
ล าดับ โครงการ หวัหน๎าโครงการวจิัย หนํวยงาน

1 การปรับปรุงพนัธุส์บูํด าเพื่อการผลิตไบโอดีเซล รศ.ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ ทอ.
2 การศึกษาพนัธุแ์ละการผลิตกุยชํายอินทรีย์ รศ.ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ ทอ.

3 การปรับปรุงพนัธุข์๎าวโพดเทยีนเพื่อใช๎เปน็อาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.กิตติ   บญุเลิศนิรันดร์ ทอ.

4 พฒันาการวจิัยเหด็ตับเตําจังหวดัพระนครศรีอยุธยาอยํางยั่งยืน รศ.ดร.รววีรรณ  เด่ือมขันมณี ทอ.

5 การใหป๎ุ๋ยไนโตเจนทางใบรํวมกับไคโตซานเพื่อรักษาศักยภาพการใหผ๎ลผลิตของ

ข๎าวโพดข๎าวเหนียวในสภาพ (ดินนา) น้ าทวํมขังชั่วคราว

รศ.ดร.สุชาดา  บญุเลิศนิรันดร์ ทอ.

6 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์กับววิฒันาการระบาดวทิยาของโรคไข๎หวดั ไข๎หวดัใหญํ 

ไข๎หวดันก ไข๎หวดัหมูในประเทศไทย

ดร.รุจิรา  คงนุ๎ย วท.

7 การตรวจสอบการปลอมปนในข๎าวหอมมะลิไทยจากเอกลักษณ์ของกล่ินข๎าว ดร.พนิดา  หลํอวงศ์ตระกูล วท.

8 การประยุกต์ใช๎วศิวกรรมความร๎ูแบบสหวทิยาการเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ในรูปแบบการอบแหง๎แบบการใหค๎วามร๎อนด๎วยอินฟาเรด

ผศ.สุวทิย์  วงษย์ืน คอ.

9 การพฒันาผลิตภณัฑ์ซุปปลาสกัดจากปลาสวายบรรจุในบรรจุภณัฑ์อํอนตัวโดยใช๎เศษ

เหลือจากกระบวนการแปรรูปปลาสวาย

นางสาวจันทร์เพญ็  บตุรใส ทอ.

10 การพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมโปรตีนไฮโดรไลเซทเพื่อสุขภาพจากเหด็ นางสาวจินดาพร  คงเดช สวพ.

11 การศึกษาการผลิตไมโครกรีนพชืพื้นบา๎นเพื่อการค๎าในสภาพในโรงเรือน รศ.อุดมลักษ ์ มัจฉาชีพ ทอ.

12 ความหลากหลายของภมูิปญัญาทอ๎งถิ่น : การใช๎จุลินทรีย์และผลิตภณัฑ์ของจุลินทรีย์

ในการผลิตข๎าว

ผศ.ฉววีรรณ  บญุเรือง ทอ.

13 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหวํงโซํอุปทานของการปลูกข๎าวหอมมะลิปลอด

สารพษิใหม๎ีประสิทธภิาพ

นางกัลยา  ตันมณี บท.

14 การคัดเลือกแลคติกแอสิดแบคทเีรียที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากอาหารหมักพื้นบา๎นไทย

ประเภทปลา และพฒันาใหเ๎ปน็กล๎าเชื้อในผลิตภณัฑ์อาหารหมักเพื่อความปลอดภยั

ตํอผ๎ูบริโภค

นายสุรัตน์  วงัพกิุล สวพ.

15 การคัดเลือกแลคติกแอสิดแบคทเีรียที่มีศักยภาพเปน็จุลินทรีย์โปรไบโอติกจากอาหาร

หมักพื้นบา๎นไทยประเภทข๎าวเพื่อใช๎เปน็กล๎าเชื้อในอาหารหมัก

นายสุรัตน์  วงัพกิุล สวพ.

16 ศักยภาพการเปน็สารพรีไบโอติกในเนิ้อผลไม๎บางชนิดของไทยตํอจุลินทรีย์โปรไบโอติก นายสุรัตน์  วงัพกิุล สวพ.

17 การเจริญเติบโตของปลานิลที่อนุบาลด๎วยอาหารผสมสาหรํายเกรียวทองในระดับที่

ตํางกัน

ผศ.ดร.ฉัตรพงษ ์ สุขเกื้อ ทอ.

