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ศช. P1751681 R60-ฐานขอ้มูลลําดับรหัสพันธุกรรม 
16S rRNA เพื�อการจําแนกชนดิ
แบคทเีรยี

R60-16S rRNA database for 

bacterial identification

ลําดับเบส 16S rRNA, แบคทเีรยี,

 อารเ์คยี, ฐานขอ้มูลอนุกรมวธิาน
16S rRNA, Bacteria, 

Archaea, Taxonomic 

Database

            9,287.85 นาย สมศักดิ/ ลขิติรัตน
พิศาล

 ดําเนนิการเอง 21/08/2560 26/09/2560 1 2560

ศช. P1751118 R60-การออกแบบระบบการ
ประมวลผลและฐานขอ้มูลเพื�อ
งานวจิัยปรับปรุงพันธุข์า้วไทย

R60-Design of a 

Computational Thai Rice 

Breeding Management 

System Research

การประมวลผลกระบวนการทางชี
วสารสนเทศ, ฐานขอ้มูลระดับโอ
มกิสอ์งคร์วม, โครงสรา้งพื*นฐาน
ดา้นชวีสารสนเทศ, ขอ้มูล
มหาศาลของลําดับพันธุกรรม, 

การพัฒนาปรับปรุงพันธุข์า้ว, 

ฐานขอ้มูลเชื*อพันธุข์า้วไทย, 

การศกึษาความสัมพันธข์อง
ลักษณะแสดงออกในระดับจโีนม

computational analysis 

workflows, multi-omics 

database, bioinformatic 

infrastructure, high-

throughput sequencing, 

rice breeding program, 

Thai rice germplasm 

database, Genome-Wide 

Association Study

        117,000.00 นาย ศษิเฎศ ทองสมิา  ดําเนนิการเอง 1/06/2560 9/10/2560 4 2560

ศช. P1751022 R60-การพัฒนาระบบการแสดงออก
โปรตนีโดยอาศัยพลาสมดิชนดิจําลอง
ตัวเองไดใ้นยีสตท์นรอ้น Ogataea 

thermomethanolica

R60-Development of new 

replicative vector expression 

system for protein production 

in thermotolerant yeast 

Ogataea thermomethanolica

Ogataea thermomethanolica, 

การผลติโปรตนีออกนอกเซลล,์ 

จํานวน copy ของยีน, ARS

Ogataea 

thermomethanolica, 

secreted protein 

expression, gene copy 

number, ARS

          98,382.30 น.ส. สุทพิา ธนพงศ์
พิพัฒน์

 ดําเนนิการเอง 1/06/2560 27/09/2560 3 2560

ศช. P1750965 โครงการ การสรา้งฐานขอ้มูล DNA 

barcode sequence ของพืชสมุนไพร
ไทย

โครงการ การสรา้งฐานขอ้มูล 
DNA barcode sequence ของ
พืชสมุนไพรไทย

ฐานขอ้มูล DNA barcode 

sequence ของพืชสมุนไพรไทย
     3,200,764.25 นาย สทิธโิชค ตั*งภัสสร

เรอืง
 ดําเนนิการเอง 16/05/2560 3/01/2561 8 2561

ศช. P1750827 การจัดทําฐานขอ้มูลภูมสิารสนเทศ
และภาพถ่ายดาวเทยีม

 Preparation of GIS and 

remote sensing data for 

incoming project 

การเตรยีมและการจัดทํา ขอ้มูล
ดาวเทยีม ขอ้มูลสารสนเทศ
ภูมศิาสตร์

Databases preparation, 

satellite data, GIS data 

          72,000.00 นาย อภสิทิธิ/ เอ ี�ยมหน่อ  ดําเนนิการเอง 1/05/2560 27/07/2560 2 2560

ศช. P1750766 R60-การอนุบาลลูกกุง้ขาวและ
ประชากรแบคทเีรยีในระบบ Bio-floc 

technology ที�ไดจ้ากการเตมิคารบ์อน
ประเภทต่างๆ

R60-The culture of post larval 

shrimp and bacterial 

community in Bio-floc 

technology system using 

different sources of carbon

ระบบไบโอฟลอค,  กุง้ขาว,  โปร
ไบโอตกิ, แบคทเีรยี

Bio-Floc System, white 

shrimp, probiotic, bacteria

        134,717.93 นาย เสจ ไชยเพ็ชร  ดําเนนิการเอง 1/04/2560 28/09/2560 5 2560

ศช. P1750683 R60-Feasibility Studies for 

Cultivation of  Polypore 

Mushrooms for Medicinal  

Utilization

R60-Feasibility Studies for 

Cultivation of  Polypore 

Mushrooms for Medicinal  

Utilization

Mushroom cultivation; 

Ganodermataceae; 

Medicinal mushroom; 

polypores; Chemical 

analysis; Bioactive 

compounds; Lingzhi 

        165,380.59 นาย มาซาฮโิกะ อซิากะ  ดําเนนิการเอง 1/05/2560 28/09/2560 4 2560

ศว. P1750394 การศกึษาเบื*องตน้สําหรับการดูดซับ
โลหะหนักในนํ*าดว้ยไบโอชาร์

Preliminary study of heavy 

metal adsorption from water 

by biochar

โลหะหนัก ไบโอชาร ์เหมอืงทอง
 การดูดซับ

Heavy metal: biochar: 

gold mine: adsorption 

          97,941.41 นาง ศุภมาส ด่านวทิยา
กุล

 ดําเนนิการเอง 20/03/2560 4/01/2561 1 2561

ศน. P1750342 LBG_การพัฒนาไมโครฟลูอดิคิชปิ
สําหรับส่งผ่านตัวอย่างทางชวีภาพ

LBG_Development of 

Disposable Microfluidic Chip 

for Biological Samples

ไมโครฟลูอดิคิ, เซนเซอร,์ 
ตัวอย่างทางชวีภาพ, เทอโม
พลาสตกิ

disposable microfluidic, 

sensors, biological 

samples, microfabriation, 

thermoplastics

            6,150.00 น.ส. รววิรรณ เหล่า
เจรญิสุข

 ดําเนนิการเอง 1/03/2560 30/10/2560 7 2560

ศช. P1750313 R60-การตรวจวเิคราะหจ์โีนมของทรีี
โอฟาจที�เขา้ทําลายเชื*อ Ralstonia 

solanacearum

R60-Genome analysis of 

bacteriophages infecting 

Ralstonia solanacearum

แบคทรีโีอฟาจ, โรคเหี�ยว, 

Ralstonia solanacearum

Bacteriphage, lytic 

phage, bacterial wilt, 

Ralstonia solanacearum

          89,973.36 น.ส. อรวรรณ ชัชวาล
การพาณิชย์

 ดําเนนิการเอง 1/03/2560 30/06/2560 3 2560

ศช. P1750233 R60-การศกึษาความเป็นไปไดข้อง
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเมตาโบโล
มกิสใ์นการตรวจสอบความแท ้และ
การตดิตามแหล่งปลูกของขา้ว

R60-Feasibility of 

metabolomics application for 

rice authenticity and 

traceability detection

ขา้ว ความแท ้การตดิตามแหล่ง
ปลูก เมตาโบโลมกิส ์LC-HRMS

Rice; authenticity; 

traceability; 

metabolomics; LC-HRMS

          99,540.00 น.ส. อุมาพร เอื*อวเิศษ
วัฒนา

 ดําเนนิการเอง 20/02/2560 19/09/2560 7 2560

ศว. P1750211 การศกึษาการพัฒนาประสทิธภิาพโรง
อบแหง้ยางแผ่นแบบใชค้วามรอ้นไหล
กลับ

The Preliminary study of 

Improvement in ADS drying 

house by heat recovery 

technic 

โรงอบยางแผ่น ADS drying house           94,348.41 นาย ธงศักดิ/ แกว้
ประกอบ

 ดําเนนิการเอง 10/02/2560 24/10/2560 8 2560
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ศว. P1750182 ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชส้ารจับ
ตัวนํ*ายางสดแบบปราศจากนํ*า ใน
กระบวนการผลติยางแผ่น (รมควัน)

ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใช ้
สารจับตัวนํ*ายางสดแบบ
ปราศจากนํ*า ในกระบวนการผลติ
ยางแผ่น (รมควัน)

ยางแผ่นรมควัน นํ*ายางสด ยาง
ธรรมชาติ

Ribed smoke sheet latex 

natural rubber

          97,437.98 นาย ภูรพิงศ ์วรรณวไิล  ดําเนนิการเอง 10/02/2560 24/10/2560 8 2560

ศว. P1750164 ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการประดษิฐ์
 memory foam โดยใชน้ํ*ายางพรวีัล
คาไนซด์ว้ยลําอเิล็กตรอน

Feasibility study in the 

invention of memory foam 

from electron beam 

prevulcanized natural rubber 

latex

ยางฟองนํ*าจากนํ*ายางธรรมชาต ิ
ยางฟองนํ*าจดจํารูปร่าง นํ*ายาง
ธรรมชาติ

natural rubber foam, 

memory foam, natural 

rubber latex

          39,699.14 น.ส. ปณิธ ิวริุฬหพ์อจติ  ดําเนนิการเอง 10/02/2560 24/10/2560 8 2560

ศช. P1750079 R60-การแสดงออกของยีนควบคุมการ
เคลื�อนยา้ยโซเดยีมไอออนใน
ประชากรขา้วพันธุผ์สมกลับ 
KDML105 ที�มตีําแหน่ง QTLs ของ 
SCK1 บนโครโมโซม 1

R60-Expression levels of Na+ 

translocation in backcross 

inbred lines (BILs) carrying 

QTL of SCK1 located on 

chromosome 1

ขา้วทนเค็ม ระยะตั*งทอ้ง การ
เคลื�อนยา้ยโซเดยีม ยีน HKT 

การสะสมโซเดยีม

salt tolerant rice, booting 

stage, Na+ translocation, 

HKT gene, Na+ 

accumulation

        270,000.00 นาย สุรยิันตร ์ฉะอุ่ม  ดําเนนิการเอง 27/01/2560 30/09/2560 8 2560

ศน. P1651923 การพัฒนาเสน้ใยนาโนและแผ่นเสน้
ใยนาโนลักษณะพิเศษมคีวามคงทน
แข็งแรง มกีารเรยีงตัว และมรีูพรุน 
สําหรับการประยุกตใ์ชง้านหลากหลาย

Development of mechanically-

robust, aligned, and porous 

functional nanofibers and 

nanofibrous membranes for 

various applications

เสน้ใยนาโน ความแข็งแรง 
สมบัตพิิเศษ การจัดเรยีงตัว อเิลค
โตรสปินนิ�ง รูพรุน

Nanofiber, strength, 

functions, alignment, 

electrospinning, porosity

        194,896.00 น.ส. อัจฉรา แป้งอ่อน  ดําเนนิการเอง 7/11/2559 15/11/2560 1 2560

ศช. P1651873 การทดสอบความไวต่อยาปฏชิวีนะของ
เชื*อเสตรปโตคอคคัส ซูอสิ ใน
ประเทศไทย

Antibiotic susceptibility profile 

of Streptococcus suis isolated 

in Thailand

เสตรปโตคอคคัส ซูอสิ, 

โรคตดิต่อจากสัตวส์ู่คน, เชื*อดื*อ
ยาปฏชิวีนะ, โรคไขหู้ดับ

Streptococcus suis, 

zoonotic infectious 

disease, antibiotic 

resistance, hearing loss

          98,551.81 น.ส. สุกัญญา ยง
เกยีรตติระกูล

 ดําเนนิการเอง 1/12/2559 31/07/2560 7 2560

ศช. P1651869 การวเิคราะหร์หัสพันธุกรรมในจโีนม
ของรา Aspergillus aculeatus 

BCC199

Genome sequencing of 

Aspergillus aculeatus BCC199

การวเิคราะหร์หัสพันธุกรรมในจี
โนม, แอสเปอรจ์ลิลัส อะควิเลยีทัส

Genome sequencing, 

Aspergillus aculeatus 

          34,746.00 น.ส. สุรษิา สุวรรณรังษี  ดําเนนิการเอง 1/12/2559 18/08/2560 8 2560

ศช. P1651866 การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลสําหรับการ
จัดการขอ้มูลเมตา้จโีนม

Development of database 

system for metagenome data 

management

เมตา้จโีนม, เทคโนโลยีการหา
ลําดับเบสเอ็นจเีอส, ฐานขอ้มูล

Metagenome, Next-

Generation Sequencing 

(NGS) technology, 

database

            8,258.55 นาย วุฒชิัย เหมอืนทอง  ดําเนนิการเอง 1/12/2559 31/07/2560 7 2560

ศช. P1651857 การประเมนิความเสี�ยงต่อสิ�งแวดลอ้ม
ของการใชจุ้ลนิทรยี์ดัดแปลง
พันธุกรรมในอาหารกุง้

Environmental risk 

assessment of Genetically 

Modified Microorganism 

(GMM) in shrimp feed

จุลนิทรยี์ดัดแปลงพันธุกรรม, การ
ประเมนิความเสี�ยงต่อสิ�งแวดลอ้ม,

 ยีสตท์ ี�ดัดแปลงใหส้รา้ง 
PmRab7 ของกุง้, แบคทเีรยี E. 

coli ที�ดัดแปลงใหส้รา้ง 
dsRNA-LSNV, อาหารกุง้เสรมิ
จุลนิทรยี์ดัดแปลงพันธุกรรม

Genetically modified 

microorganism (GMM), 

Environmental risk 

assessment, Yeast-

Rab7, E. coli expressing 

dsRNA-LSNV, Shrimp 

feed supplement

        285,842.00 นาง กัลยาณ์ แดงติ@บ  ดําเนนิการเอง 1/10/2559 30/09/2560 11 2560

ศน. P1651811 การพัฒนาสมบัตพิิเศษดูแลรักษาง่าย
ยืดอายการใชง้านุในสิ�งทอเชงิอัต
ลักษณ์ สิ�งทอหัตถกรรมและสิ�งทอ
รูปแบบพิเศษ

Development of cultural, 

handicraft and 

nonconventional textiles with 

easy care function and 

durability

การเคลอืบ นาโน สมบัตพิิเศษ 
สิ�งทอ อัตลักษณะ

Nanocoating, textile, 

functions, cultural, identity

        242,402.34 นาย วรล อนิทะสันตา  ดําเนนิการเอง 13/12/2559 15/11/2560 11 2560

ศน. P1651810 การพัฒนาเสน้ใยนาโนคอมพอสทิห
ลายสมบัตพิิเศษจากกระบวนการฉดี
แบบหลอม

Development of 

multifunctional nanocomposite 

fibers from melt spinning

การฉดีแบบหลอม  เสน้ใยสมบัติ
พิเศษ คอมพอสทิ พอลเิมอร์

Melt spinning, functional 

fiber, composite, polymer

        163,320.95 น.ส. อัจฉรา แป้งอ่อน  ดําเนนิการเอง 7/11/2559 15/11/2560 1 2560

ศช. P1651793 R59-การคัดกรองเห็ดราที�กนิไดแ้ละ
กลุ่มไวทร์อทที�มศีักยภาพในการสรา้ง
ลกิโนไลตกิเอนไซมเ์พื�อยกระดับ 
จัดเป็นแคตตาล็อกของศูนย์ชวีวัสดุ
ประเทศไทย

R59-Screening of selected 

lignolytic enzymes-producing 

edible mushrooms and white 

rot fungi for the Thailand 

Bioresource Research Center 

(TBRC)’s catalogues

ลกินนิเปอรอ์อกซเิดส แมงกานสิ
เปอรอ์อกซเิดส โพลฟีีนอลออกซิ
เดส แลคเคส เห็ดราที�กนิได ้เห็ด
รากลุ่มไวทร์อท ศูนย์ชวีวัสดุ
ประเทศไทย

Lignin-peroxidase; LiP, 

Mn-peroxidase, 

Polyphenol oxidase; 

PPO, Laccase; Lac, 

editable mushrooms, 

white rot fungi, Thailand 

Bioresource Research 

Center (TBRC)

        150,000.00 นาย นัฐวุฒ ิบุญยืน  ดําเนนิการเอง 1/11/2559 14/06/2560 7 2560
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ศน. P1651788 การพัฒนาเสน้ใยตัวนําจาก
กระบวนการเคลอืบนาโนและนาโน
คอมพอสทิของสารตัวนํา

Development of conductive 

fibers from nanocoating and 

nanocomposites of 

conductive molecules

ตัวนํา เสน้ใย สิ�งทอ  Conductive, fiber, textile         146,948.50 นาย วรล อนิทะสันตา  ดําเนนิการเอง 7/11/2559 15/11/2560 1 2560

ศช. P1651722 ผลผลติมวลชวีภาพจากสาหร่ายขนาด
เล็กที�แยกไดจ้ากแหล่งนํ*าเค็ม

Biomass of microalgae 

isolated from marine

สาหร่ายขนาดเล็ก การเลี*ยง
สาหร่ายแบบแบทช ์การเลี*ยง
สาหร่ายแบบต่อเนื�อง

Microalgae, Batch 

culture, Continuous 

culture

        119,464.32 น.ส. ปวณีา ตปนยีวรวงศ์  ดําเนนิการเอง 1/10/2559 3/01/2561 1 3 2561

ศว. P1651647 R59_การศกึษาแนวทางการจัดการ
ความรอ้นในบรเิวณที�พักอาศัย

R59_Technical review of heat 

management and passive 

cooling techniques for living 

spaces

ลดความรอ้นดว้ยกลไกธรรมชาต,ิ 

การอนุรักษ์พลังงาน, การใช ้
พลังงานแสงอาทยิต,์ การลด
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม, วัสดุ
ก่อสรา้ง

Passive Cooling, Energy 

Saving, Solar Energy 

Management, Reduce 

Environmental Impacts, 

Construction Materials

          31,138.48 นาย กติตนิันท ์อันนา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 7/10/2559 25/08/2560 1 2560

ศช. P1651623 R59-กระบวนการผลติเอนไซมไ์ฟเตส
ในระดับหอ้งปฏบิัตกิารเพื�อการ
ประเมนิศักยภาพการผลติเอนไซม์
เพื�อการคา้

R59-Optimization and 

feasibility study of lab scale 

recombinant phytase 

production

เอนไซมไ์ฟเตส ยีสต ์อาหารสัตว์ Phytase, yeast, animal 

feed

        199,733.22 น.ส. สุทพิา ธนพงศ์
พิพัฒน์

 ดําเนนิการเอง 17/10/2559 22/09/2560 11 2560

ศช. P1651465 โครงการวจิัยพัฒนาเครื�องหมาย
โมเลกุลเพื�อทดสอบเอกลักษณ์พันธุ ์
พืช (พรกิ แตงกวา  และแตงโม)

การตรวจสอบความบรสิุทธิ/ของ
พันธุล์ูกผสม พรกิ แตงกวา และ
แตงโม

        959,642.41 นาย สทิธโิชค ตั*งภัสสร
เรอืง

 ดําเนนิการเอง 1/11/2559 25/05/2560 6 2560

ศช. P1651312 R59-การพัฒนากระบวนการทาง
คอมพิวเตอรเ์พื�อออกแบบนวิคลโีอ
ไทดส์ายสั*นใหจ้ําเพาะต่อเชื*อกลุ่ม
แลคโตบาซลิลัส

R59-Development of 

computational workflow for 

designing species-specific 

oligonucleotide to detect 

Lactobacillus

โพรไบโอตกิ, จําแนกเชื*อไดใ้น
ระดับสปีชยี์ 

probiotics, species 

detection

          99,734.90 น.ส. ธนพร อึ*งเวชวานชิ  ดําเนนิการเอง 1/09/2559 19/09/2560 1 2560

ศช. P1651262 R59-การคัดกรองยีสตศ์ักยภาพสูง
เพื�อรองรับการใชง้านในอุตสาหกรรม
ฐานชวีภาพ

R59-Screening of potential 

yeast strains with desirable 

traits for bio-based industry

ยีสตอ์ุตสาหกรรม, คัดกรองยีสต์ Industriophile yeast, 

yeast screening 

        116,631.08 น.ส. วราศรินิทร ์สอนเล็ก  ดําเนนิการเอง 1/10/2559 30/09/2560 11 2560

ศช. P1651098 R59-เปรยีบเทยีบการแสดงออกของ
ยีนในปาลม์นํ*ามันที�มกีารพัฒนาผล
แบบไรเ้มล็ดที�เป็นผลจากการกระตุน้
ดว้ยฮอรโ์มนออกซนิในระยะปฏสินธิ

R59-Transcriptomic 

comparison of parthenocarpic 

fruit sets causing from auxin 

response during pollination 

stage

ผลไรเ้มล็ด, ปาลม์นํ*ามัน, ออกซนิ Parthenocarpy, oil palm, 

RNA sequencing, Ion 

Proton, auxin

        497,776.81 น.ส. สุธาสนิ ีสมยง  ดําเนนิการเอง 1/10/2559 27/09/2560 11 2560

ศช. P1651068 R59-การแยกเสน้ใยจากใบสับปะรด
ดว้ยเอนไซมผ์สมที�มไีซแลนเนสและ
เพกตเินสเป็นองคป์ระกอบและผลของ
เอนไซมผ์สมดังกล่าวต่อคุณภาพของ
เสน้ใย

R59-Pineapple leaf retting by 

xylanase and pectinase-

containing enzyme mixtures 

and effects on fiber properties

เสน้ใยจากใบสับปะรด ไซแลน
เนส เพกตเินส การแช่ฟอกเสน้ใย
 การแยกเสน้ใย

Pineapple leaf fiber, 

xylanase, pectinase, fiber-

retting process, fiber-

isolating process 

        153,907.19 น.ส. ธดิารัตน ์นิ�มเชื*อ  ดําเนนิการเอง 15/07/2559 28/09/2560 1 2 2560

ศช. P1651031 R59-การศกึษาความหลากหลายของ
กลุ่มจุลนิทรยี์ในกระบวนการผลติปลา
รา้ดว้ยวธิทีางอณูชวีวทิยา

R59-Study on microbial 

communities  in Pla-ra during 

fermentation processes using 

molecular approaches

ปลารา้, การหาลําดับเบสดว้ยวธิ ี
Next generation sequencing, 

ความหลากหลายของแบคทเีรยี

Pla-ra, Fermented fish, 

Next-Generation 

Sequencing (NGS), 

Bacterial diversity

        147,687.94 นาย ภรรทนพ กนกรัตนา  ดําเนนิการเอง 1/08/2559 5/09/2560 1 1 2560

ศอ. P1651018 นวัตกรรมเทยีนชัยถวายพระพร Candle Blessing Innovation เทยีนชัย เทยีนอเิล็กทรอนกิส ์
ถวายพระพร

Candle, electronic 

candle, blessing

        365,723.36 นาย เมทน ีกจิเจรญิ  ดําเนนิการเอง 25/07/2559 26/01/2560 6 2560

ศช. P1650993 R59-การศกึษาผลของอุณหภูมติ่อ
การออกดอกของเห็ดนกยูง 
(Macrolepiota gracilenta) ในสภาพ
โรงเรอืนปกติ

R59-Effect of Culture 

Temperature on Fruiting body 

production of Macrolepiota 

gracilenta in Cultivation House

เห็ดนกยูง อุณหภูมกิารเพาะเลี*ยง
 การชักนําการออกดอก

Macrolepiota gracilenta, 

Culture temperature, 

Fruiting body induction

        117,372.95 น.ส. เสรมิศริ ิเมธวีรกุล  ดําเนนิการเอง 1/07/2559 30/09/2560 1 2 2560



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
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 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1650981 R59-การศกึษาการทํางานเสรมิกันของ
เอนไซมใ์นการลดความหนดืของ
หัวมันสําปะหลังสดบดในกระบวนการ
หมักเอทานอลแบบปรมิาณของแข็งสูง

Synergistic action of enzymes 

on viscosity reduction of 

cassava root mash in very 

high gravity fermentation for 

ethanol production

แอสเปอรจ์ลิลัส แอคคูเลยีทัส; 

มันสําปะหลัง; การทํางานเสรมิกัน;

 การลดความหนดื

Aspergillus aculeatus; 

Cassava; Cell wall 

degrading enzymes; 

Synergy; Viscosity 

reduction

          93,852.34 นาย อภสิทิธิ/ พูนศรี
สวัสดิ/

 ดําเนนิการเอง 1/08/2559 1/06/2560 1 2560

ศช. P1650979 R59-การปรับปรุงคุณสมบัตทินด่าง
ของเอนไซมไ์ซลาเนสทนรอ้นจากเม
ตาจโีนมกิสไ์ลบรารยี์ของชานออ้ยดว้ย
 เทคนคิการกํากับววิัฒนาการและการ
พัฒนาวธิกีารคัดเลอืกดว้ยเทคนคิการ
คัดกรองอย่างรวดเร็ว

R59-Improving alkalinity of 

thermophilic xylanase from 

bagasse metagenomic library 

using directed evolution 

method and developing of in-

house high throughput 

screening technology

เอนไซมไ์ซลาเนส การกํากับ
ววิัฒนาการ การก่อใหเ้กดิการ
กลายพันธุแ์บบสุ่มดว้ยพีซอีาร ์
เทคโนโลยีการสลับสับเปลี�ยนดี
เอ็นเอ เทคนคิการคัดกรองอย่าง
รวดเร็ว

Xylanase, Directed 

evolution, Error-prone 

PCR, DNA shuffling, 

High-throughput 

screening

        199,758.38 น.ส. เกตุวด ีบุญญาภากร  ดําเนนิการเอง 1/09/2559 22/09/2560 1 2560

ศอ. P1650958 โครงการสรา้งศักยภาพการคดิเชงิ
ระบบและสรา้งสรรคผ์่านอุปกรณ์สมอง
กลฝังตัว

Developing systems and 

creavtive thinking capability 

using embedded system

บอรด์สมองกลฝังตัว การคดิเชงิ
ระบบ การคดิเชงิสรา้งสรรค์

Embedded board, Learn 

and play, Systems 

Thinking, Creative 

Thinking.

