ลาดับ

ชื่อผลงานวิจยั

ชื่ออาจารย์ที่มผี ลงานวิจยั

แหล่งทุน
ภายใน ภายนอก

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ยุทธนา สุดเจริญ

การผลิตชะครามแห้งด้วยตู้อบแสงอาทิตย์ และ
การควบคุมคุณภาพ

P

2

อาจารย์อัมพรศรี พรพิทกั ษ์
ดารง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะครามดองสาหรับเป็น
เครื่องเคียง

P

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ยุทธนา สุดเจริญ

ทองม้วนผสมชะครามแห้ง

4

อาจารย์กญ
ั ญาพัชร เพชรา
ภรณ์

ขนมกุยช่ายและขนมข้าวเกรียบปากหม้อจาก
ชะครามแห้ง

P

5

อาจารย์สกุลตรา คาชู

ข้าวเกรียบชะครามแห้ง

P

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ยุทธนา สุดเจริญ

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นธิ นิ าถ
เจริญโภคราช

การประเมินภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนส้ม
โอที่ใช้สารเคมีปอ้ งกันและกาจัดศัตรูพชื อาเภอ
อัการจั
มพวา
งหวัดสมุ
ดทจัาฐานข้
อมูทลรสงคราม
นก โดยใช้เว็ปไซต์เพื่อการ

8
9

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพืนที่ปา่ ชายเลน จังหวัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสวุ รรณ สมุ
กลยุททรสงคราม
ธ์ในการลดการปนเปื้อนของโลหะหนักใน
เกษมสวัสดิ์
สิ่งแวดล้อมในอาเภออัมพวา จังหวัด
ทรสงคราม
อาจารย์อัมพรศรี พรพิทกั ษ์ สมุ
การพั
ฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เตรียมจาก
ดารง

10

ชะครามแห้ง

11

อาจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร การพัฒนาแปรรูปขยะอินทรีย์โดยแบคทีเรียสาย
พันธุ์ไทยให้เป็นไบโอดีเซล แก๊สชีวภาพ และปุ๋ย
อินทรีย์ ในชุมชน ตาบลบางนางลี่ อาเภออัมพวา
จังหวัฒดสมุ
ทรสงคราม
อาจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร การพั
นาทรั
พยากรสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

12

อาจารย์ฒาลิศา เนียมมณี

13
14
15
16

ของกลุฒ่มนากระบวนการแปรรู
OTOP บนฐานภูมปิ ญ
ั ปญาท้
การพั
ขยะอิอนงถิ
ทรี่นย์เพื่อ
เพิ่มธาตุ
อาหารในดิ
น ในชุดมแยกขยะต
ชน ตาบลบางแค
อาจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี การพั
ฒนารู
ปแบบการคั
าบลบาง
มพวา จังหวั
ดสมุทรสงคราม
รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธารา นางลี
การพั่ ฒอาเภออั
นารูปแบบการจั
ดการขยะชุ
มชนด้วย
สวัสดิ์พพิ ฒ
ั น์
เทคโนโลยีชีวภาพ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธารา การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สวัสดิ์พพิ ฒ
ั น์
ชุมชนแบบมีสว่ นร่วมของกลุ่ม OTOP บนฐานภูมิ
ญญาท้
องถิ
่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสวุ รรณ ปัการมี
สว่ นร่
วมและแนวทางการลดผลกระทบต่
อ
เกษมสวัสดิ์

สุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจากการใช้
สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพชื ใน

P

P
P
P
P

จานวนเงิน

หน่วยงานที่สนับสนุนทุน

184,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
197,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
127,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
127,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
127,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
362,600 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
174,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
305,100 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
72,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เลขที่สญ
ั ญา
002/2558
003/2558
004/2558
005/2558
006/2558
007/2558
011/2558
014/2558
017/2558

702,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
019/2558

P
P

335,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

021/2558

P

411,400 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

027/2558

P

231,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

029/2558

P
P
P

215,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
784,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
193,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

