
 ลาํดับที่ โครงการ/ผู้รับทุน เลขทีสั่ญญา ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ
คก 1/2554 14 ต.ค. 53 – 

13 ต.ค. 56
รศ.ดร.พนูสุข  ประเสรฐิสรรพ์

(14 ต.ค. 53) (3ปี)

ภาควชิาเทคโนโลยชีวีภาพ
อุตสาหกรรม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ม. สงขลานครนิทร ์หาดใหญ่

สงขลา 90112

คก 2/2554 26 ต.ค. 53 – 
25 ต.ค. 54

ศ.ดร.ไพศาล สทิธกิรกุล

(26 ต.ค. 53) (1 ปี) *ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
 สุขมุวทิ 23 แขวงคลองเตย

เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ 10110

คก 3/2554 5 พ.ย. 53 – 4 ดร.ยทุธนา  พมิลศริผิล

1 โครงการการผลติไฮโดรเจนและมเีทน๖ไอโอ
ไฮเทน) จากน้ําทิง้โรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์โดย
ใชก้ระบวนการหมกัไรอ้ากาศแบบสองขัน้ตอน
ทีอุ่ณหภมูสิงูและการประยกุตใ์ชไ้บโอไฮเทน 
ม.สงขลาฯ

2 โครงการการพฒันาโมโนโคลนนอลแอนตบิอด ี
และชุดตรวจสะดวกใช ้: strip test จาํเพาะต่อ 
Vibriocholeran สาํหรบัตรวจการปนเป้ือนใน
ผลติภณัฑท์างการเกษตรและสิง่แวดลอ้ม/ มศว.

3 โครงการการพฒันาการผลติฟรกุโตโอลโิกแซก็
 พ.ย. 54

(5 พ.ย. 53) (1 ปี) *สาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
พฒันาผลติภณัฑ ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

คก 4/2554 5 พ.ย. 53 – 4
 พ.ย. 54

ผศ.ดร.ชรนิทร ์ เตชะพนัธุ์

(5 พ.ย. 53) (1 ปี) *คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

155 หมู2่ ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม ่50100

พ.ค.-54 26 พ.ย. 53 – 
25 พ.ย. 54

ศ.ดร.พเิชษฐ ์ วริยิะจติรา

(26 พ.ย. 53) (1 ปี) **84/3 ม.4 ถนนทางหลวง
หมายเลข 11 ต.บา้นกลาง 
อ.เมอืงลาํพนู จ.ลาํพนู

5 โครงการผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสตูร Operation
 BIM เพื่อการยกระดบัคุณภาพชวีติของผูป้ว่ย
มะเรง็ขัน้สุดทา้ย / บรษิทั เอเชยีน ไฟยโ์ตซตูิ
คอลส ์จาํกดั (มหาชน)

คาไรดผ์งจากน้ําเชื่อมลาํไยดว้ยวธิทีาง
เอนไซม/์ม.เชยีงใหม่

4 โครงการการทวนสอบเทคโนโลยกีารผลติ
น้ําตาลยาํไยและคุณสมบตัเิชงิคุณภาพ สุขภาพ
 และศกัยภาพเชงิพาณชิย ์/ ม.เชยีงใหม่
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 ลาํดับที่ โครงการ/ผู้รับทุน เลขทีสั่ญญา ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ
 คก 6/2554 26 พ.ย. 53 – 

25 พ.ย. 55
ดร.จติตมิา  เจรญิพานิช

(26 พ.ย. 53) (2ปี) *ภาควชิาชวีเคม ี
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยับรูพา 

169 ถ.ลงหาดบางแสน 
ต.แสนสุข อ.เมอืง จ.ชลบุร ี

20131

คก 7/2554 25 พ.ย. 53 – 
14 พ.ย. 55

น.ส.พรพมิล อธปิญัญาคม

(25 พ.ย. 53) (2 ปี) *กลุ่มวจิยัโรคพชื สาํนกัวจิยั
พฒันาการอารกัขาพชื 

กรมวชิาการเกษตร จตุจกัร 
กรงุเทพฯ 10900

คก 8/2554 5 ม.ค. 54 – 4
 ม.ค. 57

ศ.ดร.วทิยา  มวีุฒสิม

6 โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพของ 
Enterobacter aerogenes ในการสลายสาร
ปนเป้ือนอะครลิาไมดท์ีพ่บในสิง่แวดลอ้ม/
ม.บรูพา