          97,228.16 นาย อภชิาต ิอนิทร
พานชิย์

 ดําเนนิการเอง 8/07/2559 11/08/2560 1 1 2560

ศอ. P1650942 โครงการพัฒนาชุดควบคุมและจ่าย
กําลังงานสําหรับเครื�อง HIFU face 

lifting and skin tightening

A development of control and 

power supply for HIFU face 

lifting and skin tightening

ชุดควบคุมและจ่ายกําลังงานไฮฟู,

 คลื�นอัลตรา้ซาวน,์ คลื�นเหนอื
เสยีงความเขม้ขน้สูง, ฟื*นฟูสภาพ
ผวิ, เครื�องมอืการแพทย์, สวชิชิ�ง
เพาเวอรซ์ัพพราย, เพาเวอร์
อเิลคทรอนกิส,์ ชุดแสดงผลแบบ
หนา้จอสัมผัส, ไอพีแอล

HIFU, High Intensity 

focused Ultrasound, 

Face lifting and skin 

tightening, Medical 

equipment, Switching 

Power supply, Power 

electronics, Power 

converter, Energy 

converter, Touch screen 

display, RF, IPL, Co2 Nd 

        834,413.63 นาย อุดม โกมนิทร์  ดําเนนิการเอง 22/06/2559 9/02/2560 8 2560

ศช. P1650930 การศกึษาเบื*องตน้ในการใชเ้ทคนคิ 
Antigen microarray และ Bead 

array สําหรับการคัดกรองเซลลไ์ฮบริ
โดมา

Preliminary study of using 

Antigen microarray and Bead 

array for hybridoma screening

ไฮบรโิดมา, โมโนโคลนอล
แอนตบิอด,ี แอนตเิจนอะเรย์, 
บดีอะเรย์

Hybridoma, Monoclonal 

antibody, Antigen array, 

Bead array

          99,590.00 น.ส. อรวรรณ หมิานันโต  ดําเนนิการเอง 27/06/2559 26/09/2559 3 2559

ศอ. P1650918 การสํารวจและการปรับปรุงตน้แบบโซ
ล่ารช์ารจ์เจอรส์ําหรับชุมชนห่างไกล

Solar charger: Site Survey 

And Prototype Improvement

ชุมชนห่างไกล โซล่ารช์ารจ์เจอร ์
โซล่ารเ์ซลล ์แบตเตอรี�

Battery, Rural area, Solar 

battery charger, Solar cell

        216,131.01 นาย ณัชพงศ ์หัตถ ิ  ดําเนนิการเอง 17/06/2559 8/05/2560 11 2560

ศอ. P1650914 แพล๊ตฟอรม์ตดิตามรถโรงเรยีนและ
นักเรยีน

Platform for monitoring school 

bus and students

ระบบตดิตามตําแหน่ง, รถโรงเรยีน,

 นักเรยีน, ประมวลผลขอ้มูลจราจร
bus location tracking, 

school bus, student, 

traffic data analysis

        111,484.95 นาย จตุพร ชนิรุ่งเรอืง  ดําเนนิการเอง 22/06/2559 12/09/2560 1 3 2560

ศช. P1650911 R58-การศกึษาความหลากหลายของ
จุลนิทรยี์ในระบบไบโอฟลอคและผล
ต่อระบบภูมคิุม้กันในกุง้

R58-Study of Microbial 

Diversity in Biofloc System 

and Its Effect on Shrimp 

Immunity

Litopenaeus vannamei, 

bioflocs, and microbiome

        498,096.80 นาย สุรพันธ ์เทพาอมร
เดช

 ดําเนนิการเอง 27/06/2559 27/09/2560 1 3 2560

ศว. P1650869 การทดสอบการใชง้านเซนเซอร์
อมิพีแดนซส์ําหรับตดิตามการกัดกร่อน

Trail Study of Electrochemical 

Impedance Spectroscopy 

(EIS) Corrosion Monitoring 

Sensor

เซนเซอรอ์มิพีแดนซ ์เหล็กกลา้
ทนบรรยากาศ การกัดกร่อนใน
บรรยากาศ

EIS sensor, weathering 

steel, atmospheric 

corrosion

            7,398.88 น.ส. วนดิา พงศศ์ักดิ/
สวัสดิ/

 ดําเนนิการเอง 1/06/2559 1/02/2560 8 2560

ศช. P1650817 การศกึษาอุณหพลศาสตรใ์นการจับ
กันของสารแอนตโิฟเลตกับเอนไซม์
ไดไฮโดรโฟเลตรดีักเทส

Thermodynamic analysis of 

inhibitors binding to enzyme 

dihydrofolate reductase 

(DHFR)

เครื�องตรวจวัดการจับกันของ
โมเลกุลโดยใชเ้ทคนคิ
ความสัมพันธข์องความรอ้นกับ
พลังงานกล อุณหพลศาสตร ์ได
ไฮโดรโฟเลตรดีักเตส การคน้ควา้
และพัฒนายาใหม่ การพัฒนา
สารที�มศีักยาภาพที�เป็นยา

Isothermal Titration 

Calorimetry (ITC), 

Thermodynamics, 

Dihydrofolate reductase, 

Drug discovery, Lead 

Optimization

        259,654.10 น.ส. จารุณี วานชิธนันกูล  ดําเนนิการเอง 1/06/2559 27/09/2560 1 3 2560



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ
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ศช. P1650792 R59-การนําวธิกีาร classical 

genetics มาใชแ้ละการตรวจลักษณะ
การสบืพันธแ์บบอาศัยเพศ ในยีสต์
สายพันธ ์Ogataea 

thermomethanolica TBRC656 

เพื�อประโยชนใ์นการสรา้งสายพันธ์
ยีสตล์ูกผสมต่างๆ

R59-Estabishment of 

classical genetic-based 

method and characterization 

of mating type feature of the 

methylotrophic yeast, 

Ogataea thermomethanolica 

TBRC656; application in strain 

and library construction

ยีสตท์นรอ้น, การสบืพันธแ์บบ
อาศัยเพศในยีสต, กลไกการ
สับเปลี�ยนยีน, การสรา้งสายพันธ์
ยีสตล์ูกผสม

Thermotolerant 

methylotrophic yeast, 

yeast sexual 

reproduction cycle, 

mating type switching, 

strain construction, 

        293,543.41 น.ส. ศรวีรรณ วงศว์ศิาล
ศรี

 ดําเนนิการเอง 1/08/2559 22/09/2560 1 1 2560

ศช. P1650758 การศกึษาหนา้ที�ของเอนไซม ์
cyclooxygenase (COX) จากกุง้
กุลาดํา Penaeus monodon

Functional characterization of 

the cyclooxygenase (COX) 

enzyme in the black tiger 

shrimp Penaeus monodon

cyclooxygenase, 

prostaglandins, Penaeus 

monodon, กุง้กุลาดํา, ระบบ
สบืพันธุ ์

cyclooxygenase, 

prostaglandins, Penaeus 

monodon, black tiger 

shrimp, reproduction

        390,655.00 นาง พรรษา ทบวอ  ดําเนนิการเอง 27/06/2559 19/09/2560 1 3 2560

ศอ. P1650745 พัฒนาชุดอุปกรณ์สื�อสารภายใน
หอ้งเรยีนสําหรับผูบ้กพร่องทางดา้น
การไดย้ินผ่านเว็บไซดก์ารระดมทุน
จากมวลชน

Development of assistive 

communication devices for 

hearing-impaired students in a 

classroom with crowdfunding

 อุปกรณ์ช่วยเหลอืการสื�อสารใน
หอ้งเรยีน, ผูพ้ิการทางการไดย้ิน, 

การระดมทุนจากมวลชน

Classroom Assistive 

Listening System, 

Hearing-Impaired People, 

Crowdfunding

        277,187.02 น.ส. สุรภา เทยีมจรัส  ดําเนนิการเอง 25/05/2559 30/09/2560 1 4 2560

ศช. P1650743 R59-การหาลําดับเบสจโีนมของ
แบคทเีรยี Lactobacillus plantarum 

สายพันธุ ์BCC 9546

R59-Genome sequencing of 

Lactobacillus plantarum BCC 

9546

การหาลําดับเบสจโีนม; แบคทเีรยี
 Lactobacillus plantarum; 

แหนม; อาหารหมัก

genome sequencing; 

Lactobacillus plantarum; 

Nham; fermented food

        220,000.00 นาย ชเิน ธํามรงคธ์รรม  ดําเนนิการเอง 16/05/2559 26/09/2559 4 2559

ศช. P1650719 R59-การวเิคราะหก์ารแสดงออกยีน
ตา้นทานเพลี*ยกระโดดสนีํ*าตาล และ 
กลไกความตา้นทานเพลี*ยกระโดดสี
นํ*าตาลของขา้ว

R59-Expression analysis of 

brown planthopper (BPH) 

resistance genes and 

Investigation of BPH 

resistance mechanisms of rice

ยีนตา้นทาน, เพลี*ยกระโดดสี
นํ*าตาล, การวเิคราะหก์าร
แสดงออกยีน, RT-PCR

resistance gene, brown 

planthopper (BPH), 

expression analysis, RT-

PCR 

        198,367.00 นาย ธรียุทธ ตูจ้นิดา  ดําเนนิการเอง 16/05/2559 26/09/2559 4 2559

ศช. P1650718 การศกึษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปะการังโขด Porites 

lutea และสาหร่าย Symbiodinium 

ในทะเลอันดามันและอ่าวไทย

Genetic diversity assessment 

of the Scleractinian coral, 

Porites lutea, and its 

endosymbiont Symbiodinium 

in the Andaman sea and the 

Gulf of Thailand

ปะการังโขด, ฟอกขาว, ความ
หลากหลายทางพันธุกรรม

Scleractinian coral, 

Porites lutea, 

Symbiodinium, coral 

bleaching, genetic 

diversity

        987,217.13 นาย สทิธโิชค ตั*งภัสสร
เรอืง

 ดําเนนิการเอง 15/08/2559 8/01/2561 1 5 2561

ศอ. P1650680 โครงการวจิัยนําร่องเพื�อการพัฒนา
เทคโนโลยีการเก็บเกี�ยวพลังงานใน
เครอืข่ายเซ็นเซอรไ์รส้าย

A Pilot Project on 

Development of Energy 

Harvesting for Wireless 

Sensors Networks

การเก็บเกี�ยวพลังงาน; เครอืข่าย
เซ็นเซอรไ์รส้าย; เซ็นเซอร์

Energy Harvesting; 

Energy Scavenging; 

Wireless Sensor 

Networks; Sensors

          74,579.30 น.ส. หวานจติร รัตนสนธิ  ดําเนนิการเอง 26/05/2559 21/09/2560 1 4 2560

ศช. P1650668 R58-การศกึษาคุณค่าทางอาหารและ
คุณสมบัตกิารดงึดูดการกนิอาหารของ
โปรตนีไฮโดรไลเสทและ ความ
เป็นไปไดใ้นการใชเ้ป็นแหล่งโปรตนี
ในอาหารกุง้ขาว Penaeus vannamei

Study on nutrition and 

attractant properties of protein 

hydrolysates and a possibility 

of using them as protein 

source for white shrimp feed, 

Penaeus vannamei

โปรตนีไฮโดรไลเสท อาหารกุง้ 
สารดงึดูดการกนิอาการ การ
ทดแทนปลาป่น แหล่งโปรตนี
จากพืช

Protein hydrolysate, 

shrimp feed, attractant, 

fish meal replacement, 

plant protein sources

        112,980.51 น.ส. จันทรส์ว่าง งาม
ผ่องใส

 ดําเนนิการเอง 15/05/2559 27/09/2560 1 4 2560

ศช. P1650662 R59-การปรับปรุงการแสดงออกของ
โปรตนีในยีสตท์นความรอ้นและใช ้
เมธานอล Ogataea 

thermomethanolica BCC16875 

โดย signal peptide engineering

Improvement of recombinant 

protein expression in 

thermotolerant methylotrophic 

yeast, Ogataea 

thermomethanolica 

BCC16875 by signal peptide 

engineering

PrePro region, ซกิแนลเปปไทด,์

 การส่งโปรตนีออกนอกเซลล,์ 

การแสดงออกของโปรตนี, ยีสตท์ ี�
ใชเ้มธานอลได,้ Ogataea 

thermomethanolica BCC16875

PrePro region, signal 

peptide, secretion, 

protein expression, 

methylotrophic yeast, 

Ogataea 

thermomethanolica 

BCC16875

          99,906.84 นาย กฤตพงศ ์แซ่ตั@ง  ดําเนนิการเอง 1/05/2559 26/09/2559 4 2559

ศช. P1650656 R59-การพัฒนากระบวนการเลี*ยงยีสต์
 Sacchromyces cerevisiae ที�ผ่าน
การตัดต่อพันธุกรรมเพื�อผลติสารเคมี
จากวถิเีมตาบอลสิมสังเคราะหใ์นถัง
หมัก

R59-Process development for 

production of chemical 

compound via biosynthetic  

pathway in a highly 

engineered Saccharomyces 

cerevisiae in a bioreactor

การขยายขนาดการเลี*ยง, ยีสต,์ 

แคโรทนีอยด,์ กระบวนการเลี*ยง
เซลลค์วามเขม้ขน้สูง

scale-up, S. cerevisiae, 

carotenoid, high cell 

density fermentation

        392,587.68 น.ส. กนกกาญจน ์
คชรนิทร์

 ดําเนนิการเอง 1/07/2559 22/09/2560 1 2 2560



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1650573 R59-การศกึษากลศาสตรร์ะดับนาโน
ของแบคทรีโีอฟาจเบื*องตน้ สู่การ
ควบคุมแบคทเีรยี Ralstonia 

solanacearum โดยชวีวธิ ี

R59-Preliminary investigation 

on nanomechanics of 

bacteriophages as a potential 

biological control agent of 

Ralstonia solanacearum

โรคเหี�ยว, โรคเหี�ยวเขยีว, การ
ควบคุมโดยชวีวธิ,ี แบคทรีโีอฟาจ,

 โพโดไวรัส, เทคนคิการกดพื*นผวิ
ระดับนาโน, กลศาสตรร์ะดับนาโน

Bacterial wilt disease, 

biocontrol, 

bacteriophages, 

podovirus, atomic force 

microscopy, AFM, nano-

indentation, 

nanomechanics

          99,495.39 นาย อุดม แซ่อึ�ง  ดําเนนิการเอง 25/04/2559 24/12/2559 8 2559

ศช. P1650561 R59-ผลของการกระตุน้ดว้ยความรอ้น
ต่อความตา้นทานโรคตายด่วนในกุง้
ขาวแวนนาไมวัยอ่อน

R59- Effect of heat shock 

treatment on EMS resistance 

of Litopenaeus vannamei post 

larvae

การกระตุน้ดว้ยความรอ้น, โรค
ตายด่วน, การตา้นทาน
ความเครยีด, เชื*อวบิรโิอพาราฮี
โมไลตคิัส, กุง้ขาวแวนนาไม

Heat shock treatment, 

Early Mortality Syndrome, 

Stress resistance, Vibrio 

parahaemolyticus, 

Litopenaeus vannamei  

        179,956.18 น.ส. พัชร ีโยควบิูล  ดําเนนิการเอง 16/05/2559 19/09/2560 1 4 2560

ศช. P1650549 การพัฒนาระบบ MultiCRISPR ที�ง่าย
และรวดเร็วในการปรับระดับการ
แสดงออกของยีนต่างๆ ที�เหมาะสมใน
 pathway เพื�อเพิ�มความสามารถของ
ยีสตใ์นการผลติสารที�ตอ้งการ

Development of MultiCRISPR, 

a Simple and High-Throughput 

Platform For Multi-Gene 

Pathway Optimization Based 

On CRISPR/Cas 

ระบบ CRISPR/Cas, สมดุลของ
การแสดงออกของยีน, สารสกัด
จากธรรมชาต,ิ นํ*ามันทดแทน

CRISPR/Cas system, 

transcriptional regulator, 

pathway optimization, 

natural products, biofuels

        199,335.00 นาย วรีวัฒน ์รังกุพันธุ ์  ดําเนนิการเอง 1/02/2559 5/06/2560 1 4 2560

ศอ. P1650548 พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดความชื*นและ
อุณหภูมริะดับบรรจุภัณฑแ์ละระบบ
ตรวจสอบคุณภาพ

Development of humidity and 

temperature on packaging and 

quality control system

หัววัดความชื*นและอุณหภูม,ิ ไร ้
สาย, ไรพ้ลังงานในตัวเอง, กันนํ*า,

 กันการควบแน่น, ระบบควบคุณ
คุณภาพ, ระบบสรา้งสภาวะ
ความชื*นและอุณหภูมิ

Humidity and 

Temperature Sensor, 

passive wireless, 

waterproof, condensation 

proof, quality control 

system, humidity and 

temperature environment 

chamber 

        194,235.55 นาย พุทธพล เพ็งพัด  ดําเนนิการเอง 26/05/2559 28/09/2560 1 4 2560

ศช. P1650544 R59-การจําแนกชนดิของจักจั�นที�
สํารวจพบในป่าชุมชนโคกป่าช ีจ.

กาฬสนิธุ ์

R59-Identification of cicadas 

species in Khok Pa Si 

Community Forest,  Kalasin 

Province

ราทําลายแมลง, จักจั�น, การจําแนก Insect pathogenic fungi, 

Cicada, Identify

          96,997.44 น.ส. กนกศร ีทัศนาทัย  ดําเนนิการเอง 18/04/2559 27/09/2559 5 2559

ศช. P1650542 R59-การศกึษาคุณสมบัตขิองโปรตนี
จดจําเชื*อโรค masquerade-like SPH

 ในการตา้นเชื*อไวรัสในกุง้

R59-Characterization of 

recognition protein 

masquerade-like SPH in 

shrimp defense against viral 

infection

กุง้, ยีน masquerade-like SPH, 

ไวรัสตัวแดงดวงขาว, เทคนคิอาร์
เอ็นเอไอ, เทคนคิยีสตท์ูไฮบรดิ

Shrimp, masquerade-like 

SPH, WSSV, RNAi, 

yeast two-hybrid

        288,365.30 น.ส. ภคกุล สังขส์ุรยิะ  ดําเนนิการเอง 15/05/2559 20/07/2560 1 2 2560

ศช. P1650539 R59-การคน้หาสนปิในยีน Ribosomal

 protein S6 และ Ribosomal protein

 S6 kinase และความสัมพันธก์ับ
ลักษณะการเตบิโตของกุง้กุลาดํา 
Penaeus monodon

R59-Identification of SNPs in 

Ribosomal Protein S6 and 

Ribosomal protein S6 kinase 

genes and their association 

with growth trait of the black 

tiger shrimp Penaeus 

monodon

สนปิ การเตบิโต กุง้กุลาดํา ไรโบ
โซมอลโปรตนีเอสหก ไรโบโซ
มอลโปรตนีเอสหกไคเนส

SNPs, growth, black tiger 

shrimp, Ribosomal 

Protein S6, Ribosomal 

Protein S6 kinase

          97,365.00 น.ส. ศริธิร จานพูม  ดําเนนิการเอง 18/04/2559 22/07/2560 1 3 2560

ศอ. P1650525 แปลงเกษตรสาธติและระบบจ่ายนํ*า
อัจฉรยิะที�แสดงผลดว้ยระบบ NETPIE

Agricultural demonstration plot 

and smart water supply 

system is showed by NETPIE

การเปิดและปิดนํ*าอัตโนมัต,ิ 

เซนเซอรแ์ละเทคโนโลยีอัจฉรยิะ,

 NETPIE, เซนเซอร์

automatic water supply, 

smart technology 

sensors, NETPIE, 

Sensors

        273,998.44 นาย มนตร ีแสนละมูล  ดําเนนิการเอง 26/05/2559 27/06/2560 1 1 2560

ศว. P1650495 การกําจัดไอออนรบกวนสําหรับการ
ตรวจวัดอารเ์ซนกิในนํ*าใตด้นิโดยแผ่น
เมมเบรนนาโนโมลปิเดต

Removal of interference ions 

for arsenic determination in 

groundwater by nanoparticle 

based molybdate membrane

การตรวจวัดอารเ์ซนกิ; แผ่น
ทดสอบอย่างง่าย; ชุดทดสอบ
อย่างง่าย; โมลบิเดตบลู; นํ*าใตด้นิ

arsenic detection; test 

strips; test kits; 

molybdate blue; 

groundwater

          49,566.67 นาง ศุภมาส ด่านวทิยา
กุล

 ดําเนนิการเอง 10/05/2559 26/04/2560 11 2560

ศว. P1650467 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
เคลอืบผวิตน้แบบขี*ผึ*งดว้ยสารเคลอืบ
ที�เก็บรายละเอยีดผวิไดด้แีละมี
ความสามารถในการซมึผ่านของ
อากาศสูง

The Feasibility study for wax 

pattern coating a with coating 

substance having good 

surface finish and  high air 

permeability.

เคลอืบผนังบาง แม่พิมพ์ปูน
ปลาสเตอรค์วามหนาแน่นตํ�า

Coating substance, Low 

density plaster mold

            4,500.00 นาย ไพบูลย์ วัฒนพร
ภัณฑ์

 ดําเนนิการเอง 16/06/2559 5/04/2560 1 2560

ศช. P1650440 R59-การพัฒนาไพรเ์มอรช์ุดใหม่ท ี�ใช ้
ในการตรวจจับเชื*อ GAV สําหรับชุด
ตรวจ all in  one YHV/GAV Nested 

PCR

R59-GAV primer development 

of new for all in one YHV/GAV 

Nested PCR  test kit

ไวรัสหัวเหลอืง, เนสเตดพีซอีาร,์ 
ชุดตรวจโรค

Yellow Head Virus, 

Nested PCR, Test Kit

        124,420.84 น.ส. ศรินิทพิย์ แดงติ@บ  ดําเนนิการเอง 1/04/2559 2/05/2560 1 1 2560



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1650439 R58-การสํารวจประชากรตน้ไมใ้น
แปลงวจิัยพลวัตป่ามอสงิโต ครั*งท ี� 4

R58-The forth tree census on 

the Mo Singto Forest 

Dynamics Plot

พลวัตป่า, อุทยานแห่งชาตเิขา
ใหญ่, การสํารวจประชากรตน้ไม ้

Forest Dynamics, Khao 

Yai National Park, tree 

census.