18 การใช๎ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งของข๎าวโพดฝักอํอนจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

กระปอ๋ง

นางสาวเสนํห ์ บวัสนิท ทอ.

19 การประเมินพฤติกรรมการผลิตผักปลอดภยัของเกษตรกรจังหวดัพระนครศรีอยุธยา รศ.ดุษฎ ี พรหมทตั บท.

20 ผลของไคโตซานและไทอะมีแซมตํออายุการเก็บรักษาเมล็ดพนัธุข์๎าวโพดเทยีนบา๎นเกาะ รศ.ระววีรรณ  สุวรรณศร ทอ.

21 การศึกษาความสัมพนัธท์างพนัธกุรรมของตาลโตนด โดยใช๎ลายพมิพดี์เอ็นเอ ดร.ธรีะพศัธ ์ ศิลปสมบรูณ์ ทอ.

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รบัการพิจารณาสนับสนุนจาก วช. ป ี2557  (เบื้องต้น)



ล าดับ โครงการ หวัหน๎าโครงการวจิัย หนํวยงาน

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รบัการพิจารณาสนับสนุนจาก วช. ป ี2557  (เบื้องต้น)

22 การพฒันาเทคโนโลยีการปลูกข๎าวโพดเทยีนบา๎นเกาะแบบมีสํวนรํวมภายใต๎สภาพและ

ปญัหาของเกษตร

ผศ.วสุ  สันติมิตร ทอ.

23 ระบบผลิตไฟฟา้พลังงานลมด๎วยลมปลํอยทิ้งจากโรงเรือนปศุสัตวไ์กํเนื้อระบบปดิ วาํที่ ร.ต.วกิร  วงษเ์สถียร วส.

24 การพฒันาวสัดุเทอร์โมอิเล็กทริกประสิทธภิาพสูงจากวสัดุที่มีความสามารถการสํงผําน

ความร๎อนต่ า

ดร.เอนก  เจริญภกัดี วท.

25 การสังเคราะหส์ารประกอบ filled-skutterrudite ส าหรับท าเปน็สารเทอร์โมอิเล็กท

ริกประสิทธภิาพสูง

ดร.อดุลย์  หาญวงัมํวง วท.

26 นวตักรรมผนังฉนวนกันความร๎อนเชิงพาณิชย์จากถุงปนูซีเมนต์อัดกาว นายณรงค์ชัย  ววิฒันาชําง วส.

27 การสังเคราะหว์สัดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่มีโครงสร๎างระดับนาโนเมตรโดยกระบวนการ

ไฮโดรเทอร์มัล

นายศิวฒัน์  พลอินทร์ วท.

28 สมบติัเทอร์โมอิเล็กทริกในวสัดุเฟร์โรอิเล็กทริกและสารออกไซด์เพอรอพ-สไกด์ที่

เกี่ยวข๎อง

ดร.ณัฐพงศ์  วงษด์ าเนิน วท.

29 การลดปริมาณก๏าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด๎วยจุลินทรีย์ไทโอบาซิลัสรํวมกับปนูขาวเพื่อใช๎

ในกระบวนการผลิตไฟฟา้จากก๏าซชีวภาพ

นายธนวฒัน์  พงษสุ์วรรณ วท.

30 วเิคราะหป์จัจัยที่มีผลตํอแมํพมิพง์อขึ้นรูปตัวว ี โดยใช๎ไฟไนต์เอลิเมนต์ นายเฉลิม  ขุนเอียด วส.

31 การใช๎เคร่ืองสแกนนิ่ง 3 มิติ  ชํวยในการออกแบบและสร๎างแมํพมิพฉ์ีดพลาสติก นายสินมหตั  ฝ่ายลุย วส.

32 การศึกษาปจัจัยที่มีผลตํอการเกิดของเสียในกระบวนขึ้นรูปถังเก็บน้ าพลาสติกขนาด  

1000  ลิตร  ด๎วยกรรมวธิกีารผลิตแบบเปา้หมุน

นายพชัระ  กัญจนกาญจน์ วส.

33 ปญัหาในการประกอบกิจการและความต๎องการชํวยเหลือของอุตสาหกรรมการผลิต

เฟอร์นิเจอร์โลหะเพื่อการสํงออก ตามพกิัดอัตราศุลกากร ระบบฮาร์โมไนซ์

ผศ.ดร.เทพนารินทร์  ประพนัธพ์ฒัน์ คอ.