030/2558
040/2558
042/2558

ลาดับ

ชื่ออาจารย์ที่มผี ลงานวิจยั

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

18

รองศาสตราจารย์ศวิ พันธุ์ ชู
อินทร์

19
20
21
22

23
24

รองศาสตราจารย์ศวิ พันธุ์ ชู
อินทร์
อาจารย์ ดร.ปิยะดา อาชา
ยุทธการ

ชื่อผลงานวิจยั
การเสริมสร้างความตระหนักต่อการมีสว่ นร่วม
ในการรักษาความสะอาดชุมชน ของประชาชน
ตการปนเปื
าบลสวนหลวง
อาเภออัทมี่ใพวา
จังหวัอดงกันและ
้อนของสารเคมี
ช้ในการป้
กาจัดศัตรูพชื ในแหล่งนาผิวดินในพืนที่และ
บริ
เคียงสวนส้มโอ ในอ
มพวา
กลยุเวณใกล้
ทธ์ในการลดผลกระทบต่
อสุาเภออั
ขภาพของ
เกษตรกรผู้ใช้สารเคมีการป้องกันและกาจัด
ศัตรูพชื ในการท
าสวนส้มมพ์โอในพื
่อาเภออั
มพวา
การฉาบผิ
วกระดาษพิ
เขียนด้นที
วยแป้
งมะขาม
เปรียวพันธุ์กระดาน

อาจารย์ ดร.กิตติคณ
ุ มีทอง
จันทร์

ระบบรู้จาลายผ้าทอพืนเมืองภาคใต้โดยใช้
คุณลักษณะของ Affine Moment Invariants
Transformation
และโครงข่าจั
ายประสาท
อาจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร Wavelet
การย่อยสลายทางชี
วภาพของสารก
ดวัชพืช
อาทราซีนโดยแบคทีเรียสายพันธุ์ไทยแบบกลุ่ม
แบคทีเรีย แบบแบคทีเรียผสมและแบคทีเรียเดี่ยว
นปนเปื
าจัดาประปาชุ
วัชพืช มชนเพื่อการ
รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธารา ในดิ
การปรั
บปรุ้องนสารก
คุณภาพน
สวัสดิ์พพิ ฒ
ั น์
อุปโภคบริโภคโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วม ใน
มชนตฒาบลจอมปลวก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชุการพั
นาการผลิตโยเกิจัรง์ตหวั
อัดดเม็สมุ
ด ทรสงคราม
ฉัตรทอง
การศึกษาผลกระทบของกรดฟิวซาริกต่อการ
เข้
าสู่ซฒสี ต์นาระบบสื
และการออกจากซี
องเชืออะแคน
การพั
บค้นข้อมูลสผ้ต์าขไทยระหว่
าง

แหล่งทุน
ภายใน ภายนอก
P
P
P
P
P

หน่วยงานที่สนับสนุนทุน

166,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
261,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
58,600 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
123,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
345,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เลขที่สญ
ั ญา
049/2558
050/2558
051/2558
052/2558
053/2558

590,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
064/2558

P

P
P

25

อาจารย์ ดร. นฤมล บุญมั่น

26

อาจารย์กติ ติยา พูนศิลป์

27

พิพธิ ภัฒณนาแก้
ฑ์ โดยใช้
กราฟความรู
้
อาจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที การพั
วระบบใหม่
MgO-Bi2O3-P2O5
ที่เติม Sm3+ สาหรับ ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางเเสง

P

28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล
ประภาสุวรรณกุล

P

ผลของระยะเวลาในการหมักต่อองค์ประกอบ
ทางเคมีและคุณสมบัตกิ ารต้านอนุมลู อิสระของ
ผลิตภัณฑ์กะปิคลองโคน

จานวนเงิน

356,800 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
136,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

066/2558
071/2558

P

168,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

072/2558

P

193,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

075/2558

342,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
157,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

080/2558
081/2558