        295,566.40 น.ส. อนุตตรา ณ ถลาง  ดําเนนิการเอง 15/04/2559 26/09/2559 5 2559

ศช. P1650438 การพัฒนาแบบจําลองเมตาบอลซิมึใน
ระดับจโีนมสําหรับการเพิ�มผลผลติของ
 Arthrospira

Development of a genome 

scale metabolic model for the 

rational improvement of 

bioprocesses for the 

production of Arthrospira 

(Spirulina) platensis C1

สไปรูลนิ่า, แบบจําลองเมตาบอลิ
ซมึในระดับจโีนม, เมตาบอลซิมึ
ของไนโตรเจน, ระบบการเลี*ยง
เชื*อแบบ flow cell culture.

Spirulina, genome-scale 

metabolic model, 

nitrogen metabolism, 

flow cell culture

        643,171.65 นาย จริะพันธ ์ขันนาโพธิ/  ดําเนนิการเอง 1/05/2559 2/08/2560 1 3 2560

ศช. P1650391 R59-การศกึษาปฏกิริยิาการเกดิ 
racemization ของยาลดความดัน 
amlodipine

R59-Feasibility study for 

racemization of anti-

hypertension drug - amlodipine

ยาแอมโลดพิีน, ราเซไมเซซั�น, 

สารผสมราซเีมต
Amlodipine, 

racemization, racemic 

mixture

        199,899.16 นาง ชะวะน ีทองพันชั�ง  ดําเนนิการเอง 1/04/2559 5/06/2560 1 2 2560

ศอ. P1650389 แผ่นโลหะชั*นที�2 บน อุปกรณ์ตรวจจับ
ความดัน

The 2nd pad layer on 

Pressure sensor

อุปกรณ์ตรวจจับความดัน, แผ่น
ขั*วโลหะ, เมมเบรน

Pressure sensor, Metal 

Pad, Membrane

        270,470.93 นาย การุณ แซ่จอก  ดําเนนิการเอง 3/05/2559 12/09/2560 1 4 2560

ศอ. P1650384 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ
แสดงสถานะของเครื�องจักรและระบบ
สนับสนุนของ TMEC ผ่าน NETPIE

Design and Development of 

TMEC s Machines and Utilities 

Monitoring System through 

NETPIE

ระบบแสดงสถานะ, การแจง้เตอืน,

 อนิเตอรเ์นต
Status Monitoring, Notify, 

NETPIE

          88,590.84 นาย สุรพันธ ์ทองรังสี  ดําเนนิการเอง 4/05/2559 21/09/2560 1 4 2560

ศอ. P1650355 แพลตฟอรม์วเิคราะหข์อ้มูลอนุกรมเวลา Time Series Data Analytic 

Platform

ขอ้มูลอนุกรมเวลา, ระบบ
ฐานขอ้มูล, การวเิคราะหเ์ชงิสถติ,ิ

 การทําเหมอืนขอ้มูล

inappropriate online 

content, online content 

filtering, school, 

community, computer 

sciences

        613,709.94 นาย ปรเมษฐ ์ธันวานนท์  ดําเนนิการเอง 11/04/2559 31/07/2560 1 3 2560

ศช. P1650339 R59-การปรับวธิกีารตรวจวัดดว้ยวธิ ี
แก็สโครมาโตกราฟี แทนเด็ม
แมสสเปคโตรเมตรที ี�เหมาะสมสําหรับ
การตรวจวเิคราะหส์ารไฟโตฮอรโ์มน 
และสารตั*งตน้ของไฟโตฮอรโ์มน
หลายตัวในคราวเดยีว

R59-Optimization of gas 

chromatography-tandem 

mass spectrometry (GC-

MS/MS) detection method for 

multiple phytohormones and 

phytohormone precursors 

analysis

กรดอะมโินฟีนลิอลานนิ กรดอะมิ
โนทรปิโตเฟน กรดไขมันไลโนลิ
นกิ กรดไขมันไลโนลอิกิ 
12-oxo-phytodienoic acid แจส
โมนกิ ซาลไิซลกิ แอบไซซกิ เอ
ทลินี ซนินามคิ ออกซนิ ฮอรโ์มน
พืช เมทลิคลอโรฟอรเ์มต และ
แก็สโครมาโตกราฟี แทนเด็ม
แมสสเปคโตรเมตรี

linolenic acid, linoleic 

acid, 12-oxo-

phytodienoic acid, 

jasmonic acid, salicylic 

acid, abscisic acid, 

ethylene, cinnamic acid, 

auxin, phytohormones, 

methyl chloroformate and 

GC-MS/MS

        199,207.10 น.ส. อุมาพร เอื*อวเิศษ
วัฒนา

 ดําเนนิการเอง 15/03/2559 26/09/2559 6 2560

ศช. P1650305 R59-การผลตินาโนสเฟียรก์ลวงดว้ย
เทคนคิ molecular imprinting 

สําหรับการตรวจจับสารพิษ 
Zearalenone

R59-Hollow molecularly 

imprinted polymer (MIP) 

nanospheres: synthetic 

binders for Zearalenone 

detection

นาโนสเฟียรส,์ ตัวจับสังเคราะห,์ 

สารพิษ zearalenone, เทคนคิ 
molecularly imprinting, โฟโต
นกิส,์ แผ่นฟิลม์โฟโตนกิส์

Nanosphere; synthetic 

binder; zearalenone; 

molecularly imprinting 

technique; molecularly 

imprinted polymers 

(MIPs); Photonic crystal 

structure

          92,040.00 นาย ขา้ว ตน้สมบูรณ์  ดําเนนิการเอง 15/03/2559 27/09/2559 6 2560

ศว. P1650304 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการขึ*นรูป
แม่พิมพ์ทนไฟสําหรับใชใ้น
กระบวนการเชื�อมแบบอะลูมโินเตอมคิ

Feasibility Study on 

Fabrication of Crucible and 

Mold for Aluminothermic 

Welding Process

แม่พิมพ์ทนไฟ, วัสดุเชื�อมราง, 

กระบวนการเชื�อม, อะลูมโินเตอมคิ
Crucible, mold, welding 

material, aluminothermic 

process

          40,000.00 น.ส. ศรชล โยรยิะ  ดําเนนิการเอง 1/04/2559 22/02/2560 1 2560

ศช. P1650289 R59-การพัฒนาวธิกีารสกัดดเีอนเอ
จากนํ*าในบ่อกุง้เพื�อลดปรมิาณ PCR 

Inhibitors

R59-Development of DNA 

Extraction Method From 

Water Samples From Shrimp 

Ponds To Minimize PCR 

Inhibitors

การสกัดดเีอนเอ  อลูมนิัมซัลเฟต 
 ตัวยับยั*งการเพิ�มจํานวนดเีอนเอ
ในพีซอีาร ์

DNA extraction,  

Aluminum Sulfate, PCR 

inhibitors

          74,264.43 น.ส. พิมพ์สุชา บุญ
พิมพ์ปภา

 ดําเนนิการเอง 15/03/2559 27/09/2559 6 2559

ศช. P1650268 R58-การหาสูตรอาหารและสภาวะที�
เหมาะสมในการผลติโปรตนีฆ่าแมลง 
Vip3A จากแบคทเีรยี Bacillus  

thuringiensis

R58-Culture media and 

fermentation optimization for 

production of insecticidal 

protein  Vip3A by Bacillus 

thuringiensis

บาซลิลัส ทูรงิไจเอนซสิ(บที)ี  

สารชวีภัณฑ ์Vip3A  โปรตนีกําจัด
แมลง   กระบวนการผลติโปรตนี  
สูตรอาหาร 

Vip3A protein, 

insecticidal protein, 

Bacillus thuringinensis, 

process development, 

culture media

        248,647.72 นาย ไว ประทุมผาย  ดําเนนิการเอง 1/03/2559 27/09/2559 6 2559

ศว. P1650266 จโีอโพลเีมอรจ์ากวัสดุเหลอืทิ*ง Geopolymer from waste วัสดุเหลอืทิ*ง, จโีอโพลเีมอร์ Waste, Geopolymer           65,867.25 นาย อนุชา วรรณกอ้น  ดําเนนิการเอง 1/06/2559 24/05/2560 11 2560



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ
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 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1650228 การศกึษาเบื*องตน้ต่อการยับยั*งการ
เจรญิและระบบการสื�อสารแบบควอรัม
ของเชื*อวบิรโิอก่อโรคในกุง้จากราและ
แอคตโินมัยสทีจากทะเล

การศกึษาเบื*องตน้ต่อการยับยั*ง
การเจรญิและระบบการสื�อสาร
แบบควอรัมของเชื*อวบิรโิอก่อโรค
ในกุง้จากราและแอคตโินมัยสี
ทจากทะเล

ไบโอฟิลม์, ราทะเล, แอคตโินมัย
สที, การสื�อสารแบบควอรัม, วบิรโิอ

Biofilm, marine fungi, 

marine actinomycetes, 

quorum sensing, Vibrio

        197,759.06 น.ส. สาทนิ ีซื�อตรง  ดําเนนิการเอง 1/03/2559 28/09/2559 6 2559

ศช. P1650218 R58-การศกึษาผลของธาตุโลหะต่อ
การผลติมเีทนจากกรดโพรพิออนกิ

R58-Effect of trace metal on 

degradation of propionic acid 

to methane

จุลนิทรยี์ย่อยสลายโพรพิออนกิ, 

จุลนิทรยี์สรา้งก๊าซมเีทน, ธาตุ
โลหะ

Propionate-utilizing 

bacteria, Methanogen 

archaea, Trace metal

        140,500.00 น.ส. พรพรรณ พาณิชย์
นําสนิ

 ดําเนนิการเอง 1/03/2559 26/09/2559 6 2560

ศช. P1650193 R58-การวเิคราะหห์า microRNAs ที�
ทําหนา้ที�เก ี�ยวขอ้งกับการพัฒนารังไข่
ของกุง้กุลาดํา (Penaeus monodon)

R58-Isolation of microRNAs 

that functionally involve in 

ovarian development and 

maturation of the giant black 

tiger shrimp (Penaeus 

monodon)

miRNA, การเจรญิพันธุข์องกุง้
กุลาดํา, post-transcriptional 

control, ส่วนควบคุม

microRNA, ovarian 

maturation, black tiger 

shrimp (Penaeus 

monodon), post-

transcriptional control, 

regulatory network

        219,997.40 น.ส. สรินิาถ เตชา  ดําเนนิการเอง 26/02/2559 26/09/2559 7 2559

ศอ. P1650184 โครงการวจิัยและพัฒนาคุณภาพ
ซอฟตแ์วรด์ว้ยมาตรฐานสากล

Product Development 

Enhancement Project by 

International Standards

งานวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ โจทย์
งานวจิัย  หลักการสากล  ความ
เป็นมอือาชพี   พันธกจิ สวทช. 

Software Engineering, 

Capability Maturity Model 

Integration, Maturity 

Level, Professional model

        207,143.00 น.ส. อภณิหพ์ร เมธา
วัชรน์านนท์

 ดําเนนิการเอง 2/03/2559 29/06/2560 1 3 2560

ศว. P1650076 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเตรยีม
วัสดุสําหรับใชพ้่นเคลอืบดว้ยเปลว
เพลงิในรูปแบบแท่ง

Study Possibility for 

Preparation Rod Raw 

Materials for Flame Spraying

Flame spray, WC-NiCrBSi, rod Flame spray, WC-

NiCrBSi, rod 

          74,620.00 น.ส. หทัยพัฒน ์ค่อย
ประเสรฐิ

 ดําเนนิการเอง 1/02/2559 1/08/2560 1 6 2560

ศว. P1650029 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพ่น 
AlN paste ดว้ย Flame spraying

Feasibility study on flame 

spraying of AlN paste

flame spray, boiler tube 

coating, AlN paste

flame spray, boiler tube 

coating, AlN paste

                       -   นาง ปนัดดา เช็พเพิรด์  ดําเนนิการเอง 1/02/2559 24/10/2560 1 8 2560

ศว. P1650025 การพัฒนายางลอ้ตันสมรรถนะสูง Development of high-

performance solid tire

ยางลอ้ตันสมรรถนะสูง high-performance solid 

tire

        824,032.76 นาย วุฒชิัย ไทยเจรญิ  ดําเนนิการเอง 1/02/2559 2/10/2560 1 8 2560

ศอ. P1551715 ZBaby Plus: โปรแกรมช่วยคํานวณ
และเฝ้าตดิตามการตั*งครรภส์ัปดาหต์่อ
สัปดาห์

ZBaby Plus: Android 

application for pregnancy due 

date, fetus development 

simulation 

พัฒนาการของทารกในครรภ,์ 

นํ*าหนักของคุณแม่ตั *งครรภ,์ 

ปรมิาณแคลอรี�ท ี�ควรไดร้ับระหว่าง
การตั*งครรภ,์ การดูแลสุขภาพ
ขณะตั*งครรภ;์ ภาวะแทรกซอ้น
ระหว่างตั*งครรภ,์ OpenGL ES, 

Android plot API.

Fetus development, 

Weight gain during 

pregnancy, Calorie 

requirements, self care 

during pregnancy; 

complication during 

pregnancy, OpenGL ES, 

Android plot API.  

        347,126.23 นาง จันทรจ์ริา สนิทนะ
โยธนิ

 ดําเนนิการเอง 15/03/2559 18/05/2560 1 2 2560

ศว. P1551667 การใชก้ระบวนการทางเคมไีฟฟ้า และ
สารทดแทนจากธรรมชาต ิเพื�อลด
ปรมิาณไนไตรทใ์นเนื*อสัตวแ์ปรรูป

Electrochemical Treatment 

and Nitrite Alternatives for Low-

Nitrite Processed Meat

ไนไตรท,์ ไมโอโกลบนิ, การบ่ม
เนื*อ, เคมไีฟฟ้า, ไสก้รอก, ฉลาก
สะอาด, สมุนไพร, สารสกัดจาก
ธรรมชาติ

nitrite, myoglobin, meat 

curing, direct 

electrochemistry, 

sausage, clean label, 

herb, natural extract

          59,999.24 น.ส. ศริกิาญจน ์วเิศษ
สุวรรณภูมิ

 ดําเนนิการเอง 15/02/2559 23/05/2560 1 3 2560

ศอ. P1551652 โครงการพัฒนาเครื�องพิมพ์สามมติิ
สําหรับพอลเิมอรพ์ีดเีอ็มเอส

Development of 3D printing 

device for liquid polymer 

printing (PDMS)

พอลเิมอร ์ไมโครฟลูอดิกิชพิ 
เครื�องพิมพ์สามมติ ิพีดเีอ็มเอส

Polymer, Microfluidic 

chip, 3D printer, PDMS

        676,930.11 นาย รัฐศาสตร ์อัมฤทธิ/  ดําเนนิการเอง 17/02/2559 21/09/2560 1 7 2560

ศอ. P1551623 การพัฒนาซอฟตแ์วรค์าดการณ์กําลัง
การผลติไฟฟ้าจากระบบเซลล์
แสงอาทติย์ท ี�ตดิตั *งในเขตรอ้นชื*น

Development of Software for 

Predicting Electricity 

Generation from Photovoltaic 

Systems in the Tropics

โมเดลคาดการณ์, เซลล์
แสงอาทติย์, กําลังการผลติไฟฟ้า,

 เขตรอ้นชื*น

Prediction model, 

Photovoltaic cell or solar 

cell, Electricity generation 

capacity, Tropics 

        767,487.11 น.ส. อมรรัตน ์ลิ*มมณี  ดําเนนิการเอง 1/03/2559 20/12/2560 1 9 2560

ศช. P1551563 การวเิคราะหล์ําดับเบสทั *งจโีนมของ
สายพันธุว์ัคซนีบซีจีใีนประเทศไทย

Whole genome sequence 

analysis of Mycobacterium 

bovis BCG vaccine strains in 

Thailand 

Whole genome sequencing, 

BCG Tokyo 172-1, วัคซนีบซีจี,ี 

BCG-osis

Whole genome 

sequencing, BCG Tokyo

 172-1, วัคซนีบซีจี,ี 

BCG-osis

     1,109,733.90 นาย เทอดศักดิ/ 
พราหมณะนันทน์

 ดําเนนิการเอง 16/11/2558 4/04/2560 1 5 2560

ศช. P1551550 การศกึษาบทบาทของยีนสมาชกิกลุ่ม
 BEL-like และ POTH1-like ใน
กระบวนการชักนําการ  พัฒนาการของ
รากสะสมอาหารมันสําปะหลัง (Phase 

III/3)

Molecular Characterization of 

Storage Root Formation in 

Cassava: Investigating The 

Role of BEL-type and POTH-

type Genes in Controlling 

Storage Root Formation 

(Phase III/3)

มันสําปะหลัง การสรา้งรากสะสม
อาหาร ยีนสมาชกิลุ่มBEL และ
POTH

Cassava, Storage root 

Formation, BEL&POTH 

Gene Family

     1,453,417.21 นาย ยินด ีชาญววิัฒนา  ดําเนนิการเอง 1/02/2559 14/06/2560 1 4 2560
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ศช. P1551528 R59-การพัฒนาระบบการเลี*ยงกุง้ขาว 
Litopenaeus vannamei ดว้ยระบบไบ
โอฟล๊อกเปรยีบเทยีบกับระบบนํ*า
หมุนเวยีน

R59-Development of 

Litopenaeus vannamei culture 

in Bio-Floc System (BFS) 

compare with Recirculation 

System (RS)

ระบบไบโอฟล๊อก,  ระบบนํ*า
หมุนเวยีน,  กุง้ขาว

Bio-Floc System, 

Recirculation System, 

white shrimp 

        123,532.91 น.ส. วราภรณ์ แจง้
สุทธวิรวัฒน์

 ดําเนนิการเอง 1/12/2558 27/09/2559 9 2559

ศช. P1551492 R58-การตรวจสอบกรใชป้ระโยชนข์อง
เครื�องหมายพันธุกรรมที�ออกแบบจาก
ยีนเป้าหมายโดยศกึษาความสัมพันธ์
ต่อลักษณะสัดส่วนช่อดอกเพศเมยี
และความสูงในประชากรปาลม์นํ*ามันที�
มคีวามหลากหลายสูง

R58-Usage validation of 

targeted gene-based markers 

by analyzing their association 

with sex ratio-related traits 

and height in deverse oil palm 

populations

เครื�องหมายพันธุกรรม, ปาลม์นํ*ามัน  Molecular marker, oil 

palm, association

        445,731.02 น.ส. สุธาสนิ ีสมยง  ดําเนนิการเอง 15/11/2558 27/09/2559 1 2560

ศอ. P1551489 พัฒนาแพลตฟอรม์บรกิารแบบเปิด 
เพื�อใหบ้รกิารแอปพลเิคชัน

Open Service Platform for 

Service Applications

แพลตฟอรม์ในรูปแบบบรกิาร, 
คลาวด์

platform service, cloud         961,851.77 นาย ศวติ กาสุรยิะ  ดําเนนิการเอง 3/12/2558 3/03/2560 1 3 2560

ศอ. P1551473 ระบบจัดการคลังขอ้มูลภาพเอกสาร Document Image Corpus 

Management System

วเิคราะหโ์ครงร่างเอกสาร ,เครื�อง
สแกน,รูจ้ําตัวอักษร, รูจ้ําภาพ
เอกสาร,คลังขอ้มูล

document analysis, 

scanner, character 

recognition, document 

recognition, data base

        507,582.02 น.ส. ศรนิทร ์วัชรบุศราคํา  ดําเนนิการเอง 24/11/2558 14/11/2559 1 2559

ศอ. P1551433 การตรวจพิสูจนห์มกึปากกาบนเอกสาร
ดว้ยชปิขยายสัญญาณรามาน

Systematic investigation of 

pen inks on document based 

on SERS chip technology

พื*นผวิขยายสัญญาณ, รามาน, 

หมกึปากกา, เอกสาร
Raman, SERS , Pen ink, 

document

        713,321.27 นาย นพดล นันทวงศ์  ดําเนนิการเอง 4/01/2559 27/09/2560 1 8 2560

ศช. P1551424 R58-การสํารวจและรวบรวมความ
หลากชนดิของราแมลงและราย่อย
สลายไมบ้นพื*นท ี�ป่าอนุรักษ์ของ
ประเทศไทย

R58-Surveys and Collection 

Invertebrate-Pathogenic Fungi 

and Xylariaceae on Forests 

Conservation of Thailand

อนุกรมวธิาน, ราก่อโรคบนแมลง, 

ราย่อยสลายไม ้
Taxonomy, Insect fungi, 

Xylariaceae fungi

        127,828.37 นาง สุชาดา มงคล
สัมฤทธิ/

 ดําเนนิการเอง 15/11/2558 25/10/2559 11 2559

ศอ. P1551384 ระบบคลังอัจฉรยิะ Intelligent Warehouse  System การบรหิารจัดการคลัง, RFID, 

วัตถุท ี�มโีลหะ
warehouse 

management, RFID, 

        574,981.87 น.ส. ละออ โควาวสิารัช  ดําเนนิการเอง 3/11/2558 17/10/2559 11 2559

ศช. P1551236 R58-การตรวจหาสารแอนตโิฟเลท
ตา้นวัณโรคที�ออกฤทธิ/ยับยั*งเอนไซม์
ไดไฮโดรโฟเลทรดีักเตส ของเชื*อวัณ
โรคโดยใช ้ระบบของเชื*ออ ีโคไล 
ทดแทน

R58-Screening of anti-folate 

anti-tuberculosis activity using 

E.coli surrogate system

แอนตโิฟเลต, ไดไฮโดรโฟเลตรี
ดักเตส, ระบบแบคทเีรยีทดแทน, 

เชื*อวัณโรค

Antifolate compound, 

antituberculosis 

compound, tuberculosis, 

E. coli surrogate model, 

dihydrofolate reductase 

(DHFR)

        249,876.38 น.ส. กาญจนา ดอกลัด
ดา

 ดําเนนิการเอง 1/10/2558 26/09/2559 11 2559

ศช. P1551235 R58-การใชเ้ทคโนโลยี 
CRISPR/Cas9 เพื�อสรา้งเชื*อพ
ลาสโมเดยีมฟาลซปิารัมปรับแต่ง
พันธุกรรมที�มยีีนไดไฮโดรโฟเลตรดีัก
เทสกลายพันธุส์ําหรับการศกึษากลไก
การดื*อยาดา้นโฟเลต

R58-Application of 

CRISPR/Cas9 technology to 

generate transgenic 

Plasmodium falciparum 

harbouring different 

dihydrofolate recuctase 

mutant genes for use in study 

of antifolate resistance 

mechanism

มาลาเรยี การดื*อยา ไดไฮโดรโฟ
เลตรดีักเทส CRISPR/Cas9 

เทคโนโลยีตัดต่อยีน

Malaria, drug resistance, 

dihydrofolate reductase, 

CRISPR/Cas9, gene 

editing technology

        287,961.84 น.ส. ปารชิาต พรหมณะ  ดําเนนิการเอง 1/10/2558 26/09/2559 11 2559

ศอ. P1551210 ระบบตรวจตดิตามสภาพแวดลอ้มของ
ศูนย์ขอ้มูลกลางเพื�อการบรหิารจัด
การพลังงาน

Data Center Environment 

Monitoring System for Energy 

Efficiency Management 

ระบบตรวจตดิตามสิ�งแวดลอ้ม 
ศูนย์ขอ้มูล ไอทสีเีขยีว

environment monitoring, 

data center, smart 

environment, green IT

        543,124.99 นาย โอภาส ตรทีวศีักดิ/  ดําเนนิการเอง 10/11/2558 28/09/2560 1 1 2560

ศช. P1551205 R58-ระบบแบคทเีรยีทดแทนเพื�อการ
ทดลองยาคู่ผสมไพรเิมธามนี และ
ซัลฟาดอกซนิ

R58-E. coli surrogate model 

for testing sulfadoxine-

pyrimethamine combination

มาลาเรยี, พลาสโมเดยีม ฟัลซิ
ปารั�ม, ระบบแบคทเีรยีทดแทน, 

ไดไฮโดรเทอโรเอท ซนิเทส, ได
ไฮโดรโฟเลท รดีักเทส

Malaria, Plasmodium 

falciparum, bacterial 

surrogate, 

Dihydropteroate 

synthase, Dihydrofolate 

reductase

        285,942.76 น.ส. ณัฐดิา สุวรรณกติติ  ดําเนนิการเอง 1/10/2558 26/09/2559 11 2559



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ
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ศช. P1551204 R58-การศกึษาความไวยาของเชื*อดื*อ
ยาอารท์มีซินินิต่อยาในกลุ่มแอนตโิฟ
เลต