34 แนวทางการจัดการทอํงเที่ยวทางน้ าอยํางยั่งยืนรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ดร.มนตรี  สังข์ทอง วท.

35 การพฒันาเคร่ืองฝานต๎นโสน ผศ.สุวนัชัย  สินโพธ์ คอ.

36 การศึกษาประสิทธภิาพของวธิกีารประมาณคําพารามิเตอร์ในการวเิคราะหพ์หรุะดับ

เมื่อความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจกแบบไมํปกติและเกิดอัตตสหสัมพนัธ์

นายมนตรี  สังข์ทอง วท.

37 การตรวจสอบวสัดุเหล็กเส๎นงานกํอสร๎าง รศ.สมศักด์ิ  ประเสริฐสุข คอ.

38 การใช๎โครงขํายประสาทเทยีมชํวยท านายการดีดตัวกลับของชิ้นงานเหล็กกล๎าความ

แข็งแรงสูงในกระบวนการดัดรูปตัวยู

นายอาคม  สงเคราะห์ บท.
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39 ฤทธิต๎์านอนุมูลอิสระ ฤทธิย์ับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส และปริมาณ

สารประกอบฟนิอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากพชืทอ๎งทิ้น (โสน,Sesbania javiaca 

Mig.)

นางสาวจินดาพร  คงเดช สวพ.

40 การสร๎างอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นสํวนรถยนต์แบบออลอินวนั นายพชัระ  กัญจนกาญจน์ วส.

41 การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมผ๎ูบริโภคตํอผักพื้นบา๎นไทย ผศ.อัจนา  นิตยพงศ์ชัย บท.

42 การศึกษามรดกวฒันธรรมเพลงเรือสํูกิจกรรมการทอํงเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ ดร.บญุสมหญิง  พลเมืองดี ศศ.

43 การพฒันารูปแบบการสอนเสริมด๎วยส่ือสังคมออนไลน์ในสถาบนัอุดมศึกษา นายแสงทอง  บญุยิ่ง บท.

44 แนวทางการพฒันาการทอํงเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์โดยการมีสํวนรํวมของชุมฃน ในพื้นที่

ต าบลหนัตราและต าบลบา๎นเกาะ  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

นางสาววรรษา  พรหมศิลป์ ศศ.

45 การพฒันารูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืนที่เหมาะสมในจังหวดัสุพรรณบรีุ ผศ.รัชนี  รูปหลํอ บท.

46 ต๎นแบบเคร่ืองล๎างและอบแหง๎ชุดสายตํอเคร่ืองชํวยหายใจ นายกระจําง  พทิกัษว์งศ์วทิยา วส.

47 กลยุทธช์ํองทางการจัดจ าหนํายผลิตภณัฑ์ทอ๎งถิ่นภาคใต๎ นางสาวสุพรรณี  ชีนะเภท บท.

48 อิทธพิลเชิงสาเหตุในการจัดการองค์ความร๎ู (Knowledge Management) ของผ๎ูน า

ทอ๎งถิ่นในเขตภาคกลางของประเทศไทย

นางสาวจันทร์เพญ็  วรรณารักษ์ บท.

49 ปจัจัยการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันในการสํงออกผลิตภณัฑ์แปรรูปจาก

ยางพาราของประเทศไทย

นางนวพร  สังวร บท.

50 กลศาสตร์สถิติของอันตรกิริยาระยะไกลและการประยุกต์ใช๎ในวสัดุศาสตร์ ดร.ถิรวฒิุ  วรกิจพนูผล วท.

51 การศึกษาการรับก าลังอัดของคอนกรีตมวลเบาที่มีวสัดุเหลือใช๎จากวสัดุธรรมชาติและ

วสัดุสังเคราะหเ์ปน็สํวนผสมแทนมวลรวมละเอียด

นางสาวณัฐญา  อาจองค์ วส.

52 การผลิตและการรักษาเสถียรภาพเม็ดสีธรรมชาติจากพชืด๎วยเคร่ืองอบแหง๎แบบฉีดพนํ

ฝอย

ผศ.ดร.ศรีปาน  เชยกล่ินเทศ ทอ.


