงุเทพฯ  

10900

เหมาะสมกบผสูงูอายทุวไปและผสูงูอายทุเปน
โรคเบาหวาน/ม.มหดิล

10 โครงการการพฒันาสายพนัธ์ุขา้วเป็นหมนั
เน่ืองจากอุณหภูมิเพื่อใชใ้นการผลิตพนัธ์ขา้ว
ลูกผสม/สวทช.

11 โครงการตน้แบบการผลติภณัฑป์ลากะรงัทีม่ ี
มลูค่าสงูเชงิพาณชิย/์กรมประมง

10900



 ลาํดับที่ โครงการ/ผู้รับทุน เลขทีสั่ญญา ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ
คก 12/2553 18 ส.ค. 53 – 

17 ส.ค. 55
ผศ.ดร.ณฎัฐา เลาหกุลจติต์

(18 ส.ค. 53) ( 2 ปี) *คณะทรพัยากรชวีภาพและ
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
 ทีอ่ยู ่ 83 หมูท่ี ่8  

ถ.เทยีนทะเล  แขวงท่าขา้ม 
เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพ 

10150

คก 13/2553 24 ส.ค. 53 – 
23 ส.ค. 55

ผศ.ดร.จกัร ีทองเรอืง

(24 ส.ค. 53 ) (2ปี) *ภาควชิาจลุชวีวทิยา  
คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
จตุจกัร กรงุเทพฯ 10900

คก 14/2553 3 ก.ย. 53 – 2 รศ.ดร.สาวติร ีลิม่ทอง

12 โครงการการพฒันากระบวนการผลติอาหาร
เสรมิขากขา้วธญัพชืสาํหรบัผูส้งูอาย/ุ
ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

13 โครงการผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพื่อผูส้งูอายุ
จากโปรตนีไฮโดรไลเสทจากปลานิล/ม.สงขลา
นครนิทร์

14 โครงการการพฒันาการผลติไบโอเอทานอลที่
 ม.ีค. 55

(3 ก.ย. 53) (1 ปี 6 เดอืน) *ภาควชิาจลุชวีวทิยา  
คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
จตุจกัร  กรงุเทพฯ 10900

คก 15/2553 ภกญ.ศาสตราจารย ์
ดร.อรัญญา  มโนสร้อย

(14 ก.ย. 53) สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีคณะเภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
เชยีงใหม ่50200

คก 16/2553 21 ก.ย. 53 – 
20 ก.ย. 55

ร.ศ.วรภทัร  ลคันทินวงศ์

(21 ก.ย. 53) (2 ปี) *ภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

15 โครงการการพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง 
อาหารเสริมและยาจากลองกอง/ม.เชยีงใหม่

14 ก.ย. 53 – 
13 ก.ย. 55

16 โครงการการพฒันาเทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว
และสายการผลิตสาํหรับมะพร้าวนํ้าหอมสดเพื่อ
การส่งออก/ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

อุณหภมูสิงูโดยยสีตท์นรอ้น/ม.เกษตรฯ