R58-Study on susceptibility of  

artemisinin resistant parasite 

isolates against anti-folate 

drugs

  อารท์มีซินินิ แอนตโิฟเลต การ
ดื*อยา เชื*อมาลาเรยี พลาสโม
เดยีม ฟาลซปิารัม

artemisinin, anti-folate, 

drug resistance, malaria, 

Plasmodium falciparum 

        284,074.10 น.ส. นวพร โปษยะพิ
สษิฐ์

 ดําเนนิการเอง 1/10/2558 27/09/2559 11 2559

ศช. P1551203 R58-การทดสอบเบื*องตน้ของเทคนคิ
 Recombinase polymerase 

amplification เพื�อการตรวจหาเชื*อ
วบิรโิอพาราฮไีมไลตคิัสที�เป็นสาเหตุ
ของโรคกุง้ตายด่วน

R58-Development of 

recombinase polymerase 

amplification for detection of 

Vibrio parahaemolyticus 

causing acute 

hepatopancreatic necrosis 

syndrome in shrimp

โรคกุง้ตายด่วน, วบิรโิอพาราฮี
โมไลตคิัส, RPA, recombinase 

polymerase   

                                 

amplification

EMS, AHPND, V. 

parahaemolyticus, RPA, 

recombinase polymerase 

amplification 

          48,531.46 นาย ณรงค ์อรัญรุตม์  ดําเนนิการเอง 1/10/2558 17/08/2559 1 2559

ศช. P1551123 R58-การโคลนและศกึษาลักษณะ
สมบัตขิองยีนที�เก ี�ยวขอ้งกับสเต
อรอยดร์เีซปเตอรค์อมเพล็กซใ์นกุง้
กุลาดํา

R58-Cloning and 

characterization of genes 

involved steroid receptor 

complex in Black tiger shrimp, 

Penaeus monodon

โปรตนีอนิเตอรแ์อ็กชั�น, สเตอ
รอยดร์เีซปเตอรค์อมเพล็กซ,์ 

สเตอรอยดเ์รสปอนซอ์ลิเิมน้ต,์ 

ยีสตท์ูไฮบรดิซสีเต็ม, กุง้กุลาดํา

Protein interaction, 

steroid receptor complex, 

steroid response 

element, yeast 2-hybrid 

system, Penaeus 

        219,832.16 นาย ณรงคศ์ักดิ/ พ่วง
ลาภ

 ดําเนนิการเอง 15/09/2558 26/09/2559 1 2560

ศช. P1551120 R59-การสรา้งเซลลไ์ลนใ์นกุง้กุลาดํา 
(Penaeus monodon) โดยใชไ้วรัส
เป็นตัวพาหะนํายีนที�ตอ้งการเขา้สู่
เซลลร์ะดับปฐมภูมขิองเนื*อเยื�อลมิ
ฟอยดข์องกุง้กุลาดํา

R59-Establishment cell line 

using a virus-based vector to 

introduce selected genes into 

primary lymphoid cells of the 

black tiger shrimp (Penaeus 

monodon)

shrimp, in vitro cell 

culture, gene insertion by 

a virus based-vector

        239,925.65 น.ส. ขวัญตา แทนสา  ดําเนนิการเอง 15/09/2558 26/09/2559 1 2559

ศช. P1551096 R58-การประเมนิผลของสารแอนตโิฟ
เลตแบบแข็งและแบบยึดหย่◌ุนในการ
ยับยั*งเชื*ออโีคไลที�มกีารแสดงออก
ของเอนไซมไ์ดไฮโดรโฟเลตรดีัก
เตส-ไธมดิเิลตซนิเทสของพลาสโม
เดยีมไวแวกซ์

R58-Evaluation of inhibitory 

effect of rigid and flexible 

antifolates against 

Plasmodium vivax DHFR-TS 

expressing Escherichia coli

แอนตโิฟเลต ไดไฮโดรโฟเลตรี
ดักเตส-ไธมดิเิลตซนิเทส ระบบ
แบคทเีรยีทดแทน พลาสโมเดยีม
ไวแวกซ์

antifolate, dihydrofolate 

reductase-thymidylate 

synthase, bacterial 

surrogate system, 

Plasmodium vivax

        419,966.26 น.ส. ยุวด ีตาลาวนชิ  ดําเนนิการเอง 1/09/2558 26/09/2559 1 2560

ศช. P1551086 R58-การพัฒนาระบบการแสดงออก
โปรตนีโดย Ogataea 

thermomethanolica

R58-Establishment of 

Ogataea thermomethanolica 

expression system

Ogataea thermomethanolica, 

การผลติโปรตนีออกนอกเซลล,์ 

จํานวน copy ของยีน, ยีนที�แทรก
ในจโีนม

Ogataea 

thermomethanolica, 

secreted protein 

expression, gene copy 

number, gene integration

        298,942.17 น.ส. สุทพิา ธนพงศ์
พิพัฒน์

 ดําเนนิการเอง 15/09/2558 27/09/2559 1 2559

ศว. P1551019 สมบัตทิางไจแอนตไ์ดอเิล็กตรกิและ
สมบัตทิางไฟฟ้าของวัสดุไดอเิล็กตรกิ
ประสทิธภิาพสูงกลุ่ม TiO2 สําหรับ
ประยุกตเ์ป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า

Giant-dielectric and electrical 

properties of a novel high-

performance dielectric 

material of TiO2-based 

ceramics for applications in 

ceramic-capacitors

ไจแอนตไ์ดอเิล็กตรกิ; วัสดุไดอิ
เล็กตรกิ; ไททาเนยีมไดออกไซด์

Giant-dielectric property; 

dielectric materials, 

titanium dioxide

            7,767.31 นาง ศุภมาส ด่านวทิยา
กุล

 ดําเนนิการเอง 1/02/2559 26/04/2560 1 2 2560

ศอ. P1551006 โครงการทดลองตลาดระบบ 
SocialQuest

Market Testing for SocialQuest การทดลองตลาด,โซเชยีลเควสท,์

 เอสเซนส,์ การวเิคราะหค์วาม
คดิเห็น, โซเชยีลมเีดยี

market testing, 

socialquest, ssense, 

social media analytics, 

sentiment analysis

        296,578.63 นาย ชัชวาล สังคตี
ตระการ

 ดําเนนิการเอง 27/08/2558 2/06/2560 1 1 2560

ศช. P1550995 การทดสอบประสทิธภิาพของแผ่น
แถบสําเร็จรูปสําหรับตรวจหาเชื*อก่อ
โรคในพืชตระกูลแตง 3 เชื*อไดพ้รอ้ม
กันในคราวเดยีว

Validation of 

immunochromatographic strip 

test for multiplex detection of 3 

cucurbit pathogens

แผ่นแถบสําเร็จรูป, การตรวจเชื*อ
หลายชนดิไดพ้รอ้มกันในคราว
เดยีว, เชื*อ Potyvirus, เชื*อ 
Watermelon mosaic virus-2, 

เชื*อ Acidovorax avenae subsp.

 citrulli

immunochromatographic 

strip test, multiplex 

detection, Potyvirus, 

Watermelon mosaic 

virus-2, Acidovorax 

avenae subsp. citrulli

        493,255.68 น.ส. อรประไพ คช
นันทน์

 ดําเนนิการเอง 15/09/2558 11/04/2560 1 7 2560

ศอ. P1550993 โครงการเพิ�มประสทิธภิาพระบบบรกิาร
รูจ้ําเสยีงพูดภาษาไทยแบบไม่จํากัด
เนื*อหาเพื�อใชง้านเชงิพาณิชย์

Enhancement of Open-

Domain Thai Automatic 

Speech Recognition Service 

for Commercial

ระบบบรกิารรูจ้ําเสยีงพูดภาษาไทย
ไม่จํากัดเนื*อหา 
ภาษาไทย

 Automatic Speech 

Recognition Service

Open-domain

Thai

     1,559,658.96 นาง วาทยา ชุณหว์จิติรา  ดําเนนิการเอง 27/08/2558 19/12/2559 1 4 2559

ศช. P1550991 การสํารวจและเก็บรวบรวมราดนิจาก
แหล่งอาศัยที�มอีุณหภูมสิูง เพื�อจัดทํา
สถานภาพความหลากหลายของราใน
ประเทศไทย

Survey and collection of 

geothermal soil-borne fungi to 

provide the biodiversity status 

of fungi in Thailand

สถานภาพความหลากหลายทาง
ชวีภาพ, แหล่งอาศัยอุณหภูมสิูง
ใตพ้ิภพ , ราดนิ, ราชอบอุณหภูมสิูง

Biodiversity status, 

geothermal habitats, 

soilborne fungi, 

thermophilic fungi, 

thermotolerant fungi

        449,668.58 นาย วรีะ ศรอีนิทรส์ุทธิ/  ดําเนนิการเอง 1/04/2559 3/01/2561 1 9 2561
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ศอ. P1550989 โครงการวจิัยและพัฒนาระบบบันทกึ
ขอ้มูลลายนิ*วมอืนอกสถานที�

A Mobile Fingerprint Storage 

System

ลายนิ*วมอื, พกพา, ออฟไลน์ fingerprint, mobile, offline         430,198.60 นาย ชาล ีวรกุลพิพัฒน์  ดําเนนิการเอง 28/08/2558 17/10/2560 2 2 2560

ศอ. P1550945 ระบบนําทางขอ้มูลคนไขใ้น
โรงพยาบาล

EasyHos: A Self-Service 

Device for Checking Patient 

Status Information using Big 

Data Analysis

การบรกิารตนเอง, อุปกรณ์พกพา,

 สาธารณสุขแบบอเิล็กทรอนกิส,์ 

โรงพยาบาล, ส่วนบุคคล, การ
วเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่

Self-service, mobile, 

ehealth, hospital, 

personalization, big data 

analysis

        355,770.92 นาย ชาล ีวรกุลพิพัฒน์  ดําเนนิการเอง 21/12/2558 10/10/2560 1 1 2560

ศช. P1550928 การพัฒนาระบบการเพาะเลี*ยงไวรัส 
PEDV สายพันธุธ์รรมชาตใิน
หอ้งปฏบิัตกิาร

Development of in vitro 

system for field-isolated 

PEDV propagation 

ไวรัสที�ก่อใหเ้กดิโรคทอ้งร่วงใน
สุกร, สายพันธุธ์รรมชาต,ิ เซลล์
เยื�อบุผวิวลิไลในลําไสเ้ล็ก

Porcine Epidemic 

Diarrhea Virus, field 

isolates, intestinal 

epithelial cells,

        791,535.94 นาย ธนธม ไชยลังการณ์  ดําเนนิการเอง 11/11/2558 25/05/2560 1 6 2560

ศช. P1550916 การพัฒนาการเลี*ยงไวรัสพีอดีที ี�
เหมาะสมในเซลล ์Vero ที�มกีาร
แสดงออกของโปรตนี APN 

(Optimization of PEDV culture in 

Vero cells expressing APN)

APN (Optimization of 

PDEV culture in Vero 

cells expressing APN)

        295,260.50 น.ส. พรพิมล วงศธ์ดิา  ดําเนนิการเอง 1/08/2558 31/05/2559 9 2559

ศช. P1550900 การพัฒนาการใชร้ะบบ 
CRISPR-Cas9 ในการปรับแต่งยีน
ของเชื*อรา Aspergillus oryzae

Development of CRISPR-

Cas9 system for gene editing 

in Aspergillus oryzae

เชื*อรา Aspergillus oryzae, ราที�
สะสมลปิิด, ยีน pyrG, การ
ขัดขวางการทํางานของยีน, ระบบ
 CRISPR-Cas9, ยีนที�เก ี�ยวขอ้ง
กับการสรา้งสารอาหาร

Aspergillus oryzae, 

oleaginous fungi, pyrG, 

gene disruption, CRISPR-

Cas9, auxotroph

     1,195,652.28 น.ส. ชนกิุล ชูตระกูร  ดําเนนิการเอง 15/10/2558 19/10/2560 2 2560

ศช. P1550886 R58-การศกึษาคุณสมบัตดิา้นชวีเคม ี
ชวีโมเลกุล และความสามารถในการ
ก่อโรคของเชื*อแบคทเีรยีไอโซเลต 
PSA 1228

R58-Study of biochemistry, 

molecular biology, and 

pathogenicity of unknown 

bacteria isolate PSA 1228

Acidovorax citrulli, โมโน
โคลนอลแอนตบิอด,ี พืชตระกูล
แตง, เมล็ดพันธุ,์

Acidovorax citrulli, 

monoclonal antibody, 

cucurbits, seed 

        195,500.33 น.ส. อรวรรณ หมิานันโต  ดําเนนิการเอง 1/08/2558 13/05/2559 9 2559

ศช. P1550875 การศกึษาผลของการถ่ายเชื*อราบวิเวอ
เรยีต่อการเจรญิเตบิโตของราและ
ความรุนแรงในการก่อโรคในแมลง

Effects of Beauveria bassiana 

subculturing on the fungal 

growth and development and 

its virulence to insect pests 

ราบวิเวอเรยี ความรุนแรงในการ
ก่อโรคในแมลง การถ่ายเชื*อ 
ความถดถอยของเชื*อรา เพลี*ย
แป้งมันสําปะหลัง หนอนกะทูห้อม

Beauveria bassiana, 

insect virulence, 

subculturing, culture 

degeneration, cassava 

mealybug, beet 

        496,278.60 นาย อลงกรณ์ อํานวย
กาญจนสนิ

 ดําเนนิการเอง 1/10/2558 11/04/2560 1 6 2560

ศน. P1550838 FS10 การสกัดซาโปนนิจากกากเมล็ด
ชานํ*ามันและการนําไปใชป้ระโยชน์

FS10 Extraction of saponin 

from tea seed meal and its 

application

ซาโปนนิ, สารยับยั*งการ
เจรญิเตบิโตของเชื*อราสาเหตุโรค
พืช, สารยับยั*งการเจรญิเตบิโต
ของเชื*อราก่อโรคผวิหนัง

saponin, Antifungal 

activity for Plant 

diseases, Antifungal 

activity for 

Dermatomycoses

     1,061,408.33 นาย อุดม อัศวาภริมย์  ดําเนนิการเอง 23/01/2558 14/11/2560 2 1 2560

ศช. P1550790 R57-การคัดแยกจุลนิทรยี์ท ี�ม ี
ศักยภาพผลตินํ*าสม้หมักจากเนื*อมังคุด

R57-Isolation of potential 

microorganism for cider 

vinegar production from arils 

of the purple mangosteen

กรดนํ*าสม้ นํ*าสม้สายชูหมัก acetic acid, cider vinegar           95,837.29 นาย ยุทธนา กิ�งชา  ดําเนนิการเอง 10/07/2558 13/05/2559 1 2559

ศอ. P1550767 การออกแบบและพัฒนาเครื�องอ่านชุด
ตรวจไมโครอะเรย์

DESIGN AND 

DEVELOPMENT OF 

MICROARRAY STRIP TEST 

READER

เครื�องอ่านชุดตรวจไมโครอะเรย์ 
(Microarray strip test) , เครื�อง
อ่านสัญญาณแบบภาพ (imaging)

 , โมเลกุลเชงิแสงสารประกอบ
เคมอีนิทรยี์ (Luminescent 

Organic Compounds : LOC)

เครื�องอ่านชุดตรวจไม
โครอะเรย์ (Microarray 

strip test) , เครื�องอ่าน
สัญญาณแบบภาพ 
(imaging) , โมเลกุลเชงิ
แสงสารประกอบเคมอีนิทรยี์
 (Luminescent Organic 

Compounds : LOC)

     1,601,802.84 นาย อาโมทย์ สมบูรณ์
แกว้

 ดําเนนิการเอง 1/10/2558 4/12/2560 2 2 2560

ศอ. P1550728 โครงการวจิัยและพัฒนาโมเดลสําหรับ
การประเมนิคุณภาพซอฟตแ์วร์

Research and Develop model 

for software quality 

มาตรวัตรซอฟตแ์วร,์  
ความสามารถดา้นการบํารุงรักษา
ซอฟตแ์วร,์ การบํารุงรักษา
ซอฟตแ์วร์

software metrics, 

software maintainability, 

software maintenance 

        187,564.84 น.ส. พนติา เมนะเนตร  ดําเนนิการเอง 16/07/2558 6/12/2560 2 5 2560

ศอ. P1550720 เครื�องสแกนสามมติแิบบมอืถอื Hand-Held 3D Scanner การประกอบภาพสามมติหิลายววิ,

 สแกนสามมติ,ิ การสรา้ง
แบบจําลองสามมติิ

Multiple View 3D 

Registration, 3D Scan, 

3D Reconstruction

        342,546.90 นาย ปณิธ ิศริอักษร  ดําเนนิการเอง 22/06/2558 1/10/2559 1 4 2559

ศช. P1550681 R57-การเก็บรวบรวมจุลนิทรยี์ในกลุ่ม
บฟิิโดแบคทเีรยีมและแบคทเีรยีกรด
แลกตกิเพื�อใชป้ระโยชนด์า้นโพร
ไบโอตกิ

R57-Collection of 

Bifidobacterium and Lactic 

acid bacteria for Probiotic use

บฟิิโดแบคทเีรยีม แบคทเีรยีกรด
แลกตกิ โพรไบโอตกิ

Bifidobacterium, lactic 

acid bacteria, Probiotics

        500,000.00 น.ส. นภิา โชคสัจจะวาที  ดําเนนิการเอง 1/06/2558 18/08/2559 1 2 2559



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศว. P1550647 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
เตรยีมแคลเซยีมฟอสเฟตซเีมนต์
แบบพัตตี*ท ี�มรีูพรุนแบบเชื�อมต่อเพื�อ
การซ่อมแซมกระดูก

Feasibility study of preparation 

of interconnected 

macroporous putty calcium 

phosphate cement as bone 

graft substitutes

รูพรุนแบบเชื�อมต่อ, แคลเซยีม
ฟอสเฟตซเีมนต,์ ย่อยสลาย

Interconnected porosity, 

Calcium phosphate 

cement, Degrade

        399,928.55 น.ส. กันนาพร พู่พุฒ  ดําเนนิการเอง 1/10/2558 12/09/2560 1 11 2560

ศช. P1550637 R58-การคน้หาและโคลนยีนสรา้ง
เอนไซมโ์ปรตเีอสชอลเกลอืจากนํ*าปลา

R58-Screening and cloning of 

halophilic protease gene from 

fish sauce

เอนไซมโ์ปรตเีอสชอบเกลอื  
นํ*าปลา พลาสมดิ โคลนนิ�ง  
แบคทเีรยีบาซลิัส ซับทลิสิ พันธุ
วศิวกรรมจุลนิทรยี์

Halophilic protease, fish 

sauce, plasmid, cloning, 

Bacillus subtilis, bacterial 

genetic engineering

        299,213.64 น.ส. เพลนิพิศ 
ลักษณะนลิ

 ดําเนนิการเอง 15/05/2558 26/09/2559 1 4 2559

ศว. P1550634 การวเิคราะหพ์ื*นท ี�ผวิ ขนาดของรูพรุน
และขนาดอนุภาคสําหรับวัสดุที�ม ี
โครงสรา้งซับซอ้นโดยใชเ้อ็นไซมไ์บ
โอเซ็นเซอรเ์ป็นกรณีศกึษา

Characterization of Surface 

Areas, Pore Sizes and 

Particle Sizes of Complicated 

Structures using Enzyme 

Biosensors as a Case Study

ไมโครสโกปี การดูดซับก๊าซ 
พื*นท ี�ผวิ ขนาดรูพรุน รอยต่อ
ระหว่างวัสดุ

Microscopy, gas 

absorption, surface, pore 

size, interface

        610,277.57 น.ส. บราล ีชยสมบัติ  ดําเนนิการเอง 2/11/2558 25/12/2560 2 1 2560

ศอ. P1550633 โครงการออกแบบและศกึษา
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการใช ้
พลังงานไฟฟ้าเมื�อประยุกตใ์ช ้
เทคโนโลยีอนิเวอรเ์ตอรใ์นตูเ้ย็นตูแ้ช่
สนิคา้

Comparison study and design 

in energy-consumed 

efficiency applying to the 

inverter refrigerator and freezer

อนิเวอรเ์ตอร ์ตูเ้ย็นพาณิชย์ ตูแ้ช่
 การประหยัดพลังงาน

Inverter , Refrigerator , 

Freezer , Energy saving

        804,864.82 นาย สุทัศน ์ปฐมนุพงศ์  ดําเนนิการเอง 1/07/2558 18/04/2560 1 9 2560

ศอ. P1550625 ระบบกลอ้งวงจรปิดเสรมิความ
ปลอดภัยในอุทยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย

CCTV system for improve 

Thailand Science Park safety

ความปลอดภัย จอดรถในที�หา้ม
จอด ขับรถเร็วเกนิกําหนด 
ตรวจสอบคน

Safety,  Vehicle 

Detection,  Speeding, 

Human  Detection

        296,498.94 นาย วศนิ สนิธุภญิโญ  ดําเนนิการเอง 1/07/2558 28/09/2559 1 2 2559

ศว. P1550588 การศกึษาเพื�อพัฒนาฟิลมพ์ลาสตกิ
ใหม้สีมบัตกิารกรองแสงยูว ีการ
สะทอ้นรังสคีวามรอ้นอนิฟราเรดแบบ
ใกล ้และการกระจายแสงที�ดใีนฟิลม์
เดยีว เพื�อใชส้ําหรับโรงเรอืน

Development of UV-filtration, 

NIR-reflection and light-

diffusion multi-functional film 

for greenhouse 

ฟิลม์กรองรังสยีูว ีสะทอ้นรังสี
ความรอ้นอนิฟราเรดแบบใกล ้การ
กระจายแสง พลาสตกิคลุม
โรงเรอืน

NIR-reflective film, NIR-

refelctive additive, UV-

filter film, light diffusion 

film, greenhouse cover

        245,668.50 น.ส. อทติย์สา เพ็ชรสุข  ดําเนนิการเอง 9/10/2558 30/08/2560 1 1 2560

ศช. P1550582 การสังเคราะหส์ารอนิทรยี์เรอืงแสง
สําหรับการประยุกตใ์ชท้างดา้นชวีภาพ

Synthesis of a novel 

luminescent organic 

compound for biological 

applications 

สารอนิทรยี์เรอืงแสง;แอนตบิอด;ี

สารไมโคทอกซนิ;

Luminescent organic 

compound;Anitbody;Myco

toxin;Detection

        999,022.21 นาย รัฐพล เฉลมิโรจน์  ดําเนนิการเอง 1/12/2558 5/09/2560 1 9 2560

ศว. P1550552 การศกึษากระบวนการเชื�อมเลเซอร์
สําหรับเชื�อมอะลูมเินยีมโฟมแบบเปิด
กับแผ่นโลหะ

Laser welding for joining of 

open-cell aluminum foam with 

solid shell

การเชื�อมเลเซอร,์ โฟมอะลูมเินยีม
, โลหะผสมอะลูมเินยีม

Laser welding, Aluminum 

foam, Aluminum alloys

        334,452.89 นาย จักรกฤษ พงษ์
พิสุทธนิันท์

 ดําเนนิการเอง 1/07/2558 27/06/2560 1 11 2560

ศช. P1550547 พัฒนาระบบตน้แบบเชงิพาณิชย์
สําหรับเพาะเลี*ยงโคพีพอด
แบบต่อเนื�อง

Development of commercial 

prototype for continuous   

cultivation of copepod

การเพาะเลี*ยงแพลงตอนกส์ัตว ์
ระบบการเลี*ยงแบบต่อเนื�อง โคพี
พอด

Zooplankton cultivation, 

Continuous culture, 

Copepod

        129,979.52 น.ส. ปวณีา ตปนยีวรวงศ์  ดําเนนิการเอง 1/06/2558 18/08/2559 1 2 2559

ศว. P1550528 การพัฒนาวัสดุกระดูกปลูกถ่ายไฮดร
อกซอีะพาไทต-์คอลลาเจนสําหรับ
งานทันตกรรม