7 โครงการการพฒันาวสัดุเคลอืบไททาเนียมได
ออกไซดแ์ละซงิกอิอกไซด ์สาํหรบัห่อผลติผล
เกษตรเพื่อควบคุมโรคจากราในแปลงปลกูและ
บรรจภุณัฑส์่งออก /กรมวชิาการเกษตร

8 โครงการการพฒันาเชือ้ราทีส่ามารถผลติ
เอนไซมไ์ฟเทสไดส้งูโดยใชแ้นวทางใหมเ่พื่อ

(5 ม.ค. 54) (3 ปี) *ภาควชิาจลุชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400

คก 9/2554 10 ม.ค. 54 – 
9 ม.ค. 55

รศ.ดร.วลัลภ  อารรีบ

(10 ม.ค. 54) (1 ปี) *ภาควชิาพฤกษศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
50 ถนนพหลโยธนิ ลาดยาว 
จตุจกัร กรงุเทพฯ 10900

คก 10/2554 12 ม.ค. 54 – 
11 ก.ค. 55

ดร.ชุชตมิา   เอีย่มโชตพินัธุ์
โสภณ

(12 ม.ค. 54) (1 ปี 6 เดอืน) *สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย

นําไปผลติแบบหมกัแหง้เพื่อเป็นผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิของสตัว ์/ ม.มหดิล

9 โครงการการพฒันาโรงงานตน้แบบเพื่อสกดั
สารแทนนินจากวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร/
ม.เกษตรศาสตร์

10 โครงการการพฒันาเครือ่งลา้งผกัและผลไม้
ดว้ยอลัตราโซนิกสส์าํหรบัอุตสาหกรรมเกษตร /
สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย



 ลาํดับที่ โครงการ/ผู้รับทุน เลขทีสั่ญญา ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ
35 หมู ่3 ต.คลองหา้ 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
12120

คก 11/2554 12 ม.ค. 54 – 
11 ม.ค. 57

รศ.ดร.พนูพภิพ เกษมทรพัย์

(12 ม.ค. 54) (3 ปี ) *ศูนยว์ทิยาศาสตร์ขา้ว
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วทิยาเขตกําแพงแสน 
จ.นครปฐม

คก 12/2554 28 ม.ค. 54 – 
27 ม.ค.56

น.ส.จฑุารตัน์  กติตวิานิช

(28 ม.ค. 54) (2 ปี) *สถาบนัวจิยัการเพาะเลีย้งกุง้
ทะเล กรมประมง

3 ม.ีค. 54 – 2
 ม.ีค. 56

(2 ปี)

11 โครงการการพฒันาพนัธุข์า้วเพื่อลดผลกระทบ
ของสภาวะโลกรอ้นในระยะสบืพนัธุแ์ละใหผ้ล
ผลติ / ม.เกษตรศาสตร์

12 โครงการการจดัการผลวตัคารบ์อนในฟารม์
เลีย้งกุง้ทะเลเพื่อการลดการสญูเสยีผลผลติและ
ลดการผลติ และปลดปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์/กรมประมง

13 โครงการการพฒันาดนิขาวเพื่อใชเ้ป็นดนิฟิกสี
น้ํามนัพชื/ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

13/2554 ร.ศ.ดร.ไพทพิย ์ ธรีเวชญาณ

( )

7 ม.ีค. 54 – 6
 ม.ีค. 55

(1 ปี)

7 ม.ีค. 54 – 6
 ม.ีค. 55

(1 ปี)

16/2554 29 ม.ีค. 54 – 
28 ม.ีค. 56

(29 ม.ีค. 54) (2ปี)

