
 

 

 
 

 

ประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 
------------------------- 

ตามที่ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น 

บัดนี้ สวก. ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยในข้างต้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาเพ่ิมเติม ระดับปริญญาโท จ านวน ๒๒ โครงการและระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๙ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดย สวก. 
จะประสานไปยังสถาบันศึกษาต้นสังกัดในรายละเอียดการสนับสนุน และกรอบงบประมาณที่เหมาะสมส าหรับ 
การด าเนินโครงการต่อไป 

 

                                                   ประกาศ ณ วันที่   ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

     (นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ) 
 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
 

- หน้า ๑ - 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 
ล าดับ ชื่อโครงการ สถาบันการศึกษา นักศึกษา 
ระดับปรญิญาโท จ านวน ๒๒ โครงการ 

๑ การเพิ่มผลผลิตซี-ไฟโคไซยานินในออโทสไปร่า  
พลาเทนซิสภายใต้สเปกตรัมที่ต่างกันโดยการใช้
ไดโอดเปล่งแสง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายวินัย จรูญไชยพิพัฒน ์
 

๒ การปรับปรุงพนัธุ์ข้าวปทุมธานี1 ให้ทนทานต่อ
อุณหภูมิสูงในระยะสบืพนัธุแ์ละหาเครื่องหมาย
โมเลกุลเพื่อการคัดเลือก 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ นางสาวสุรางคณา ฉิมไทย 
 

๓ อิทธิพลของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในการปลูก
ข้าวโพดในชุดดินก าแพงแสนต่อความหลากหลาย
ของจุลินทรีย์ในดนิ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ นายอานนท์ หาญพชิิตวิทยา 
 

๔ ฤทธิ์ยับยั้งไลเพสของเพปไทด์จากเมล็ดแมงลักขจัด
น้ ามัน Ocimum americanum 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกิตติศักดิ์ คุปตวชั 
 

๕ ผลของการจัดการน้ าและปุ๋ยไนโตรเจนต่อความ
หอมและการแสดงออกของยีนในข้าวหอมพื้น
เมืองไทย 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ นางสาวชุติมา วิริยา 
 

๖ ภาวะเครียดออกซิเดชันและการบาดเจ็บของไมโท
คอนเดรียในเกษตรกรที่ฉีดพ่นสารฆ่าวัชพชื 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอัญชสิา อินตายวง 
 

๗ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี เสถียรภาพการเกิด
ออกซิเดชัน และองค์ประกอบของสารระเหยใน
นมควายไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นายกิตติภัทท์ อ่วมเทศ 

๘ การศึกษาเสถียรภาพ การย่อยและการดูดซึมใน
แบบจ าลอง (In vitro) ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในชาและแคปซูลเห็ดถั่งเช่าอบแห้ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นายเดชาพล ชัยยะ  
 

๙ การคัดเลือกและการทดสอบสมรรถนะการรวมตัว
ของสายพันธุ์แตงเทศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี นางสาวจิราพร เจนวิถ ี
 

๑๐ การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรด
ย่านใกล้ส าหรับการท านายปริมาณแคโรทีนอยด์ 
ในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวาน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวชลธชิา จนีข า  
 

 



เอกสารแนบท้าย 
 

- หน้า ๒ - 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ สถาบันการศึกษา นักศึกษา 
๑๑ ผลของสารกระตุ้นต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 

และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของยอดมหาหงส์
ในสภาพปลอดเชื้อ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวณัฐนรี ไพสิฐสกุลนาท 
 
 

๑๒ การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไส้อ่อนทอด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวพมิพ์จันทร์ หวลอารมณ ์

๑๓ การศึกษาสภาวะการเลี้ยงต่อการผลิตเบต้าแคโรทีน
และสัดส่วนไอโซเมอร์ของสาหร่าย Duanliella sp. 
NUAC09 สายพนัธุไ์ทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร นายปฏิพัทธ์ สันป่าเป้า 
 

๑๔ การพัฒนาวิธีการเร่งการสุกแก่ของอ้อยเพื่อเพิ่ม
ผลผลติน้ าตาลต่อไร่ให้สูงขึ้น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร นายศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง 
 