Development of 

Hydroxyapatite/Collagen 

Based Bone Graft for Dentistry

ไฮดรอกซอีะพาไทต,์ คอลลาเจน,

 ทันตวัสดุ วัสดุกระดูกปลูกถ่าย 
วัสดุเชงิประกอบ

Hydroxyapatite, Collagen, 

Bone Graft, Dentistry, 

Composite 

        493,157.35 นาง นฤภร มนตม์ธุรพจน์  ดําเนนิการเอง 12/10/2558 20/11/2560 2 1 2560

ศว. P1550520 โครงการออกแบบพัฒนาชุดกะเทาะ
ขา้วเปลอืกขนาด 500 กก.ขา้วเปลอืก /
 ชม.สําหรับเครื�องสขีา้วชุมชน

Design & development Rice 

Husker 500 kg. / hr. for small 

ricemill plant in Rural co-

operation

ชุดกะเทาะเปลอืกขา้ว Rice Husker         376,519.90 นาย ดุสติ ตั *งพิสฐิโยธนิ  ดําเนนิการเอง 2/06/2558 23/06/2559 1 2559

ศว. P1550517 การศกึษาเพื�อกําหนดแนวทางการ
จัดการปาลม์นํ*ามัน และผลติภัณฑ์
ต่อเนื�องที�ใชป้ระโยชนจ์ากนํ*ามัน
ปาลม์อย่างยั�งยืน

A Study for Guidelines on 

Sustainable Management of 

the Palm Oil and its Related 

Products

การวเิคราะหก์ารไหลของวัสดุ 
การลดของเสยีใหเ้ป็นศูนย์ ดัชนชีี*
วัดสมรรถนะดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

Material Flow Analysis, 

Zero Waste, 

Environmental 

Performance Index

        393,184.50 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 3/08/2558 5/01/2560 1 5 2560



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศอ. P1550511 LogistMate: ระบบบรหิารจัดการลอจิ
สตกิสแ์ละตดิตามพฤตกิรรมการขับขี�
เพื�อลดอุบัตเิหตุและประหยัดพลังงาน
ดว้ย Smartphone

LogistMate: A Transportation 

Management and Smartphone-

Based Driver Behaviour 

Monitoring System to 

Enhance Road Safety and 

Fuel Economy

การประหยัดเชื*อเพลงิ, ระบบลอจิ
สตกิส,์ พฤตกิรรมการขับรถ, 

ระบบบรหิารจัดการการเดนิรถ

Fuel Economy, Green 

Logistics, Fleet 

Management System, 

Driving Behaviour

        328,344.50 นาย เฉลมิพล สาย
ประเสรฐิ

 ดําเนนิการเอง 1/07/2558 23/03/2560 1 8 2560

ศว. P1550509 โครงการการออกแบบและพัฒนา
แม่พิมพ์ฉดีพลาสตกิสําหรับชิ*นส่วน
รถจักรยานยนตด์ว้ยซอฟตแ์วร ์CAE

Design and Development of 

Plastic Injection Molds for 

Motorcycle Parts by means of 

CAE software 

สเีพี*ยน
รอยประสาน

Blush

Weld line

        180,000.00 นาย สมบูรณ์ อัศวพิชญ
โชติ

 ดําเนนิการเอง 1/12/2558 18/09/2560 1 9 2560

ศว. P1550507 โครงการการออกแบบและพัฒนา
แม่พิมพ์ฉดีพลาสตกิสําหรับชิ*นส่วน
มาตรวัดนํ*าดว้ยซอฟตแ์วร ์CAE

Design and Development of 

Plastic Injection Molds for 

Water Meter Parts by means 

of CAE software 

แม่พิมพ์ฉดีพลาสตกิสําหรับ
ชิ*นส่วนขนาดเล็กความละเอยีดสูง

high accuracy small 

parts plastic injection 

mold

        165,000.00 นาย สมบูรณ์ อัศวพิชญ
โชติ

 ดําเนนิการเอง 1/12/2558 18/09/2560 1 9 2560

ศอ. P1550503 ระบบแปลงขอ้ความเป็นเสยีงพูด
ภาษาอาเซยีนแบบแพลตฟอรม์ร่วม

Single-platform text-to-speech 

system for Asian languages

การแปลงขอ้ความเป็นเสยีงพูด, 

การสังเคราะหเ์สยีง, ภาษา
อาเซยีน, คลังขอ้มูลภาษา, 

คลังขอ้มูลเสยีง

text-to-speech, speech 

synthesis, Asian 

language, software 

platform, language 

corpus, speech corpus

        829,464.73 นาย ชัชวาลย์ หาญ
สกุลบรรเทงิ

 ดําเนนิการเอง 29/09/2558 5/01/2561 2 4 2561

ศช. P1550495 การพัฒนาสารตา้นไวรัสไขห้วัดนกจาก
เทคโนโลยีไวรัลเวคเตอรท์ ี�สามารถ
แสดงออกนวิคลโีอโปรตนีจากไวรัส
ไขห้วัดใหญ่ชนดิบี

Novel Anti-Avian Influenza 

Virus Therapeutics Based on 

Replication Defective Viral 

Vector Harboring Influenza B 

Virus Nucleoprotein 

สารตา้นไวรัส, ไวรัสไขห้วัดใหญ่, 

นวิคลโีอโปรตนี, ไวรัสไขห้วัดนก
สารตา้นไวรัส, ไวรัสไขห้วัด
ใหญ่, นวิคลโีอโปรตนี, 

ไวรัสไขห้วัดนก

     1,199,072.20 น.ส. พีร ์จารุอําพรพรรณ  ดําเนนิการเอง 1/07/2558 17/11/2560 2 4 2560

ศช. P1550493 การพัฒนาสารยับยั*งไดไฮโดรเทอ
โรเอทซนิเทส (ดเีอชพีเอส) ตา้น
มาลาเรยี

Discovery and development of 

structure-guided inhibitors of 

dihydropteroate synthase 

(DHPS) as drugs against 

malaria 

สารตา้นมาลาเรยี พลาสโมเดยีม 
ฟัลซปิารัม ดเีอชเอฟอาร ์ดเีอชพี
เอส ไดไฮโดรเทอโรเอท ซนิเทส
 แอนตโิฟเลท ยาคู่ผสม

Antimalarial, Plasmodium 

falciparum, dhfr, dhps, 

dihydropteroate 

synthase, antifolates, 

drug combination

     4,768,591.87 น.ส. สุมาล ีกําจรวงศ์
ไพศาล

 ดําเนนิการเอง 1/04/2558 2/08/2560 2 4 2560

ศช. P1550470 R57-การพัฒนา Taqman real-time 

PCR assay สําหรับคน้หาสนปิที�ม ี
ความสัมพันธก์ับการเตบิโตในจนี 
Calponin1 ของกุง้ขาว Litopenaeus 

vannamei

R57-Development of a 

Taqman real-time PCR assay 

for identification of a growth-

related SNP in the Calponin1 

gene of the Pacific white 

shrimp Litopenaeus vannamei

กุง้ขาว แทคแมนเรยีลไทมพ์ีซอีาร์ SNPs, growth, Pacific 

white shrimp, Taqman 

real-time PCR

        119,510.00 น.ส. ศริธิร จานพูม  ดําเนนิการเอง 25/03/2558 12/05/2559 1 2 2559

ศช. P1550458 R57-การศกึษาการแยก enantiomer 

ของยาลดความดัน amlodipine โดย
ใชเ้อนไซม์

R57-Feasibility study for 

enzymatic resolution of anti-

hypertension drug-amlodipine

ยาแอมโลดพิีน, เอนไซมเมตกิรี
โซลูชั�น, อแินนทโิอเมอรเ์ดี�ยวที�
บรสิุทธิ/

Amlodipine, enzymatic 

resolution, pure single 

enantiomer

        199,980.80 นาง ชะวะน ีทองพันชั�ง  ดําเนนิการเอง 1/04/2558 12/05/2559 1 1 2559

ศอ. P1550375 เครื�องยอ้มแผ่นสไลดอ์ัตโนมัตใิน
ขั*นตอนการตรวจหาเชื*อวัณโรค

Automated Staining Machine 

for Tuberculosis Diagnosis 

วัณโรค, การยอ้มสทีนกรด Tuberculosis, Acid-fast 

bacilli, Ziehl-Neelsen

        289,172.99 นาย กติตพิงศ ์เอกไชย  ดําเนนิการเอง 13/03/2558 13/11/2560 2 8 2560

ศช. P1550372 การพัฒนาระบบ MultiCRISPR ที�ง่าย
และรวดเร็วในการปรับระดับการ
แสดงออกของยีนต่างๆ ที�เหมาะสมใน
 pathway เพื�อเพิ�มความสามารถของ
ยีสตใ์นการผลติสารที�ตอ้งการ

Development of a simple and 

high-throughput system for 

multi-gene pathway 

optimization based on 

CRISPR/Cas 

ระบบ CRISPR/Cas, สมดุลของ
การแสดงออกของยีน, สารสกัด
จากธรรมชาต,ิ นํ*ามันทดแทน

CRISPR/Cas system, 

transcriptional regulator, 

pathway optimization, 

natural products, biofuels

     1,942,229.10 นาย วรีวัฒน ์รังกุพันธุ ์  ดําเนนิการเอง 1/05/2558 3/01/2561 2 8 2561

ศช. P1550367 R57-การพัฒนาพลาสมดิสําหรับสรา้ง
ไวรัสพีอารอ์ารเ์อส

R57-Construction of a 

PRRSV infectious clone

ไวรัสพีอารอ์ารเ์อส, การดัดแปลง
รหัสพันธุกรรม, วัคซนี, molecular

 clone

PRRSV, genetic 

engineering, vaccines, 

molecular clone

        199,766.00 น.ส. นันทช์ญา วรรณ
เสน

 ดําเนนิการเอง 1/03/2558 2/02/2559 11 2559

ศช. P1550316 R57-การกระจายและการรอดชวีติของ
เมล็ดและตน้อ่อน ณ แปลงวจิัยมอ
สงิโต:การวเิคราะหข์อ้มูลเพื�อสรา้ง
สมมุตฐิาน

R57-Seed and Seedling 

Distribution and Survival at Mo 

Singto Forest Dynamics 

Plot:Data Analysis

อัตราการรอดชวีติของตน้อ่อน, 

การกระจายของเมล็ด, ความ
หลากหลายของชนดิพืช,

seedling survival, seed 

dispersal, species 

diversity.

          90,800.00 น.ส. อนุตตรา ณ ถลาง  ดําเนนิการเอง 1/03/2558 25/06/2558 3 2559



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
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วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศอ. P1550310 เครื�องประจุแบตเตอรแีบบออนบอรด์
สําหรับจักรยานยนตไ์ฟฟ้า

Onboard Battery Charger for 

Electric Motorcycle

วงจรแปลงผันพลังงานแบบแอล
แอลซเีรโซแนนซ,์ เครื�องประจุแบ
ตเตอร,ี วงจรแกค้่าประกอบกําลัง,

 การรวมวงจรขับมอเตอรแ์ละวงจร
ประจุแบตเตอร,ี ระบบการสํารอง
ไฟฟ้าดว้ยแบตเตอรี

Resonant converter, 

Battery charger, Power 

factor correction, 

Integrate motor dive and 

battery charger circuit, 

Battery Energy Storage 

Systems (BESSs)

        423,551.57 นาย สุรศักดิ/ นุย้เลศิ  ดําเนนิการเอง 23/06/2558 11/05/2560 1 11 2560

ศช. P1550301 การประเมนิศักยภาพของยีนสมาชกิ
กลุ่ม FT/TFL1 และ EXOในการ
กระตุน้ผลผลติรากสะสมอาหารมัน
สําปะหลัง

Potentiality assessment of 

FT/TFL1&EXO gene 

members for enhancement of 

storage root productivity in 

cassava

มันสําปะหลัง ผลผลติรากสะสม
อาหาร ยีนสมาชกิกลุ่ม FT/TFL1

 และ EXO

Cassava, Storage root 

yields. FT/TFL1 & EXO 

gene members

     1,968,762.12 นาย ยินด ีชาญววิัฒนา  ดําเนนิการเอง 1/07/2558 4/07/2560 2 2560

ศว. P1550287 การเพิ�มประสทิธภิาพการทํางานของ
เซลลเ์ชื*อเพลงิจุลชพีแบบยูบเีอฟซใีน
การบําบัดนํ*าเสยีร่วมกับการผลติ
กระแสไฟฟ้าเป็นผลพลอยได ้

Improving Organic Removal 

Efficiency and Electricity 

Generation in Upflow Bio-Filter 

Circuit Microbial Fuel Cell 

(UBFC)

การบําบัดนํ*าเสยี; เซลลเ์ชื*อเพลงิ
จุลชพี; การตรงึจุลนิทรยี์; ขั *วไฟฟ้า

wastewater treatment; 

microbial fuel cell; 

immobilisation; electrode

        478,940.74 น.ส. กรกช สมบัตมิั�นคง  ดําเนนิการเอง 1/05/2558 9/08/2560 2 3 2560

ศช. P1550278 โครงการตน้แบบชุดตรวจนํ*าตาล
(กลูโคส)จากลมหายใจ โดยใชส้าร
ระเหยอนิทรยี์เป็นสารเอกลักษณ์ใน
การตรวจ(โครงการต่อเนื�องระยะที� 2)

◌ฺBreath Glucometer 

Prototype Based On 

Detection of Breath VOCs 

Markers (Phase 2)

คัลเลอรเิมตรกิเคโมเซนเซอร ์
อนุภาคทองคําระดับนาโน การ
ตรวจวเิคราะหก์๊าซอะซโีตน การ
รวมกลุ่มของอนุภาค

Colorimetric 

chemosensor, Gold 

nanoparticles, Acetone 

detection, Nanoparticle 

aggregation

     1,978,320.90 นาย สรวง สมานหมู่  ดําเนนิการเอง 12/02/2558 1/05/2560 2 3 2560

ศช. P1550243 การศกึษาการตอบสนองของ 
Spirulina ต่ออุณหภูมสิูงและสภาวะ
ขาดไนโตรเจน ในระดับ 
transcription: ระยะที� 5

Study of transcriptional 

response of Spirulina to high 

temperature and nitrogen 

starvation: phase V 

สไปรูลนิ่า, อุณหภูมสิูง, ไนโตรเจน Spirulina, Arthrospira, 

high temperature, 

nitrogen, transcriptome

        500,000.00 น.ส. กัลยาณี ไพฑูรย์
รังสฤษดิ/

 ดําเนนิการเอง 1/07/2558 13/05/2559 1 2559

ศช. P1550231 R57-การแสดงออกของยีนที�
ตอบสนองต่อฮอรโ์มนเอกไดสเต
อรอยด ์(E74,E75,และ broad 

complex) ระหว่างการเจรญิพันธุข์อง
กุง้กุลาดํา

R57-Expression of 

ecdysteroid-responsive genes 

(E74,E75, and broad 

complex) during ovarian 

maturation of black tiger 

shrimp Penaeus monodon

การเจรญิพันธุ,์กุง้กุลาดํา ,
ecdysteroid, regulatory 

element, vitellogenin

Ovarian maturation, 

black tiger shrimp, 

ecdysteroid, regulatory 

element, vitellogenin.

        149,436.00 น.ส. สรินิาถ เตชา  ดําเนนิการเอง 16/02/2558 28/01/2559 11 2559

ศช. P1550219 การออกแบบและพัฒนาไฮโดร
ไซโคลนที�เหมาะสมต่อหน่วยเพิ�ม
ความเขม้ขน้ในกระบวนการผลติแป้ง
มันสําปะหลังเพื�อลดการสูญเสยีแป้ง
ไปกับนํ*าเสยี

Design and Development of 

Hydrocyclone in Tapioca 

Starch Separation Unit for 

Reducing Starch Loss with 

Wastewater

แบรดลยี์/ ไฮโดรไซโคลน/ การ
กระจายขนาดอนุภาค/ การแยก
แป้งจากนํ*า/ แป้งมันสําปะหลัง

Bradley/ Hydrocyclone/ 

particle size distribution / 

Tapioca Starch 

Separation /cassava 

starch

     1,344,000.00 น.ส. วรนิธร สงคศริิ  ดําเนนิการเอง 14/08/2558 11/04/2560 1 8 2560

ศอ. P1550144 พัฒนาระบบแพล็ตฟอรม์บรกิารความรู ้
สําหรับการเปลี�ยนเว็บไซตส์ู่รูปแบบ
ใหม่ ระยะที� 3

Developing Web 

Transformation Infrastructure 

using Knowledge as a Service 

Platform: Phase 3 

(WebChange3)

แพล็ตฟอรม์สําหรับลงิกโ์อเพนเด
ตา เฟรมเวริค์สําหรับการสรา้งชุด
ขอ้มูลแบบเปิด เฟรมเวริค์สําหรับ
การประยุกตใ์ชชุ้ดขอ้มูลแบบเปิด 
เฟรมเวริค์สําหรับการบูรณาการ
ขอ้มูลจากชุดขอ้มูลแบบเปิด

Linked Open Data 

Platform, Open Data 

Publishing Framework, 

Open Data Application 

Framework, Open Data 

Integration Framework

     1,152,790.44 นาย มารุต บูรณรัช  ดําเนนิการเอง 26/06/2558 25/09/2560 2 3 2560

ศช. P1550129 R57-การศกึษาความหลากหลายของ
กลุ่มจุลนิทรยี์ท ี�เพาะเลี*ยงไม่ไดใ้นสาร
เหลวย่อยแมลงของตน้
หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ (Nepenthes) 

ดว้ยวธิทีางอณูชวีวทิยา

R57-Study on uncultivated 

microbial communities 

associated with the pitcher 

fluids of Nepenthes plant 

species using molecular 

approach

พืชกนิแมลง หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ
 ชวีโมเลกุล ความหลากหลาย
ของจลินิทรยี์

Nepenthes, Next-

Generation Sequencing 

(NGS), Pitcher fluid, 

Bacterial diversity 

        149,563.25 นาย ภรรทนพ กนกรัตนา  ดําเนนิการเอง 1/02/2558 23/12/2558 1 2558

ศน. P1550112 VC-23: สารสกัดสธีรรมชาตจิาก
เปลอืกผลชานํ*ามัน (FS NANO 

Textile)

VC-23: Natural-dye extracts 

from Camellia oleifera (Abel.) 

shells (FS NANO Textole)

สิ�งทอ สยีอ้มธรรมชาติ textile, natural dyes         193,683.00 น.ส. จติาภา สําราญจติต์  ดําเนนิการเอง 9/02/2558 14/11/2560 2 9 2560

ศว. P1550100 การพัฒนาเทคนคิใหม่เพื�อการ
ทดสอบและวเิคราะหช์ุดขอ้มูลถ่าน 
Biochar

Development of new analytical 

methods for the generation 

and analysis of biochar 

datasets

ไบโอชา Biochar      1,487,012.48 น.ส. นุจรนิทร ์รามัญกุล  ดําเนนิการเอง 11/07/2558 12/01/2561 2 6 2561
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ศน. P1550079 Flagship Thai Treasure: การพัฒนา
ตํารับอมิัลชั�นชนดิเกดิไดเ้องของนํ*ามัน
เมล็ดชา

Flagship Thai Treasure: 

Formulation Development of 

Self-emulsifying Camellia oil 

นํ*ามันเมล็ดชา อมิัลชั�นแบบเกดิ
เอง อาหารสรมิสุขภาพ แคปซูลนิ�ม

Camellia oil, self-

emulsifying systems, 

functional food, soft-gel 

capsule

        135,998.09 นาย กติตวิุฒ ิเกษมวงศ์  ดําเนนิการเอง 26/01/2558 14/11/2560 2 1 2560

ศน. P1550067 Flagship Thai Treasure:การวจิัย
และพัฒนาเพิ�มมูลค่าเปลอืกผลชา
นํ*ามันในรูปของวัสดุดูดซับ

Flagship Thai 

Treasure:Development of 

Carbon Adsorbents from Tea 

Seed Residues

ไฮโดรเทอรม์อลคารบ์อนไนเซชัน
 เปลอืกผลชานํ*ามัน, การฟอกสี

Hydrothermal 

Carbonization, Camellia 

oleifera Abel shell, 

Bleaching

        394,522.53 นาย สัญชัย คูบูรณ์  ดําเนนิการเอง 27/01/2558 14/11/2560 2 1 2560

ศช. P1550042 การออกแบบพัฒนาและขยายขนาด
กระบวนการผลติเอทานอลจากสารชวี
มวลที�ความเขม้ขน้สูงโดยใช ้
แบบจําลองทางจลศาสตรข์อง
กระบวนการย่อยเป็นนํ*าตาลและการ
หมักพรอ้มกัน

Systematic process 

development and scale-up of 

lignocellulosic ethanol 

production at high solid 

loading using fed-batch 

simultaneous saccharification 

and fermentation kinetic model

Integrative SSF model, 

Model-based process 

optimization, High solid-

loading SSF, Scale-up

     1,427,792.64 น.ส. พรกมล อุ่นเรอืน  ดําเนนิการเอง 15/01/2558 21/09/2560 2 8 2560

ศอ. P1550028 ระบบเก็บขอ้มูลสําหรับด่านโรคตดิต่อ
ระหว่างประเทศ

Data Input System for 

Department of Disease

หนังสอืเดนิทาง, แบบฟอรม์ ต.๘, 

รูจ้ําตัวอักษร,
Passport, T.8 Form, 

Optical Character 

Recognition (OCR)

        301,689.22 นาย วศนิ สนิธุภญิโญ  ดําเนนิการเอง 1/07/2558 1/05/2560 1 1 2560

ศอ. P1550003 อสีเฟตเซนเซอรส์ําหรับตรวจวัดไนเต
รทและแอมโมเนยีมในดนิ

ISFET - Based Sensors for 

Nitrate and Ammonium 

Measurement in Soi

เซนเซอรเ์คม,ี ไนโตรเจนเซนเซอร์
, ตัวแปลงสัญญาณ, เยื�อเลอืก
เฉพาะไอออนชนดิพอลเิมอร,์ อสี
เฟต, ตัวรับสัญญาณ, การปรับปรุง
พื*นผวิ

Chemical Sensor, 

Nitrogen Sensor, 

Transducer, Polymeric 

Ion-selective Membrane, 

ISFET, Receptor, 

Surface Treatment

     1,958,570.37 นาย วรพันธุ ์ไชยศรี
รัตนากูล

 ดําเนนิการเอง 16/02/2558 27/12/2559 1 1 2559

ศว. P1451394 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชง้าน
เม็ดรูพรุนจากของเสยีเป็นวัสดุปลูกใน
การปลูกแตงโมไรเ้มล็ดแบบไม่ใชด้นิ

Feasibility study of the 

application of porous pellets 

from wastes as growing 

media on substrate culture 

system for seedless 

watermelon planting 

เม็ดรูพรุน เถา้แกลบ เถา้หนักของ
เถา้ถ่านหนิ วัสดุปลูก แตงโมไร ้
เมล็ด

porous media, rice husk 

ash, bottom coal ash, 

growing media, seedless 

watermelon

          91,578.98 นาง อุมาพร เสนวริัช  ดําเนนิการเอง 4/02/2558 23/02/2559 1 2559

ศน. P1451382 Flagship Thai Treasure: การพัฒนา
ผลติภัณฑเ์ซรั�มบํารุงเสน้ผมจากนํ*ามัน
เมล็ดชา

Formulation Development of 

Hair Serum Containing Tea 

Seed Oil

เซรั�มบํารุงเสน้ผม, นํ*ามันเมล็ดชา,

 อนุภาคนาโนสตรักเจอรล์ปิิดแคริ
เออร์

Hair serum, tea seed oil, 

nanostructured lipid 

carriers (NLC)

        634,867.67 น.ส. พรธดิา เรยีงจนะ
พาธี

 ดําเนนิการเอง 9/01/2558 8/07/2560 2 6 2560

ศช. P1451354 การพัฒนาเทคนคิเพื�อตรวจสอบ
ความสัมพันธร์ะหว่างสนปิในยีน
ตัวแทนลักษณะการเจรญิเตบิโต
สําหรับกุง้กุลาดําที�ทําการปรับปรุงพันธุ ์

Development of the detection 

techniques for examining 

association between SNPs of 

representative growth-related 

genes of genetically improved 

giant tiger shrimp Penaeus 

monodon

ไมโครแซทเทไลต ์สนปิ การ
เตบิโต กุง้กุลาดํา

Microsatellite, SNP, 

growth, giant tiger shrimp

     1,198,837.27 น.ส. บวรลักษณ์ คํานํ*า
ทอง

 ดําเนนิการเอง 1/04/2558 30/06/2560 2 2 2560

ศช. P1451350 R57-การพัฒนาเทคโนโลยีดา้นจโีน
มกิส ์เพื�อจัดเตรยีมระบบสํารองไฟ
และท่อแก๊ส

ระบบสํารองไฟและท่อแก๊ส         320,990.00 นาย สทิธโิชค ตั*งภัสสร
เรอืง

 ดําเนนิการเอง 15/12/2557 24/03/2559 1 3 2559

ศอ. P1451286 โครงการพัฒนาชุดเลนสเ์พื�อสรา้ง
กลอ้งจุลทรรศนแ์บบพกพา

Lens development for mobile 

microscope

เลนส ์กลอ้งจุลทรรศนพ์กพา Lens, mobile microscope      1,413,608.50 น.ส. อัชฌา กอบวทิยา  ดําเนนิการเอง 19/12/2557 2/03/2560 2 3 2560

ศอ. P1451279 โครงการยกระดับคุณภาพการพัฒนา
ผลติภัณฑข์องหน่วยงานวจิัยสู่
มาตรฐานสากล

Research Product 

Development Enhancement 

Project by International 

Standard

Software Engineering, 

Capability Maturity Model 

Integration, Engineering 

Excellence

Software Engineering, 

Capability Maturity Model 

Integration, Engineering 

Excellence

        925,232.76 น.ส. อภณิหพ์ร เมธา
วัชรน์านนท์

 ดําเนนิการเอง 23/01/2558 30/08/2559 1 7 2559

ศว. P1451241 โครงการยกระดับขดีความสามารถ
ดา้นแม่พิมพ์ฉดีพลาสตกิเพื�อ
อุตสาหกรรมของผูป้ระกอบการ 
(บรษิัท เอ.เบสท ์อนิเตอร ์โปรดักส ์
จํากัด)

Project to Enhance the 

Capability of Injection Molding 

for Industries (A.Best Inter 

Products Co.,LTD.)