17/2554 2 พ.ค. 54 – 1
 พ.ค. 56

(2 พ.ค. 54) (2ปี)

โครงการการปรับปรุงตาํรับ “Longanoid” ครีม
ป้องกนัขอ้เข่าเส่ือมจากสารสกดัเมล็ดลาํไยและ
การทดสอบประสิทธิผลทางคลินิก/

18/2554 24 พ.ค. 54 – 
23 พ.ค. 55

/บริษทั พรีม่า เฮิร์บ (ประเทศไทย) จาํกดั (24 พ ค  54) (1 ปี)

15 โครงการการเพิม่มลูค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อ
เสรมิภมูติา้นทานโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุเ์อ/
ม.เชยีงใหม่

15/2554 รศ.ดร.ปรชัญา  คงทวเีลศิ

16 โครงการการดดูซบัสารมลพษิทางอนิทรยีโ์ดย
ใชอ้อรก์าโนเคลยส์าํหรบัการบาํบดัน้ําเสยีใน
อุตสาหกรรม/จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ดร.รตันวรรณ มกรพนัธุ์

14 โครงการการวจิยัและพฒันาสารสกดัและสาร
ออกฤทธิจ์ากฟ้าทะลายโจรทีม่ฤีทธิย์บัยัง้การ
ทาํลายกระดกูอ่อนในโรคขอ้เสื่อม/ม.เชยีงใหม่

14/2554 รศ.ดร.ศริวิรรณ  องคไ์ชย

17 โครงการการพฒันามาสกไ์บโอเซลลูโลสจากนํ้า
มะพร้าวเพื่อใชป้้องกนัการเกิดสีผวิเขม้ผดิปกติ
หลงัการรักษาผวิหนา้ดว้ยแสงเลเซอร์/
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ดร.ปิต ิ จนัทรว์รโชติ

18 ภก.อคัรวชิญ ์วนิิจเขตคาํนวณ

/บรษท พรมา เฮรบ (ประเทศไทย) จากด (24 พ.ค. 54) (1 ป)



 ลาํดับที่ โครงการ/ผู้รับทุน เลขทีสั่ญญา ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ
19/2554

(10 ม.ิย. 54)

20/2554 10 ม.ิย. 54 – 
9 ม.ิย. 56

นางสาวมณีรัตน ์  คูหาพิทกัษธ์รรม

(10 ม.ิย. 54) (2 ปี)         

21/2554 20 ม.ิย. 54 – 
19 ม.ิย. 56

(20 ม.ิย. 54) (2 ปี)

22/2554 20 ม.ิย. 54 – 
19 ม.ิย. 56

ร.ศ. นายแพทยสิ์ทธิพร  บุณย
นิตย์

(20 ม.ิย. 54) ( 2 ปี)

23/2554 1 ก.ค. 54 – 
30 มงิย  56

20 โครงการการพฒันาเทคนิค TAS-ELISA ในการ
ตรวจสอบเช้ือ Pineapple Mealybug 
Wilt-associated Virus เพื่อการผลิตสับปะรด
ปลอดโรค/ ม.สงขลานครินทร์

21 โครงการการผลิตเอนไซมเ์คราติเนสในระดบั
โรงงานตน้แบบ/ม.เกษตรฯ

รศ.ดร.สุนีย ์นิธสินิประเสรจ็

22 โครงการการทาํเคร่ืองตรึงกระดูกมนุษยจ์าก
ยางพารา/ม.เชียงใหม่

19 โครงการการพฒันากระบวนการผลิต biopolymer
 จากเช้ือรา Ophiocordyceps dipterigena BCC 
2073 เพื่อเป็นตน้แบบอุตสาหกรรมและการ
ประยกุตใ์ชเ้ป็น prebiotic ในอาหารสัตว/์ สวทช

10 ม.ิย. 54 – 
9 ม.ิย. 56

นายไว  ประทุมผาย

23 โครงการการพฒันาผลิตภณัฑย์าเมด็หลายชั้นฟู่
ใ ํ้ ํ ั ํ ่ ป ี่ ี

ผศ.ดร.อนนัต ์อุ่นอรุณ
30 มงย. 56

(1 ก.ค. 54) ( 2 ปี)