๑๕ การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใม่ เชียงราย ล าพนู พะเยา เพื่อใช้ควบคุมโรค
ผลเน่าจากเชื้อ Pestalotiopsis spp. ในล าไยหลัง
การเก็บเก่ียว 

มหาวทิยาลยัพะเยา นางสาวจฑุามาศ สวสัดิน์ท ี
 

๑๖ การพัฒนาเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบ
มัลติเพล็กซ์และการส ารวจโรคพยาธิในเม็ดเลือด
สุนัขในจังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ นางสาวเพญ็นภา ตาค า 
 

๑๗ การพัฒนาฉนวนกันความร้อนส าหรับอาคารจาก
เปลือกถั่วดาวอินคาโดยมีน้ ายางเป็นตัวประสาน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวพรเมธี ค าพีร ์
 

๑๘ การออกแบบสร้างและทดสอบระบบอบแห้งแบบ
ผสมผสานเพื่อการประหยัดพลังงาน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายพบิูลย์ สีด า 
 

๑๙ การพัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ นายยงยุทธ ใต้เงาสน 
 

๒๐ กลไกเหนี่ยวน าการตายแบบ apoptosis จากสาร
สกัด Halymenia durvillei ต่อเซลล์มะเร็งเต้านม
ชนิด triple-negetive: oxidative stress, intrinsic 
apoptotic pathway, DNA damage และ 
endoplasmic reticulum stress 

มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาวระพีวรรณ เศรษฐคมกุล 
 
 

 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
 

- หน้า ๓ - 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ สถาบันการศึกษา นักศึกษา 
๒๑ ศักยภาพของน้ ามันหอมระเหยจากวัชพชืในการ

ป้องกันก าจัดด้วงถั่วเขียว 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวบุญยาพร สะทองรอด 

 

๒๒ การจ าแนกลักษณะทางกายภาพ กลิ่น และรสชาติ
ของกาแฟโรบัสต้าและอราบิกา้ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นางสาวเอมฤดี มณีรัตน ์
 

ระดับปรญิญาเอก จ านวน ๙ โครงการ 
๒๓ การใช้ Impingement Steam Jet ในการฆ่าเชื้อน้ า

สับปะรด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาววลิาสินี สงัข์สม 

 

๒๔ ฤทธิ์ต้านแอนจิโอเทนซินวันคอนเวอร์ติงเอนไซม์และ
สมบัติยึดจับแคลเซียมของเพปไทด์จากเมล็ดแมงลัก 
Ocimum americanum ขจัดน้ ามัน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวโนร์ฮามีมี คีรี 
 

๒๕ ปัจจัยที่มีผลต่อประชากรจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร 
และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน
ของเป็ดในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวธิติมา เพ็ชรคง 
 

๒๖ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมชาวนามืออาชีพ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นายโอวาท ยิ่งลาภ 
 

๒๗ การพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์เพื่อการผลิตกลิ่น/รสโดยใช้
เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

นางสาวชญาพตัร์ สุขลิ้ม 
 

๒๘ การพัฒนาสารสกัดจากถั่งเช่าและเซลล์ต้นก าเนิด
เพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เวชส าอางค์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี นายพงศกร กันหอม 
 

๒๙ การผลิตและการประยุกต์ใช้แป้งทนย่อยจากแป้ง
ข้าวกล้องหน่วยเขือเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวปารมี ชุมศร ี
 

๓๐ ผลของลักษณะที่อยู่อาศัยและภูมิทัศน์โดยรอบต่อ
การหากินของชันโรง (Apidae: Meliponini) ในสวน
ผลไม้เขตร้อนแบบผสมในภาคใต้ของประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ นางสาวคนึงนิตย์ วาโย 
 

๓๑ การศึกษาไซยาโนแบคทีเรียที่สร้างไซยาโนทอกซิน
และแบคเทอริโอเฟจที่จ าเพาะ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ นางสาวอัมพาพันธ์ หนักแนน่ 
 

 