แม่พิมพ์ฉดีพลาสตกิ injection mold, CAE         262,200.00 นาย สมบูรณ์ อัศวพิชญ
โชติ

 ดําเนนิการเอง 1/07/2558 18/09/2560 2 2 2560



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ
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ศช. P1451240 R57-การสํารวจและรวบรวมความ
หลากชนดิของราแมลงและราย่อย
สลายไมบ้นพื*นท ี�ป่าอนุรักษ์ของ
ประเทศไทย

R57-Surveys and Collection 

Invertebrate-Pathogenic Fungi 

and Xylariaceae on Forests 

Conservation of Thailand

อนุกรมวธิาน, ราก่อโรคบนแมลง, 

ราย่อยสลายไม ้
Taxonomy, Insect fungi, 

Xylariaceae fungi

          83,476.26 นาง สุชาดา มงคล
สัมฤทธิ/

 ดําเนนิการเอง 15/11/2557 24/03/2559 1 4 2558

ศอ. P1451237 โครงการใหบ้รกิารสอบถามเวลาเขา้
ป้ายของรถประจําทางดว้ยขอ้มูลจาก
มวลชน

Crowdsourcing for Bus Arrival 

and Travel Time Prediction

พลังมวลชน  รถขนส่งมวลชน  
ตดิตามตําแหน่งรถโดยสาร

◌ฺBus Check-in, crowd 

sourcing, bus location, 

vehicle location, tracking

        580,427.84 นาย มนตศ์ักดิ/ โซ่เจรญิ
ธรรม

 ดําเนนิการเอง 13/01/2558 11/10/2559 1 9 2559

ศอ. P1451235 พัฒนาระบบใหบ้รกิารขอ้แนะนําการ
ขับขี�อย่างปลอดภัย

Smart Driver Stylist System 

Development

พฤตกิรรมการขับขี� , ความ
ปลอดภัยทางถนน

road safety , driving 

behavior

        191,738.35 นาย ถนัด เหลอืงนฤทัย  ดําเนนิการเอง 24/03/2558 11/10/2559 1 7 2559

ศช. P1451228 รูปแบบของไวรัสเวคเตอรส์ําหรับการ
พัฒนาวัคซนีและการผลติแอนตบิอดี
สําหรับเชื*ออุบัตใิหม่โดยใชไ้วรัสอโีบ
ลาเป็นโมเดล(P1450889)

A viral vector platform for 

vaccine development and 

antibody production for 

emerging pathogens unsing 

Ebola virus as a 

moedl.(P1450889)

: Ebola, VLP, 

hyperimmune

        286,099.01 นาย อนันต ์จงแกว้
วัฒนา

 ดําเนนิการเอง 17/11/2557 15/05/2560 2 6 2560

ศช. P1451196 การประเมนิศักยภาพการใหผ้ลผลติ 
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลติเมล็ด
พันธุแ์ละการเพาะปลูกขา้วลูกผสม
ระบบ 2 สายพันธุ ์(ส่วนไบโอเทค)

Yield evalution of 2-line rice 

hybrids and development of 

their seed production and 

cultivation technologies 

(Biotec)

ขา้วลูกผสม ระบบ 2 สายพันธุ ์ 
สายพันธุพ์่อปกต ิสายพันธุแ์ม่ท ี�ม ี
เรณูเป็นหมัน ลักษณะเรณูเป็น
หมันที�ควบคุมโดยอุณหภูมหิรอื
ความยาวของช่วงแสง  ความ
ดเีด่นของลูกผสม เพลี*ยกระโดด
สนีํ*าตาล  โรคขอบใบแหง้ 
เปรยีบเทยีบผลผลติ ลักษณะทาง
การเกษตร การพัฒนาขา้วลูกผสม
ระบบ 2 สายพันธุ ์การผลติขา้ว
ลูกผสม

Hybrid rice Two-Line 

hybrid Pollen parent 

Seed parent Thermo-

sensitive genetic male 

sterile Line: TGMS Photo-

sensitive genetic male 

sterile Line : PGMS.  

Heterosis Brown plant 

hopper Bacterial leaf 

blight yield trial  

agronomic characters 

Development on Two – 

Lines Hybrid Rice 

        529,948.35 น.ส. อมรทพิย์ เมอืง
พรหม

 ดําเนนิการเอง 15/09/2557 22/04/2559 1 7 2559

ศช. P1451193 การดําเนนิโครงการวจิัยและพัฒนา
ผลติภัณฑต์่อเนื�องของ SBBU

SBBU's research and product 

development project continue 

งานผลติสนิคา้ชุดตรวจโรคไวรัส
ในสัตวน์ํ*า เป็นอกีหนึ�งกจิกรรม
ของหอ้งปฏบิัตกิารฯ ที�นํา
ผลงานวจิัยทางดา้นโรคสัตวน์ํ*า 
มาทําการวจิัยและพัฒนาต่อยอด
จนไดผ้ลติภัณฑ ์โดยอา้งองิตาม
มาตรฐานการผลติชุดตรวจของ 
OIE ที�สามารถนําไปใชไ้ดใ้นเชงิ
พาณิชย์ เพื�อเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค และใช ้
ประกอบการตัดสนิใจเกี�ยวกับการ
จัดการภายในฟารม์เลี*ยงสัตวน์ํ*า 
เพื�อลดการสูญเสยีในขณะนั*นได ้
อย่างรวดเร็ว

        128,933.73 น.ส. วราภรณ์ แจง้
สุทธวิรวัฒน์

 ดําเนนิการเอง 1/10/2557 30/09/2558 11 2558
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ศช. P1451192 การดําเนนิโครงการการรับจา้งวจิัย
ต่อเนื�องของ SBBU

SBBU's contract research 

project continue 

งานรับจา้งวจิัย ของ
หอ้งปฏบิัตกิารพัฒนาผลติภัณฑ์
และบรกิารดา้นสัตวน์ํ*า เป็นการ
ดําเนนิการในกจิกรรมเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ที�จะทําการทดสอบ
ผลติภัณฑท์ ี�เก ี�ยวขอ้งกับ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี*ยงสัตวน์ํ*า
 โดยหอ้งปฏบิัตกิารมี
ความสามารถในการทดสอบ
ผลติภัณฑท์างดา้น อาหารและ
สารเสรมิ เคมภีัณฑ ์ ยาปฏชิวีนะ 
และสารกระตุน้ภูมคิุม้กัน

        198,748.31 น.ส. วราภรณ์ แจง้
สุทธวิรวัฒน์

 ดําเนนิการเอง 1/10/2557 30/09/2558 11 2558

ศช. P1451177 R57-โครงการศกึษาความตอ้งการการ
ใชป้ระโยชนจ์ากจุลนิทรยี์ในเชงิ
อุตสาหกรรม เพื�อเป็นขอ้มูลสําหรับ
การขอรับการสนับสนุนของศูนย์วจิัยชวี
วัสดุประเทศไทยและเครอืข่าย
อุทยานวทิยาศาสตรภ์ูมภิาค

R57-Market Study Research 

of the Microbial Utilization in 

Industry to Support Strategic 

Planning of the Thailand 

Bioresource Research Center 

and the Regional Science 

Park Clusters

                       -   นาง นตพร จันทรว์รา
สุทธิ/

 ดําเนนิการเอง 1/10/2557 17/04/2558 6 2558

ศช. P1451117 R56-โครงสรา้งประชากรและ
ความสัมพันธท์างพันธุกรรมระหว่าง
เชื*อวบิรโิอพาราฮโีมลติคิัสและวบิรโีอ
ฮารว์อีาย สายพันธุก์่อโรคและไม่ก่อ
โรคโดยการใช ้Multilocus Sequence

 Typing

R56-Population structure and 

genetic diversity of pathogenic 

Vibrio parahaemolyticus and 

Vibrio harveyi compared to 

other non-pathogenic using 

Multilocus Sequence Typing 

(MLST).

เชื*อก่อโรคในกุง้, วบิรโีอ พาราฮี
โมลติคิัส, วบิรโีอ ฮารว์อีาย, 

โครงสรา้งประชากร, การแยกแยะ
หมวดหมู่ดว้ยลําดับนวิคลโีอไทด์
จากหลายตําแหน่งยีน

Shrimp pathogens, V. 

parahaemolyticus, V. 

harveyi, population 

structure, multilocus 

sequence typing

          69,253.93 นาย เสจ ไชยเพ็ชร  ดําเนนิการเอง 1/10/2557 20/11/2558 1 1 2558

ศช. P1451092 การสรา้งสายพันธุย์ีสตท์นรอ้นที�ม ี
ประสทิธภิาพในการผลติ Acetyl-Coa 

ในปรมิาณสูง

Construction of an efficient 

thermotolerant yeast strain 

with high level of acetyl-CoA 

production 

อะซติลิโค เอ, เมทานอล, ยีสต์
ทนรอ้น, ยีสตท์ ี�สามารถใชเ้มทา
นอลเป็นแหล่งคารบ์อน, วศิวกรรม
กระบวนการเมแทบอลซิมึ

acetyl-CoA, methanol, 

thermotolerantyeast, 

methylotrophic yeast, 

metabolic engineering

        839,582.07 น.ส. กนกกาญจน ์
คชรนิทร์

 ดําเนนิการเอง 1/02/2558 5/09/2560 2 7 2560

ศช. P1451083 R57-การคน้หาและใชป้ระโยชน ์
endogenous signal peptides จาก
ยีสต ์Ogataea thermomethanolica

 BCC16875 ที�ทนความรอ้นและใช ้
เมธานอลได ้

R57-Identification and 

utilization of endogenous 

signal peptides from 

thermotolerant methylotrophic 

yeast, Ogataea 

thermomethanolica BCC16875

ซกิแนลเปปไทด,์ การส่งโปรตนี
ออกนอกเซลล,์ การแสดงออก
ของโปรตนี, ยีสตท์ ี�ใชเ้มธานอลได ้
, Ogataea thermomethanolica 

BCC16875

signal sequence, 

secretion, protein 

expression, 

methylotrophic yeast, 

Ogataea 

thermomethanolica 

BCC16875

          89,939.46 นาย กฤตพงศ ์แซ่ตั@ง  ดําเนนิการเอง 1/11/2557 5/01/2559 1 2 2558

ศว. P1451081 การพัฒนาระบบเพิ�มความสามารถใน
การเริ�มตน้หมุนของกังหันลมแกนตั*ง
ชนดิเดเรยีสขนาด 130 Watt

Development of systems to 

aid self-starting of the 130-

Watt H-Darrieus wind turbine

ระบบรองรับนํ*าหนักโดยใช ้
แม่เหล็ก, ระบบส่งกําลัง, เกยีร์
อัตโนมัต,ิ กังหันลมแกนตั*ง, เด
เรยีส

Magnetic levitation, 

power transmission, 

automatic gear system, 

Vertical-axis wind tubine, 

        906,006.19 นาย ศุภกจิ วรศลิป์ชัย  ดําเนนิการเอง 9/02/2558 14/09/2560 2 7 2560

ศว. P1451077 การเพิ�มความแข็งแรงและความ
เหนยีวของวัสดุซนิเตอรจ์ากผง
เหล็กกลา้คารบ์อนตํ�า

Improvement of strength and 

ductility of sintered materials 

from low carbon steel powders

การเพิ�มความแข็งแรง/ เปอรเ์ซนต์
การยืดตัว /วัสดุซนิเตอร ์/ผง
เหล็กกลา้คารบ์อนตํ�า

Improvement of strength 

/ percent elongation / 

sintered materials/ low 

carbon steel powders 

        586,154.19 นาย เรอืงเดช ธงศรี  ดําเนนิการเอง 26/03/2558 18/09/2560 2 6 2560

ศอ. P1451055 การพัฒนาระบบตดิตามขบวนรถไฟ
ดว้ยแผงวงจรกําหนดตําแหน่งบนโลก
(จพีีเอส)ที�เขา้ถงึไดส้ะดวก

Development of an easily 

accessible train tracking 

system with GPS

ระบบตดิตามขบวนรถไฟ ระบบ
กําหนดตําแหน่งบนโลก จพีีเอส

train tracking, global 

positioning system, gps

     1,043,058.44 นาย อานุภาพ ดาวเรอืง  ดําเนนิการเอง 1/01/2558 11/10/2559 1 9 2559
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ศอ. P1451031 การวเิคราะหร์ูปแบบการไหลและการ
สรา้งแบบจําลองของลมรอ้นภายใน
ตูอ้บแหง้

Commercial dryer air 

circulation analysis and 

mathematical model 

development

พลศาสตรข์องไหลเชงิคํานวณ 
เตาอบลมรอ้น การจําลอง การ
พัฒนาแบบจําลอง

computational fluid 

dynamic, hot air dryer, 

simulation, mathematical 

model development and 

calibration

     1,619,500.37 นาย ศโิรจน ์ศริทิรัพย์  ดําเนนิการเอง 10/08/2558 25/09/2560 2 1 2560

ศว. P1450954 การใชเ้ถา้หนักลกิไนตเ์ป็นวัตถุดบิใน
การเตรยีมเซรามกิสโตนแวรอ์ุณหภูมติํ�า

Using lignite bottom ash as 

raw materials for low 

temperature stoneware 

ceramic production

สโตนแวร,์ อุณหภูมติํ�า, เถา้หนัก
ลกิไนต์

Stoneware, low 

temperature, lignite 

bottom ash

        419,934.13 น.ส. จรัสพร มงคลขจติ  ดําเนนิการเอง 15/06/2558 16/08/2560 2 2 2560

ศช. P1450953 คุณภาพทางสรรีวทิยาและสมรรถภาพ
ของลูกกุง้กุลาดํา: สหสัมพันธแ์ละผล
ของอาหารที�เสรมิดว้ย 
Aurantiochytruim limacinum JS607

Physiological and 

performance qualities of larval 

Penaeus monodon: Their 

correlations and effects of 

Aurantiochytrium limacinum 

JS607-enriched feed

Artemia, Aurantiochytrium 

limacinum, คุณภาพของลูกกุง้, 

อาหาร

Artemia, 

Aurantiochytrium 

limacinum, larval shrimp 

quality, feed

        599,663.87 นาย วริักษ์ วสิุทธผิล  ดําเนนิการเอง 28/11/2557 7/10/2559 1 11 2559

ศอ. P1450940 โครงการบูรณาการขอ้มูลเพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพการใชป้ระโยชนท์ ี�ดนิ
ดา้นการเกษตร

Agricultural Data Integration 

and Zoning Optimization 

Project (ADIZOP) 

โซนนิ�ง, การคาดการณ์ผลผลติ
ทางการเกษตร, แบบจําลองใน
การโซนนิ�งภาคการเกษตร, การ
เรยีนรูแ้บบอเิล็กทรอนกิส,์ ฟารม์
อัจฉรยิะ, เซ็นเซอรอ์ัจฉรยิะ, 

สถานวีัดสภาพอากาศ

Zoning , Agricultural 

Production Prediction, 

Agricultural Zoning 

Optimization Model, e-

Learning, Smart Farm, 

Smart Sensor, Weather 

Station

     4,867,094.27 นาง จุฬารัตน ์ตัน
ประเสรฐิ

 ดําเนนิการเอง 1/10/2557 13/07/2559 1 9 2559

ศช. P1450939 R57-การพัฒนากระบวนการผลติ
โปรตนีลูกผสมโดยยีสตท์นรอ้น 
Ogataea thermomethanolica 

ภายใตก้ารควบคุมแบบชักนําและไม่
ชักนําดว้ยโปรโมเตอร ์AOX และ GAP

56-Process development of 

recombinant protein 

production in thermotolerant 

yeast Ogataea 

thermomethanolica using the 

inducible AOX and constitutive 

GAP promoter

กระบวนการหมักแบบเฟดแบทซ,์

ยีสตท์นรอ้น,ไฟเตส,เอนไซม์
ลูกผสม

Fed-batch fermentation, 

thermotolerant yeast, 

phytase, recombinant 

enzymes 

        199,124.88 นาย นริันดร ์รุ่งสว่าง  ดําเนนิการเอง 1/11/2557 5/01/2559 1 2 2558

ศช. P1450923 R56-การพัฒนากระบวนเลี*ยง
เชื*อจุลนิทรยี์ดว้ยถังหมักแบบง่าย

R56-Process development for 

microbial production

        117,348.78 นาย สมภพ บุญพยุง  ดําเนนิการเอง 4/09/2557 24/09/2557 2558

ศว. P1450909 การพัฒนาตน้แบบเครื�องยนตส์เตอร์
ลงิขนาดเล็ก

Development of a functional 

prototype of small size Stirling 

engine

เครื�องยนตส์ันดาปภายนอก, 

เครื�องยนตส์เตอรล์งิ
Stirling engine           12,548.59 นาย เศรษฐลัทธ ์แปง

เครื�อง
 ดําเนนิการเอง 8/09/2557 1/08/2560 2 11 2560

ศช. P1450900 การผลติ Virus-like particles (VLP) 

ของไวรัสเด็งกี� ดว้ยระบบเซลลแ์มลง
หวี� เพื�อใชใ้นการพัฒนาวัคซนีโรค
ไขเ้ลอืดออก

Production of virus-like 

particles (VLP) of dengue 

virus by Drosophila 

expression system for dengue 

vaccine development

dengue vaccine, VLP, 

prime-boost , drosophila 

S2 cells

     1,177,838.58 น.ส. ชัญญา พุทธขิันธ์  ดําเนนิการเอง 1/10/2557 8/01/2561 3 3 2561

ศช. P1450855 การศกึษากระบวนการทางจโีนมกิส์
เพื�ออธบิายความเฉพาะเจาะจงของรา
แมลง

Elucidation of genomic 

processes underlying host-

specificity in insect fungi

        266,760.00 นาย นพพล คบหมู่  ดําเนนิการเอง 2/06/2557 4/02/2559 1 8 2559

ศว. P1450852 การพัฒนากระบวนการเตรยีมบลิเลต
โดยแรงทางกลสําหรับกระบวนการขึ*น
รูปโลหะแบบกึ�งแข็งกึ�งเหลว

Billet preparation by 

mechanical deformation for 

semi-solid metal casting

กระบวนการขึ*นรูปโลหะแบบกึ�ง
แข็งกึ�งเหลว, กระบวนการเตรยีม
บลิเลตโดยแรงทางกล

Semi-solid casting, Billet 

preparation, Mechanical 

deformation

        299,950.37 นาย จักรกฤษ พงษ์
พิสุทธนิันท์

 ดําเนนิการเอง 24/01/2558 28/02/2560 2 1 2560

ศว. P1450850 การพัฒนาคารบ์อนที�สังเคราะหจ์าก
แหล่งชวีมวลเหลอืใชท้างการเกษตร
สําหรับประยุกตใ์ชเ้ป็นวัสดุขั *ว
อเิล็กโตรดสําหรับแบตเตอรี�ลเิทยีม
ไอออนและตัวเก็บประจุยิ�งยวด

Natural Based Carbon 

Development as Electrode 

Materials for Lithium-ion 

Batteries and  Supercapacitors

ชวีมวล แกลบ ฟางขา้ว ขุย
มะพรา้ว  คารบ์อน แบตเตอรี� 
ลเิทยีม ตัวเก็บประจุยิ�งยวด

Biomass, Rice husk, 

Rice straw, Coconut 

husk, Carbon, Battery, 

Lithium, Supercapacitor

     1,365,273.35 น.ส. พิมพา ลิ*มทองกุล  ดําเนนิการเอง 2/02/2558 25/08/2560 2 6 2560

ศว. P1450842 ศกึษาการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้ง
จุลภาคของโลหะผสมสแกนเดยีมใน
อลูมเินยีมเกรด A356 ที�ถูกปรับ
โครงสรา้งดว้ยสแกนเดยีม

Investigation of Microstructural 

Changes in Sc-Rich 

Intermetallic Phase Formation 

in Scandium Modified A356 

Aluminum Alloy

โครงสรา้งโลหะผสมสแกนเดยีม/ 

ววิัฒนาการของโครงสรา้ง/ โลหะ
ผสมอะลูมเินยีม ซลิคิอน

Sc-rich intermetallics/ 

microstructure evolution / 

Aluminum–silicon alloys

        348,522.81 นาย อัศสฎาวุฒ ิปาทา
คํา

 ดําเนนิการเอง 12/02/2558 15/08/2559 1 6 2559



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1450834 การสรา้งอนุภาคคลา้ยไวรัสเด็งกี�ในไข ้
ไก่ฟักโดยใชก้ลไกของไวรัสไขห้วัด
ใหญ่

Development of dengue VLP 

production in eggs using 

influenza virus-based system

อนุภาคไวรัสเสมอืน, ไวรัส
ไขเ้ลอืดออก, ไวรัสไขห้วัดใหญ่, 

ไข่ไก่ฟัก

Virus-like particle, 

Dengue virus, Influenza 

virus, Embryonated 

chicken egg

     1,887,965.30 นาย อนันต ์จงแกว้
วัฒนา

 ดําเนนิการเอง 1/10/2557 1/06/2560 2 8 2560

ศช. P1450802 Distribution and genetic deversity 

of begomoviruses infecting 

tomato, pepper and cucurbits in 

Thailand 

Distribution and genetic 

deversity of begomoviruses 

infecting tomato, pepper and 

cucurbits in Thailand

begomovirus, 

distribution, genetic 

diversity, tomato, pepper, 

cucurbits, host range, 

whitefly transmission

     1,855,048.03 นาง แสงสูรย์ เจรญิวไิล
ศริิ

 ดําเนนิการเอง 1/03/2558 14/12/2560 2 9 2560

ศช. P1450772 การคน้หาสารออกฤทธิ/ทางชวีภาพ
จากราทะเล

Bioactive secondary 

metabolites from marine fungi 

Marine fungi, Secondary 

metabolite, Bioactive 

compound 

     1,094,427.33 นาง ธรดิาพร บัวเจรญิ  ดําเนนิการเอง 16/06/2557 9/07/2560 3 1 2560

ศช. P1450766 การพัฒนาสายพันธุข์า้วนาชลประทาน
ใหท้นต่อนํ*าท่วมฉับพลัน ตา้นทาน
โรคขอบใบแหง้ และเพลี*ยกระโดดสี
นํ*าตาล โดยใชเ้ครื�องหมายโมเลกุล
ในการคัดเลอืก (ปีท ี� 2)