โครงการพฒันาครีมเคอร์คิวมินอยดไ์ขมนัแขง็
ขนาดนาโนในระดบัโรงงานตน้แบบ/

24/2554 1 ก.ค. 54 – 
30 ม.ิย. 55

ม.นเรศวร (1 ก.ค. 54) (1 ปี)

โครงการการพฒันากระบวนการผลิตไฮเทนจาก
วตัถุดิบชีวมวลประเภทนํ้าตาล โดยใชน้ํ้าออ้ย
เป็นสับเสตรทตน้แบบ

25/2554 5 ก.ค. 54 – 4
 ก.ค. 56

/ม.ขอนแก่น (5 ก.ค.) ( 2ปี)

โครงการการเตรียม การทดสอบ และการ
ประยกุตใ์ชง้านของท่ีนอนพอลิเมอร์เจลห่อหุม้
ดว้ยยางพาราป้องกนัแผลกดทบัสาํหรับผูป่้วยท่ี
ไม่สามารถขยบัตวัได/้

26/2554 7 ก.ค. 54 – 6
 ก.ค. 56

ม.สงขลานครินทร์ (7 ก.ค. 54) (2 ปี)

27/2554 19 ก.ค. 54 – 
18 ก.ค. 55

26 ดร.ณฐัพงศ ์นิธิอุทยั

27 โครงการการพฒันาผลิตภณัฑย์า อาหาร และ
เคร่ืองสาํอางจากสารสกดัมะขามป้อม เพื่อผลิต

รศ.ดร.อุบลทิพย ์ นิมมานนิตย์

ในนาํสาํหรับทาํความสะอาดช่องปาก ทีมี
ส่วนผสมของสารสกดัจากเปลือกมงัคุดและใบชา 
เพื่อลดกล่ินปากและช่วยป้องกนัฟันผ/ุม.นเรศวร

24 ผศ.ดร.วรี ติยะบุญชยั

25 นางอลิสา  เรืองแสง



 ลาํดับที่ โครงการ/ผู้รับทุน เลขทีสั่ญญา ระยะเวลา หัวหน้าโครงการ
(19 ก.ค. 54) (1 ปี)

28/2554 29 ส.ค. 54 – 
28 ส.ค. 57

(29 ส.ค. 54) ( 3 ปี)

29/2554 31 ส.ค. 54 – 
30 ส.ค. 55

(31 ส.ค. 54) (1 ปี)

30/2554 6 ก.ย. 54 – 5
 ก.ย. 56

(6 ก.ย. 54) (2 ปี)

31/2554 6 ก.ย. 54 – 5
 ม.ีค. 56

(6 ก.ย. 54) (1 ปี 6 เดอืน)

ในระดบัอุตสาหกรรม /ศูนยน์าโนเทคฯ (สวทช.)
28 โครงการการวจิยัและพฒันาเมล็ดขา้วสีต่างๆ ใช้

ในผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางเสริมสุขภาพและความ
งามผวิ/บริษทั  เอส  แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ศ.ดร.มาลิน  จุลศิริ

31 โครงการการพฒันาการผลิตนํ้าส้มสายชูหมกัเชิง
พาณิชยจ์ากขา้วโดยใชแ้บคทีเรียกรดนํ้าส้มทน
ร้อน/ ม.เกษตรฯ

รศ.ดร.กญัจนา  ธีรกุล

29 โครงการกระบวนการผลิตกรดแลคติกจากแป้ง
มนัสาํปะหลงัดิบดว้ยเช้ือแลคติกแอซิดแบคทีเรีย/
ม.เกษตรฯ

รศ.ดร.วเิชียร  ลีลาวชัรมาศ

30 โครงการการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ และ
ความงามจากส่วนเปลือก หว ีและเครือกลว้ย
นํ้าวา้/ม.นเรศวร

รศ.ดร.เนติ วระนุช