Marker Assisted Development 

of Irrigated Rice Varieties for 

Submergence Tolerance and 

Bacterial  blight and Brown 

planthopper resistance 

ขา้ว, นํ*าท่วมฉับพลัน, โรคขอบใบ
แหง้, เพลี*ยกระโดดสนีํ*าตาล, 

คุณภาพหุงตม้, ปรับปรุงพันธุแ์บบ
ผสมกลับ, โมเลกุลเครื�องหมายดี
เอ็นเอ, ลักษณะปรมิาณ, การใช ้
โมเลกุลเครื�องหมายดเีอ็นเอใน
การคัดเลอืก

Rice, Oryza sp., 

Submergence, Bacterial 

blight disease, Brown 

planthopper, Cooking 

quality, Backcross 

breeding, Molecular 

marker, Quantitative trait 

, Marker-assisted 

     7,774,485.66 นาย ธรียุทธ ตูจ้นิดา  ดําเนนิการเอง 1/10/2557 18/04/2560 2 6 2560

ศอ. P1450761 การศกึษาวเิคราะหก์ารไหลเวยีนของ
กระแสนํ*าทะเลในอ่าวไทย

Coastal Ocean Circulation 

Simulation in the Gulf of 

Thailand 

การกัดเซาะ-การงอก ของชายฝั�ง
 การจําลองชายฝั�ง  ผลกระทบ
ระหว่างคลื�นและกระแสนํ*า

Coastal erosion and 

accretion, Coastal ocean 

simulation, wave-current 

interaction

        364,832.55 นาย ศโิรจน ์ศริทิรัพย์  ดําเนนิการเอง 15/09/2557 25/09/2560 3 2560

ศอ. P1450717 เซนเซอรส์ําหรับวเิคราะหช์ั*นดนิดาน
ดว้ยสัญญาณอัลตราไวดแ์บนด ์เฟส 2

Ultra-wideband Sensor for 

Compact Soil Analysis Phase 

2

การทําเกษตรกรรม ชั*นดนิดาน 
เซนเซอร ์สัญญาณอัลตราไวด์
แบนด ์สมองกลฝังตัว การ
ประมวลผลสัญญาณดจิทิัล 
คลื�นวทิยุไมโครเวฟ

Agriculture, Compact 

Soil, Digital Signal 

Processing, Embedded 

System, Microwave 

Signal, Sensor, Ultra-

Wideband 

        685,738.49 นาย กมล เขมะรังษี  ดําเนนิการเอง 23/07/2557 14/09/2560 3 2 2560

ศอ. P1450653 การพัฒนาการตรวจหาสารเสพตดิ ใน
ปัสสาวะและของเหลวจากร่างกาย
ดว้ยชปิ SERS

Development of narcotic 

detection from body fluids by 

SERS chip

ชปิขยายสัญญาณ, Raman, 

ระบบตรวจวัดแบบพกพาได,้ ยา
เสพตดิ

Surface-enhanced 

Raman, Raman, 

Portable Raman, 

     1,789,420.12 นาย นพดล นันทวงศ์  ดําเนนิการเอง 5/08/2557 23/09/2559 2 1 2559

ศช. P1450652 R56-โครงการศกึษาความตอ้งการการ
ใชป้ระโยชนจ์ากจุลนิทรยี์ในเชงิ
อุตสาหกรรม เพื�อเป็นขอ้มูลสําหรับ
การขอรับการสนับสนุนของศูนย์วจิัยชวี
วัสดุประเทศไทยและเครอืข่าย
อุทยานวทิยาศาสตรภ์ูมภิาค

R56-Market Study Research 

of the Microbial Utilization in 

Industry to Support Strategic 

Planning of the Thailand 

Bioresource Research Center 

and the Regional Science 

Park Clusters

                       -   นาง นตพร จันทรว์รา
สุทธิ/

 ดําเนนิการเอง 1/07/2557 24/09/2557 2 2558

ศช. P1450643 R56-การเพิ�มประสทิธภิาพความทน
รอ้นของเอนไซมผ์สมจากสายพันธร์า 
Aspergillus niger BCC5639

R56-Thermal stability 

improvement of multi-

enzymes produced from 

Aspergillus niger BCC5639

เอนไซมผ์สม,Aspergillus niger 

BCC5639, อาหารสัตว์
          31,940.00 น.ส. สุทพิา ธนพงศ์

พิพัฒน์
 ดําเนนิการเอง 1/07/2557 24/09/2557 2 2558

ศอ. P1450641 โครงการพัฒนาเครื�องมอืวเิคราะหธ์าตุ
ในสสารดว้ยเทคนคิพลาสมาที�สรา้ง
จากแสง

Laser-Induced Breakdown 

Spectroscopy 

พลาสมา, การวเิคราะหธ์าตุ Laser-Induced 

Breakdown 

Spectroscopy, Plasma, 

        946,639.83 นาย รัฐศาสตร ์อัมฤทธิ/  ดําเนนิการเอง 13/08/2557 19/06/2560 2 1 2560

ศช. P1450638 การทดสอบความสามารถของ
เทคโนโลยีแบบอะเรย์ในการตรวจหา
เชื*อก่อโรคในพืชไดท้ลีะหลายๆ เชื*อ
ในเวลาเดยีวกัน

Validation of array-based 

technologies for multiple plant 

disease detection 

เทคโนโลยีแบบอะเรย์, เชื*อก่อ
โรคในพืช, ชุดตรวจ, การตรวจ
แบบหลายเชื*อพรอ้มๆ กัน

Array-based technology; 

plant pathogen; 

diagnostic; multiplex 

detection

     1,149,837.68 น.ส. นศิรา การุณอุทัยศริิ  ดําเนนิการเอง 1/10/2557 7/10/2559 2 2559

ศช. P1450629 การทดสอบเทคนคิการควบคุม 
transcription และการใช ้
Cas9-sgRNA ในการสรา้ง inducible

 stable cells สําหรับการผลติและการ
ตัดต่อทางพันธุกรรมของ flavivirus

Proof-of-concept study to test 

the usage of transcriptional 

control systems and Cas9-

sgRNA to construct inducible 

stable cells for production and 

genetic engineering of 

flavivirus

ไวรัสแดงกี�,การตัดต่อจโีนม, 

Cas9, การควบคุมการถอดรหัส
แบบเหนี�ยวนํา

Dengue virus, genome 

engineering, Cae9, 

inducible transcription 

control

        699,161.34 นาย บรรพท ศริเิดชา
ดลิก

 ดําเนนิการเอง 1/07/2557 22/05/2558 1 2558



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศอ. P1450627 การสังเคราะหว์ัสดุใหม่นาโนกราฟีนที�
มโีครงสรา้งแบบสามมติสิําหรับการ
ประยุกตใ์ชง้านดา้นไฟฟ้าเคมี

Synthesis of Novel 3D 

graphene nanomaterials for 

electrochemical applications

วัสดุนาโนของโครงสรา้งกราฟีน
แบบ 3 มติ,ิ กระบวนการ 
chemical vapor deposition, 

ขั *วไฟฟ้าสําหรับเซนเซอรไ์ฟฟ้าเคมี

3D graphene 

nanostructures, chemical 

vapor deposition, 

electrochemical sensor

        925,283.86 นาย อนุรัตน ์วศิษิฏส์ร
อรรถ

 ดําเนนิการเอง 25/08/2557 2/10/2560 3 2 2560

ศช. P1450613 R56-การศกึษาขอ้มูลจโีนมของรา 
Aspergillus oryzae สายพันธุท์ ี�สะสม
ลปิิดสูง

R56-Genome sequencing and 

characterization of the 

oleaginous fungus Aspergillus 

oryzae

การหาลําดับเบสของจโีนม;รา 
Aspergillus oryzae; เมตาบอลิ
สมของลปิิด

Genome sequencing; 

Aspergillus oryzae; Lipid 

metabolism

          98,859.15 นาง กอบกุล เหล่าเทง้  ดําเนนิการเอง 1/07/2557 24/09/2557 2 2558

ศช. P1450602 การทดสอบประสทิธภิาพของเชื*อรา
แมลงเพื�อควบคุมเพลี*ยไฟพรกิ 
(Scirtothrips dorsalis) ในโรงเรอืน

Efficacy test of 

entomopathogenic fungi for 

controling chili thrips 

(Scirtothrips dorsalis) in 

greenhouse 

เพลี*ยไฟพรกิ, Scirtothrips 

dorsalis,เชื*อราแมลง,พรกิ
chili thrips, Scirtothrips 

dorsalis, 

Entomopathogenic fungi, 

chili

        314,764.73 น.ส. จรีภา ปัญญาศริิ  ดําเนนิการเอง 1/08/2557 31/05/2559 1 9 2559

ศช. P1450581 การสรา้งระบบทดสอบกระบวนการ
ผลติโปรตนีของเชื*อไวรัสเด็งกี�เพื�อ
การนําไปประยุกตใ์ชส้ําหรับคน้หายา
ตา้นการตดิเชื*อไวรัสเด็งกี�

Establishment of Dengue Viral 

Translation Assay for Potential 

Application in Anti-viral Drug 

Screening against Dengue 

Virus Infection 

เด็งกี� dengue         216,173.27 น.ส. ศันสนยี นอ้ย
สคราญ

 ดําเนนิการเอง 1/07/2557 3/11/2559 2 4 2559

ศช. P1450570 R56-โครงสรา้งประชากรและ
ความสัมพันธท์างพันธุกรรมระหว่าง
เชื*อวบิรโิอพาราฮโีมลติคิัสและวบิรโีอ
ฮารว์อีาย สายพันธุก์่อโรคและไม่ก่อ
โรคโดยการใช ้Multilocus Sequence

 Typing

R56-Population structure and 

genetic diversity of pathogenic 

Vibrio parahaemolyticus and 

Vibrio harveyi compared to 

other non-pathogenic using 

Multilocus Sequence Typing 

(MLST).

เชื*อก่อโรคในกุง้, วบิรโีอ พาราฮี
โมลติคิัส, วบิรโีอ ฮารว์อีาย, 

โครงสรา้งประชากร, การแยกแยะ
หมวดหมู่ดว้ยลําดับนวิคลโีอไทด์
จากหลายตําแหน่งยีน

Shrimp pathogens, V. 

parahaemolyticus, V. 

harveyi, population 

structure, multilocus 

sequence typing

          30,000.00 นาย เสจ ไชยเพ็ชร  ดําเนนิการเอง 15/06/2557 12/09/2557 3 2558

ศช. P1450559 Monitoring of chicken RNA intergity 

as a function of extent postmortem 

duration 

Monitoring of chicken RNA 

intergity as a function of extent 

postmortem duration 

เนื*อไก่ เวลาหลังการตาย ความ
สมบูรณ์ของสารพันธุกรรมอารเ์อ็น
เอ การแสดงออกของยีน

Chicken meat, 

postmortem duration, 

RNA integrity, gene 

expression

        149,930.99 น.ส. ยุวเรศ มลลิา  ดําเนนิการเอง 2/06/2557 24/09/2557 3 2558

ศช. P1450525 การศกึษาความสําคัญของโทลซลีซี
ต่อความไวต่อสารแอนตโิฟเลทแบบ
ยืดหย่◌ุนของอโีคไลที�มกีาร
แสดงออกของยีนพลาสโมเดยีม
ไฮโดรโฟเลทรดีักเตสไธมติเิลตซนิเตส

Study of Involvement of ToLC 

in flexible antifolate sensitivity 

of pfDHFR-TS expression E. 

coli

การพร่องยีนโทลซ ีแอนตโิฟเลต 
ระบบแบคทเีรยีทดแทน

tolC knock out, antifolate, 

bacterial surrogate 

system

        239,976.93 น.ส. ยุวด ีตาลาวนชิ  ดําเนนิการเอง 1/06/2557 24/09/2557 3 2558

ศช. P1450518 การพัฒนาวธิกีารทดสอบการทํางาน
ของเอนไซม ์ไดไฮโดรเทอโรเอท ซนิ
เทส ดว้ยเทคนคิการแยกสารใน
สภาวะของเหลวดว้ยเครื�องแยกสาร
ประสทิธภิาพสูงยิ�งยวด (ยูเอชพีเอลซ)ี

Development of method for 

assessing dihydropteroate 

systhase activity using 

ultrahigh performace liquid 

chromatography (UHPLC)

ไดไฮโดรเทอโรเอท ซนิเทส, 

พลาสโมเดยีม ฟาลซปิารั�ม
Dihydropteroate 

synthase, Plasmodium 

falciparum, ultrahigh-

performace liquid 

chromatography

        247,971.04 น.ส. สุพรรณี ทวชีัย  ดําเนนิการเอง 1/06/2557 24/09/2557 3 2557

ศว. P1450516 การออกแบบและพัฒนาระบบนาโน
เทอรานอสตกิสําหรับตรวจตดิตามและ
รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า: ระยะที� 1

Design and Development of 

Cancer Nanotheranostics : 

Phase I 

นาโนเทอรานอสตกิ, มะเร็ง, ยา
เคมบีําบัด

nanotheranostics, 

cancer, 

chemotherapeutic drugs

        159,782.53 น.ส. กมลรัตน ์ธนัพ
ประภัศร์

 ดําเนนิการเอง 1/06/2557 1/08/2559 2 2 2559

ศช. P1450506 การเพาะเลี*ยงเซลลร์ะดับปฐมภูมขิอง
เนื*อเยื�อฟอยดข์องกุง้กุลาดําในจาน
ทดลอง

A primary cell culture of 

lymphoid organs of the black 

tiger shrimp Penaeus 

กุง้กุลาดํา, การเพาะเลี*ยงเนื*อเยื�อ
ในจานทดลอง, เซลลต์ั*งตน้, การ
เหนี�ยวนําเซลลท์ ี�มกีาร
เจรญิเตบิโตเต็มที�แลว้ใหก้ลับเป็น
เซลลท์ ี�มคีุณสมบัตเิหมอืนกันกับ
เซลลจ์ากตัวอ่อน

Penaeus monodon, in 

vitro cell culture, donor 

cells, cellular 

reprogramming 

        199,679.86 น.ส. ขวัญตา แทนสา  ดําเนนิการเอง 1/06/2557 24/09/2557 3 2559

ศช. P1450505 การทดสอบการแสดงออกของยีน
ควบคุมการลําเลยีงนํ*าตาลชูโครส 
(OsSUTs) ภายใตส้ภาพที�มคีวามเค็ม
ในขา้วพันธุข์าวดอกมะล ิ105 เพื�อใช ้
ในการพัฒนาสายพันธุข์า้วทนเค็ม

Investigation of sucrose 

transporter gene (OsSUTs) 

expression in KDML 105 rice 

under salt stress condition to 

develop salt tolerant rice

การลําเลยีงนํ*าตาลซูโครส, กลไก
การทนเค็ม, ขา้วขาวดอกมะล ิ
105, ความเครยีดจากความเค็ม, 

การควบคุมแรงดันออสโมตกิ

salt stress, salt 

tolerance, sucrose 

transporter, KDML 105, 

osmoregulation

        119,455.28 นาย ประเดมิ วณิช
ชนานันท์

 ดําเนนิการเอง 1/06/2557 24/09/2557 3 2559



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ
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 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1450499 การสรา้งระบบการแสดงออกของยีน
สรา้งโปรตนีเป้าหมายและผลติโปรตนี
ออกนอกเซลลแ์บคทเีรยี 
Lactobacillus plantarum

Construction of target gene 

expression and secretion 

system of Lactobacillus 

plantarum 

พลาสมดิพาหะ, แบคทเีรยีแลคตกิ
, การแสดงออกของยีน, การผลติ
โปรตนีออกนอกเซลล์
แบคทเีรยี, เอนไซมย์่อยวัสดุชวี
มวล

vector, lactic acid 

bacteria, gene 

expression, extracellular 

protein, cellulolytic 

enzyme

        499,615.27 น.ส. เพลนิพิศ 
ลักษณะนลิ

 ดําเนนิการเอง 15/10/2557 27/04/2559 1 6 2559

ศน. P1450486 การนํานาโนเทคโนโลยีมาใช ้พัฒนา
ผลติภัณฑต์า้นริ*วรอยที�มสี่วนผสมสาร
สกัดสมุนไพรว่านสาวหลงและ ว่าน
เพชรหงึจากพื*นท ี�โครงการพระราชดําริ
เขาหนิซอ้น

Nanotechnology Utilization for 

Value-Added Product 

Development of Anti-wrinkle 

from Herbal Medicines (Wan 

Sao Long and Wan Hang 

Chang) from the Khao Hin 

Sorn Royal Development 

Study Center’s Area 

ว่านสาวหลง, ว่านหางชา้ง, ฤทธิ/
ตา้นอนุมูลอสิระ, ฤทธิ/ตา้น
เอนไซมค์อลลาจเินสและอลิาส
เทส, อนุภาคนาโน, การเตรยีมครมี
, การเตรยีมซรีั�ม, ชลอวัย, ชลอ
ความแก่ และโครงการพระราชดําริ
เขาหนิ ซอ้น จังหวัดฉะเชงิเทรา

Wan Sao Long, Wan 

Hang Chang, Antioxidant, 

Anti-collagenase activity, 

Anti-elastase activity, 

Nanoparticles, Cream 

preparation, Serum 

preparation, Anti-aging, 

Anti-wrinkle, Khao Hin 

Sorn Royal Development 

Study Center’s Area

     1,196,622.05 น.ส. สกาว ประทปีจนิดา  ดําเนนิการเอง 15/09/2557 25/09/2560 3 2560

ศช. P1450483 การพัฒนาวธิกีารทดสอบพรคีลนิคิดา้น
เภสัชจลนศาสตรส์ําหรับการศกึษา
และคัดเลอืกสารที�มศีักยภาพเป็นยา

Preclinical pharmacokinetic 

study and assay development 

for drug candidate profiling 

        976,891.76 นาย ทวชีัย วชริยน
เสถยีร

 ดําเนนิการเอง 1/08/2557 14/06/2560 2 1 2560

ศช. P1450479 การสํารวจหาโปรตนี Vip3 ใน
แบคทเีรยี Bacillus thuringiensis 

สายพันธุท์ ี�คัดแยกในไทยเพื�อการ
ควบคุมหนอนผเีสื*อศัตรูพืช

Vip3 protein screening from 

local isolates of Bacillus 

thuringiensis for control of 

lepidopteran insect pest

โปรตนีฆ่าหนอนผเีสื*อ, เชื*อบทีที ี�
คัดแยกในไทย, เสถยีร

Bacillus thuringiensis, 

Vip, lepidopteran

          93,057.00 น.ส. สุมารนิ ซุนสง่า  ดําเนนิการเอง 15/05/2557 24/09/2557 4 2557

ศช. P1450475 เครอืข่ายการวจิัยสารออกฤทธิ/ทาง
ชวีภาพจากทรัพยากรชวีภาพของ
ประเทศไทย

Bioresources Utilization 

Research Network 

เครอืข่ายการวจิัย สารออกฤทธิ/
ทางชวีภาพ

Bioresources         690,000.00 น.ส.กัญญวมิว ์กรีตกิร  ดําเนนิการเอง 2/05/2557 31/05/2559 2 2559

ศว. P1450472 การศกึษาเพื�อพัฒนาฟิลม์พลาสตกิลด
รังสคีวามรอ้นจาก Near Infrared 

Radiation สําหรับโรงเรอืน

Development of NIR-reflective 

Covering Materials for 

Greenhouse 

ฟิลม์กันแสงความรอ้น
สารกันความรอ้น

NIR-reflective film

NIR-refelctive additive

        198,525.00 น.ส. อทติย์สา เพ็ชรสุข  ดําเนนิการเอง 2/06/2557 13/05/2559 1 11 2559

ศช. P1450465 การศกึษาบทบาทของยีนสมาชกิกลุ่ม
 BEL-like และ POTH1-like ใน
กระบวนการชักนําการพัฒนาการของ
รากสะสมอาหารมันสําปะหลัง (Phase 

III/2)

Molecular Characterization of 

Storage Root Formation in 

Cassava:Investigating The 

Role of BEL-type and POTH-

type Genes in Controlling 

Storage Root Formation 

(Phase III/2)

มันสําปะหลัง การสรา้งรากสะสม
อาหาร ยีนสมาชกิกลุ่ม BEL และ
 POTH

Cassava, Storage root 

Formation, BEL & POTH 

Gene Family

     1,718,947.55 นาย ยินด ีชาญววิัฒนา  ดําเนนิการเอง 1/10/2557 2/03/2559 1 5 2559

ศช. P1450437 การใชร้าบวิเวอเรยีในรูปแกรนูลเพื�อ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชในมันสําปะหลัง

ราบวิเวอเรยีในรูปแกรนูล         449,993.55 นาย อลงกรณ์ อํานวย
กาญจนสนิ

 ดําเนนิการเอง 1/09/2557 27/01/2559 1 4 2559

ศช. P1450430 ความหลากหลายของประชากร
แบคทเีรยีและการตรวจหาเชื*อวบิรโิอ
ก่อโรค AHPND ในระบบทางเดนิ
อาหารของลูกกุง้ขาวระยะโพสตล์ารว์า
จากโรงเพาะฟักในประเทศไทย

Bacterial community diversity 

and survey of AHPND-

associated Vibrio in the 

digestive tract of Litopenaeus 

vannamei post-larvae from 

hatcheries in Thailand

กุง้, กุง้ขาว, โพสตล์ารว์า, 

ประชากรแบคทเีรยี, โรงเพาะฟัก
shrimp, Litopenaeus 

vannamei, post-larvae, 

bacterial community, 

hatcheries

     1,178,332.91 นาย เสจ ไชยเพ็ชร  ดําเนนิการเอง 1/09/2557 28/09/2559 2 2559

ศอ. P1450422 โครงการพัฒนาตน้แบบเชงิวศิวกรรม
หน่วยเก็บขอ้มูลประสทิธภิาพสูง แบบ
เครอืข่าย ที�สามารถขยายไดแ้ละ
ราคาถูก

The Development of an 

Engineerng Prototype for High 

Performance, Scalable, and 

Low-cost NAS Storages

หน่วยเก็บขอ้มูลแบบเครอืข่าย, 

ระบบไฟล,์ การทําซํ*าขอ้มูล
Network Attached 

Storage, File System, 

Data Replication

        861,477.38 นาย ศรเทพ วรรณรัตน์  ดําเนนิการเอง 10/06/2557 9/03/2558 9 2558

ศอ. P1450411 ระบบตรวจวเิคราะหต์ะกอนปัสสาวะ
โดยเครื�องวเิคราะหภ์าพขนาดพกพา

Lensless imaging software for 

microscopic urinalysis

การตรวจปัสสาวะดว้ยกลอ้ง, 

กลอ้งจุลทรรศนแ์บบไม่ใชเ้ลนส,์ 

CMOS เซ็นเซอร์

Microscopic urinalysis, 

lensless microscope, 

CMOS sensor

        449,486.87 น.ส. ศุภนจิ พรธรีะภัทร  ดําเนนิการเอง 1/07/2557 21/12/2558 1 5 2558

ศช. P1450396 Study of a photosynthetic 

phosphorus removal system using 

a genetic modified filamentous 

cyanobacterium

Study of a photosynthetic 

phosphorus removal system 

using a genetic modified 

filamentous cyanobacterium

Cyanobacteria, Genetic 

engineering, Phosphate, 

Wastewater

        402,014.08 นาย สุรเชษฐ ์บุรุษ
อาชาไนย

 ดําเนนิการเอง 2/06/2557 10/03/2560 2 9 2560
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ศว. P1450395 การพัฒนาเครื�องผลติยางแท่ง
แบบต่อเนื�องจากนํ*ายางสดระดับชุมชน

Development of a Continuous 

rubber blocks production 

machine from natural rubber 

latex that suitable for 

community.

เครื�องผลติยางแท่ง rubber blocks production 

machine

     1,063,803.89 นาย ธงศักดิ/ แกว้
ประกอบ

 ดําเนนิการเอง 1/09/2557 28/09/2559 2 2559

ศช. P1450386 การพัฒนาตน้แบบชุดตรวจแลมป์
สําเร็จรูปพรอ้มอุปกรณ์ของเชื*อ Vibrio

 chorellae, V. parahaemolyticus 

และ E. coli สายพันธุ ์0157:H7 ที�
ปนเปื*อนในอาหาร เพื�อใชร้่วมกับ
เครื�องตรวจวัดทางเคมไีฟฟ้าแบบ
รวดเร็วขนาดพกพา

Prototype Development of 

LAMP based rapid detection 

kit for Vibrio chorellae, V. 

parahaemolyticus and E. coli 

0157:H7 from food samples to 

be used with a portable 

electrochemical sensor

อุปกรณ์ขั *วไฟฟ้าพิมพ์ได,้ เครื�อง
ป้อนศักย์ไฟฟ้าแบบพกพา

Vibrio chorellae, V. 

parahaemolyticus, Mini-

potentiostat, Printed 

electrodes 

     1,953,263.68 นาง วรรณสกิา เกยีรติ
ปฐมชัย

 ดําเนนิการเอง 22/08/2557 22/09/2560 3 1 2560

ศอ. P1450382 โครงการพัฒนาเปปไทดส์ังเคราะห์
สําหรับตรวจจับรอยโรคมะเร็งปาก
มดลูกระยะเริ�มตน้ดว้ยภาพในร่างกาย
สิ�งมชีวีติ

Synthetic peptide 

development as an in vivo 

imaging tracer probe for early 

detection of cervical cancer 

มะเร็งปากมดลูก, เปปไทด,์ การ
ตรวจรักษาดว้ยภาพในร่างกาย
สิ�งมชีวีติ, การตรวจมะเร็งดว้ยภาพ,

cervical cancer, 

peptides, in vivo imaging, 

cancer imaging 

        392,532.68 น.ส. ศุภนจิ พรธรีะภัทร  ดําเนนิการเอง 20/03/2558 29/08/2559 1 5 2559

ศช. P1450373 การศกึษาการอยู่ร่วมกันระหว่างตน้
ยางนากับเชื*อเห็ดระโงกและ เห็ด
เผาะภายหลังการปลูกเชื*อและ
ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มดว้ยวธิทีาง
ชวีโมเลกุล

Study on tree (Dipterocarpus 

alatus) and mushrooms 

(Astraeus and Amanita) 

association and their effects 

on the environment by using 

biomolecular method.

เห็ดระโงก เห็ดเผาะ พีซอีาร ์ดจีจีี
อ ีไมคอรไ์รซา

Amanita, Astraeus, PCR-

DGGE, mycorrhizal fungi

        484,723.44 นาย ณัฐวุฒ ิวริยิะธนา
วุฒวิงษ์

 ดําเนนิการเอง 1/08/2557 24/03/2559 1 7 2559

ศช. P1450361 การประยุกตเ์ทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ
เพื�อศกึษาปรมิาณ การกระจายและ
การใช ้ชวีมวลออ้ยและมันสาปะหลัง
ในประเทศไทย

Applications of Geoinformatics 

Technology to Study Quantity, 

Distribution and Utilization of 

Sugarcane and Cassava 

Biomass in Thailand

: ภูมสิารสนเทศ, ขอ้มูลดาวเทยีม,

 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร,์ 
ระบบพิกัดตําแหน่งผวิโลก, ชวีมวล
, ออ้ยโรงงาน, มันสําปะหลัง, การ
ใชช้วีมวล, ชวีมวลสุทธิ

Geoinformatics, Remote 

Sensing (RS), Satellite 

Data, Geographic 

Information System 

(GIS), Global Positioning 

System (GPS), Biomass, 

Sugarcane, cassava, 

tapioca, Biomass 

utilization, net biomass, 

     1,162,225.19 นาย อภสิทิธิ/ เอ ี�ยมหน่อ  ดําเนนิการเอง 1/10/2557 21/12/2559 2 2 2559

ศช. P1450360 การพัฒนาวธิกีารตรวจสนปิในสัตวน์ํ*า
เศรษฐกจิโดยใชว้ธิกีารขยายอัลลลี
จําเพาะและตรวจผลดว้ย  real-time 

PCR

Development of high 

throughput genotyping of SNP 

in economically important 

aquatic species using real-

time PCR-based allele-

specific amplification

สนปิ การเตบิโต ไบพาสา กุง้
กุลาดํา กุง้ขาว ปลากะพงขาว

SNP, growth, Bi-PASA, 

giant tiger shrimp, white 

shrimp, Asian seabass 

        385,742.63 น.ส. บวรลักษณ์ คํานํ*า
ทอง

 ดําเนนิการเอง 22/08/2557 3/12/2558 1 4 2558

ศช. P1450357 Evaluation of fresh feed 

combination effects on sperm 

quality of captive male black tiger 

shrimp broodstock

Evaluation of fresh feed 

combination effects on sperm 

quality of captive male black 

tiger shrimp broodstock

◌bิlack tiger shrimp 

sperm quality, fresh feed

        973,024.45 น.ส. รุ่งนภา ลลีะธนา
วทิย์

 ดําเนนิการเอง 1/10/2557 14/06/2560 2 8 2560

ศช. P1450333 R56-การพัฒนาเทคนคิการคน้หา
เครื�องหมายโมเลกุลสนปิสร์ะดับทั�วทั *ง
จโีนมและการจโีนไทป์อย่างรวดเร็ว

R56-Development of a novel 

technique for genome-wide 

SNP discovery and a high-

throughput genotyping

เครื�องหมายโมเลกุลสนปิส,์การ
คน้หาลําดับเบส, การจโีนไทป์

Single nucleotide 

polymorphisms, next-

generation sequencing, 

reduced representation 

library

     1,299,534.48 น.ส. วริัลดา ภูตะคาม  ดําเนนิการเอง 1/04/2557 27/10/2557 6 2558

ศอ. P1450330 การพัฒนาซอฟตแ์วรป์ระยุกตบ์น
อุปกรณ์เคลื�อนที�

Mobile Application 

Development

Mobile Application, Smart 

Health, Smart Farm, S&T 

Interactive Learning

Mobile Application, Smart 

Health, Smart Farm, S&T 

Interactive Learning

          50,205.00 นาง เสาวลักษณ์ แกว้
กําเนดิ

 ดําเนนิการเอง 9/04/2557 20/03/2558 11 2558

ศช. P1450299 การหา correlate of protection ต่อ
ไขเ้ลอืดออก Dengue: การพัฒนา
วธิกีารตรวจหาแอนตบิอดที ี�จําเพาะต่อ
ไวรัสเด็งกี�ท ี�มคีุณสมบัต ิ
antibody-dependent-cell 

cytotoxicity (ADCC)

Searching for correlate of 

protection against Dengue 

hemorrhagic fever: 

Development of Dengue virus 

specific antibody-dependent-

cell cytotoxicity (ADCC) 

antibody assay

ไวรัสเด็งกี�, ADCC, แอนตบิอดี Dengue virus, ADCC, 

antibody

     1,129,418.04 นาง ฐนยีา รอยตระกูล  ดําเนนิการเอง 16/06/2557 25/09/2560 3 3 2560



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1450296 การศกึษาการตอบสนองของ 
Spirulina ต่ออุณหภูมสิูงและสภาวะ
ขาดไนโตรเจน ในระดับ 
transcription: ระยะที� 4

Study of transcriptional 

response of Spirulina to high 

temperature and nitrogen 

starvation phase IV

        500,000.00 น.ส. กัลยาณี ไพฑูรย์
รังสฤษดิ/

 ดําเนนิการเอง 1/06/2557 13/03/2558 9 2558

ศช. P1450293 R56-การศกึษาผลของยาตา้น
มาลาเรยีต่อขบวนการสรา้งเม็ดเลอืด
แดง และ เม็ดเลอืดขาวชนดินวิโทรฟิล

R56-Assessment of the 

effects of anti-malarials on 

erythropoiesis and 

granulopoiesis

ยาตา้นมาลาเรยี, พิษต่อเซลล,์ 

ขบวนการสรา้งเซลลเ์ม็ดเลอืด, 

การตรวจวัดความเป็นพิษของยา
ในหลอดแกว้

Anti-malarial drugs, 

cytotoxicity, 

hematopoiesis, in vitro 

drug toxicity assay

        549,714.16 นาย สุรพงษ์ ขุนแผว้  ดําเนนิการเอง 16/03/2557 24/09/2557 6 2558

ศช. P1450241 การเพิ�มคุณสมบัตทินความรอ้นและ
ทนด่างของเอนไซมไ์ซลาเนสจาก
ลําไสป้ลวกโดยการศกึษาโครงสรา้ง
ผลกึและวศิวกรรมโปรตนีเพื�อการ
ประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมเยื�อและ
กระดาษ

Enhancing thermal stability 

and alkalinity of a termite gut 

xylanase using 

crystallographic analysis and 

protein engineering for 

applications in pulp and paper 

industry

     1,391,654.88 น.ส. เพ็ญจติร จติรนํา
ทรัพย์

 ดําเนนิการเอง 1/03/2557 1/11/2559 2 8 2559

ศช. P1450224 การพัฒนาการตรวจวนิจิฉัยแบบ 
Multiplex ของโรคกลุ่มไขเ้ฉยีบพลัน: 

การประเมนิสารตั*งตน้สําหรับชุดตรวจ
โปรตนี NS1 ของไวรัสเด็งกี�

Development of multiplex 

diagnosis assay in acute 

febrile illness patients: 

Evaluation of reagents for 

dengue NS1 antigen assay

 - DENGUE VIRUS, 

MONOCLONAL 

ANTIBODY, 

NONSTRUCTURAL 

PROTEIN 1 ANTIGEN

        654,865.88 น.ส. ชัญญา พุทธขิันธ์  ดําเนนิการเอง 15/03/2557 19/05/2560 3 2 2560

ศช. P1450212 การประเมนิความสัมพันธข์องจโีน
ไทป์และฟีโนไทป์พืชจากการกระตุน้
การแสดงออกของยีนเพิ�มผลผลติใน
กลุ่ม ARGOS ของ Arabidopsis 

และมันสําปะหลัง: Phase I

Genotypic and phenotypic 

evaluation of changes 

influenced by overexpression 

of yield enhancement ARGOS 

genes from Arabidopsis & 

cassava: Phase I

มันสําปะหลัง รากสะสมอาหาร 
ขนาดของอวัยวะ ยีนกลุ่ม 
ARGOS

Cassava, Storage root, 

Organ size, ARGOS 

gene family

     1,992,746.43 นาย ยินด ีชาญววิัฒนา  ดําเนนิการเอง 14/04/2557 27/04/2559 2 2559

ศอ. P1450211 เครื�องป้อนเวลามาตรฐานผ่านระบบ 
FM/RDS

RDS Clock Inserter Tablet. RDS, NTP, FM, เวลา
มาตรฐาน

Tablet. RDS, NTP, FM, 

Standard Time

          97,162.35 นาย กติต ิวงศ์
ถาวราวัฒน์

 ดําเนนิการเอง 25/03/2557 22/08/2559 2 5 2559

ศอ. P1450201 อุปกรณ์วัดความเร็วลมและทศิทาง
แบบไม่มชีิ*นส่วนที�เคลื�อนไหว

Non moving part measuring  

wind speed and direction 

aperatus

หัววัดความเร็วลมและทศิทางลม
แบบตอ้งการการบํารุงรักษาตํ�า

wind tunnel, pitot tube, 

differential pressure 

detection 

        571,165.86 นาย จริวัฒน ์จันต๊ะวงค์  ดําเนนิการเอง 27/05/2557 21/03/2560 2 1 2560

ศช. P1450178 R56-การศกึษา Crinivirus สาเหตุโรค
ใบเหลอืงของพืชตระกูลแตงที�พบใน
ประเทศไทย

R56-Identification of Crinivirus 

causing yellowing disease in 

cucurbit plants found in 

Thailand

พืชตระกูลแตง โรคใบเหลอืง 
Crinivirus, CCYV,CYSDV

cucurbit plants, the 

yellowing disease, 

Crinivirus, CCYV, CYSDV

        129,898.32 น.ส. อัญจนา บุญชด  ดําเนนิการเอง 15/02/2557 24/09/2557 7 2559

ศช. P1450177 R56-การตรวจสอบศักยภาพการเป็น
เชื*อโปรไบโอตกิสข์องเชื*อแบคทเีรยี
กลุ่ม Lactobacillus spp. เพื�อใชเ้ป็น
อาหารเสรมิสําหรับสัตวเ์ลี*ยงในฟารม์

R56-Characterization of 

Lactobacillus spp. as potential 

probiotics for use in feed 

supplement for farm animals

        349,370.00 น.ส. เจษฎาพร พิทักษ์
สุธพีงศ์

 ดําเนนิการเอง 1/03/2557 24/09/2557 6 2558

ศน. P1450087 FS8: วจิัยความปลอดภัยดา้นการ
ระคายเคอืงต่อผวิหนังของสิ�งทอนาโน
ป้องกันยุง

FS8: Research on safety of 

Nanofunctional Textiles for 

Mosquito Control, regarding to 

skin irritation

การระคายเคอืงต่อผวิหนัง, สิ�งทอ
นาโนป้องกันยุง

skin irritation, anit-

mosquito textile 

        795,772.24 น.ส. รววิรรณ มณีรัตน
โชติ

 ดําเนนิการเอง 1/10/2556 17/01/2560 3 3 2560

ศน. P1450073 FS8: วจิัยและพัฒนาสิ�งทอนาโน
ป้องกันยุง

FS8: Research and 

Development of 

Nanofunctional Textiles for 

Mosquito Control

สิ�งทอป้องกันยุง, Spray ป้องกัน
ยุงสําหรับใชใ้นสิ�งทอ, มุง้ฆ่ายุง, 

ชุดนักเรยีนคุณสมบัตพิิเศษมัลติ
ฟังชัน, ชุดทหารคุณสมบัติ
พิเศษมัลตฟิังชัน,  ผา้ม่าน
คุณสมบัตพิิเศษมัลตฟิังชัน, ชุด
คลุมเฟอรน์เิจอรค์ุณสมบัติ
พิเศษมัลตฟิังชัน

functional textiles for 

mosquito control, 

antimosquito spray for 

textile, anti-mosquito 

bednet, multifunctional 

student uniforms  , 

multifunctional anti-

mosquito military uniform 

, multifunctional anti-

mosquito 

curtain,multifunctional 

anti-mosquito furniture 

covers 

     2,869,334.81 นาย วรล อนิทะสันตา  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 17/01/2560 3 3 2560



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ
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 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศน. P1450059 FS8: การพัฒนาผลติภัณฑไ์ล่ยุงดว้ย
นาโนเทคโนโลยี

FS8: Development of 

Mosquito Repellent Lotion

แคปซูลนาโนพอลเิมอร ์สารไล่ยุง
 และการควบคุมการปลดปล่อย

polymeric nanocapsule, 

repellent, controlled 

release

     2,859,885.94 น.ส. สุวมิล สุรัสโม  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 17/01/2560 3 3 2560

ศน. P1450053 FS8: การพัฒนาครมีกันแดดไล่ยุง FS8: Development of 

mosquito repellent Sunscreen

ยุง ไล่ยุง นํ*ามันหอมระเหย ระบบ
ควบคุมการนําส่ง ป้องกันแสงแดด

mosquito, repellent, 

essential oil, controlled 

release, sunscreen

     1,171,766.05 น.ส. ชญานันท ์เอี�ยม
สําอางค์

 ดําเนนิการเอง 1/10/2556 17/01/2560 3 3 2560

ศว. P1450049 การศกึษาความสัมพันธร์ะหว่าง
สัมประสทิธิ/แรงเสยีดทานกับอัตราการ
ถ่ายเทความรอ้นของวัสดุรับแรงเสยีด
ทาน

Study on the relationship 

between friction coefficient 

and heat transfer rate of 

frictional materials.

เครื�องทดสอบพินออนดสิก,์ การ
ทดสอบการสกึหรอ, สัมประสทิธิ/
แรงเสยีดทาน, อัตราการสกึหรอ, 

การถ่ายเทความรอ้น

Pin-on-disk type 

tribometer, wear test, 

friction coefficient, wear 

rate, heat trasfer

        491,780.94 นาย รุ่งทพิย์ กระต่าย
ทอง

 ดําเนนิการเอง 16/06/2557 4/07/2559 2 1 2559

ศว. P1450046 การวเิคราะหโ์ครงสรา้งจุลภาคของ
โลหะบัดกรชีนดิไรส้ารตะกั�วสําหรับ
บัดกรชีิ*นงานเทอรโ์มอเิล็กทรกิโมดูล

Microstructural Investigation of 

Lead-Free Solder Materials for 

Thermoelectric Modules

โครงสรา้งจุลภาค โลหะบัดกร ี
เทอรโ์มอเิล็กทรกิ

Microstructure, Solder 

material, Thermoelectric 

        341,221.90 นาย อัศสฎาวุฒ ิปาทา
คํา

 ดําเนนิการเอง 3/05/2557 1/03/2559 1 1 2559

ศว. P1450045 การพัฒนาเทคนคิการวเิคราะหแ์ละ
ทดสอบฟิลม์บางโลหะและออกไซด์
ของโลหะที�เตรยีมโดยเทคนคิ
สปัตเตอรร์ิ�ง

Development of 

Characterization Techniuqe 

for Metal and Metal Oxide Thin 

Film Prepared by Sputtering 

Technique 

สปัตเตอรร์ิ�ง, ฟิลม์บาง Sputtering, Thin film, 

Characterization

        345,584.30 น.ส. เพ็ญนภา มุทติา
มงคล

 ดําเนนิการเอง 13/06/2557 25/12/2558 1 6 2558

ศว. P1450035 ศกึษาการขึ*นรูปและปัจจัยที�มผีลต่อ
สมบัตขิองเสน้ใยพอลแิลคตกิแอซดิ/

พอลบิวิทลีนีซัคซเินต

Study on spinning process 

and properties of polylactic 

acid (PLA)/polybutylene 

succinate (PBS) fibers  

พอลแิลคตกิแอซดิ   พอลบิวิท ิ
ลนีซัคซเินต   พอลเิมอรผ์สม  
การขึ*นรูปเสน้ใยแบบปั�นหลอม  
เสน้ใยสององคป์ระกอบ    พอลิ
เมอรช์วีภาพ

Polylactic acid      

Polybutylene succinate 

Polymer blends   Fiber 

melt spinning   

Bicomponent fibers   Bio-

based polymers 

        738,070.06 น.ส. จุรรีัตน ์ประสาร  ดําเนนิการเอง 1/07/2557 6/02/2560 2 7 2560

ศอ. P1450026 โครงการพัฒนาซอฟตแ์วรช์่วย
ออกแบบมอเตอรไ์รแ้ปลงถ่านแบบใช ้
แม่เหล็กถาวร

Development of Assistant 

Design Software for 

Brushless DC Motors

Motor design software, 

design optimization, high 

efficiency motor, 

permanent magnet 

motor, synchronous 

reluctance motor, noise 

     1,086,785.11 นาย แสงกลา้ เครอืวัลย์  ดําเนนิการเอง 24/03/2557 27/07/2560 3 4 2560

ศน. P1450021 Flagship clean air: การพัฒนาเครื�อง
ตรวจวัดสารระเหยและกลิ�นในพื*นท ี�
อุตสาหกรรม

Flagship clean air: 

Development of VOC/odor 

gas multi-detector network for 

industrial area 

เครื�องตรวจวัดก๊าซและสารระเหย
สําหรับพื*นท ี�อุตสาหกรรม

Electronic nose, 

Electronic nose network

     1,347,744.88 นาย รุ่งโรจน ์เมาลานนท์  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 24/02/2560 3 4 2560

ศน. P1450019 Flagship Clean air: การปรับปรุง
โครงสรา้งผงถ่านกัมมันตเ์พื�อกําจัด
โลหะหนัก: การจําลองเชงิโมเลกุล

Flagship Clean air: 

Improvement of activated 

carbon for removal of heavy 

metals: A molecular    

modeling approach

ผงถ่านกัมมันต,์ กําจัดโลหะหนัก, 

การจําลองเชงิโมเลกุล, ทฤษฏี
ความหนาแน่นเชงิฟังกช์ัน และ
การจําลองทางพลศาสตร์

 Activated carbon , Heavy 

metal removal  , 

Molecular modelling, 

Density functional theory 

(DFT) and Molecular 

dynamic simulaitons (MD)

        173,038.78 น.ส. สุภาวด ีนาเมอืง
รักษ์

 ดําเนนิการเอง 1/10/2556 24/02/2560 3 4 2560

ศน. P1450016 FS8: การพัฒนาแคปซูลนาโนพอลิ
เมอรส์ําหรับควบคุมการปลดปล่อยสาร
ไล่ยุง

FS8: Development of 

polymeric nanocapsule for 

controlled release of repellent

แคปซูลนาโนพอลเิมอร ์สารไล่ยุง
 และการควบคุมการปลดปล่อย

polymeric nanocapsule, 

repellent, controlled 

release

     1,365,030.54 นาย อุดม อัศวาภริมย์  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 17/01/2560 3 3 2560

ศน. P1350457 การผลติวัสดุผสมจากการเสรมิอนุภาค
นาโนครสิตัลของแป้งในพอลแิลคตกิ
แอซดิและพอลเิอทลินีเพื�อปรับปรุง
สมบัตเิชงิกลของวัสดุเพื�ออุตสาหกรรม

Development of polymer 

composite by incorporating 

starch nanoparticles in 

polylactic acid and 

polyethylene to improve 

mechanical properties for 

industrial application

มันสําปะหลัง อนุภาคนาโนของ
แป้ง การดัดแปรพื*นผวิอนุภาค 
วัสดุนาโนที�สรา้งทดแทนไดใ้หม่

Cassava, Starch 

nanocrystals, Surface 

modification, Renewable 

nanomaterials

        440,537.20 นาย กฤตภาส เลาหสุร
โยธนิ

 ดําเนนิการเอง 1/09/2557 3/10/2560 3 1 2560

ศว. P1350439 การพัฒนาตน้แบบระบบอัตโนมัติ
สําหรับกําจัดคราบฟิลมน์ํ*ายางบนจาน
เครื�องปั�นนํ*ายางขน้

A development of an 

automated centrifuge 

separator disc cleaning 

system

ระบบกําจัดคราบฟิลมน์ํ*ายาง
อัตโนมัต ิ ระบบทําความสะอาด
จานเครื�องปั�นนํ*ายางขน้  คราบ
ฟิลมน์ํ*ายาง เครื�องปั�นนํ*ายางขน้

automated centrifuge 

disc cleaning, latex 

concentration

     1,159,762.52 น.ส. จอมขวัญ มั�นแน่  ดําเนนิการเอง 19/07/2557 2/05/2559 1 1 2559



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1350437 การศกึษาปฏสิัมพันธข์องเอนไซมใ์น
กลไกการสังเคราะหแ์ป้งของมัน
สําปะหลังดว้ยเทคนคิ yeast-2-hybrid

Utilization of a yeast-2-hybrid 

system to study protein-

protein interactions of starch 

biosynthetic enzymes in 

cassava

มันสําปะหลัง, วถิกีารสังเคราะห์
แป้ง, ปฏสิัมพันธข์องโปรตนี, 

yeast-2-hybrid

Manihot esculenta, 

starch biosynthesis, 

protein-protein 

interaction, yeast-2-hybrid

     1,102,407.32 น.ส. สุพัชร ีเนตรพันธุ ์  ดําเนนิการเอง 1/08/2557 2/03/2559 1 7 2559

ศอ. P1350435 การบูรณาการขอ้มูลดา้นการแพทย์
และสาธารณสุขในระดับปฏบิัตกิารภัย
พิบัติ

Integrated Health Information 

System on Disaster Recovery 

with Dynamic Resource 

Management

Hospital Information 

System, Referral 

System, Referral Heath 

Information System, 

Emergency Referral 

Information System, 

Emergency Operation 

Center, Dynamic 

Resource Management 

System, Multiagency 

Coordination System

        572,488.97 น.ส.กุลวด ีศรพีานชิกุล
ชัย

 ดําเนนิการเอง 1/02/2557 14/02/2560 3 2560

ศช. P1350434 R56-การเพาะเลี*ยงเนื*อเยื�อไผ่สสีุก 
ระยะที� 2

R56-Tissue culture of bamboo 

Phase 2

เนื*อเยื�อไผ่สสีุก Tissue Culture of bamboo         199,732.96 น.ส. อรวรรณ ชัชวาล
การพาณิชย์

 ดําเนนิการเอง 15/12/2556 24/09/2557 9 2559

ศช. P1350417 Characterization of intestinal 

bacterial communities in the black 

tiger shrimp and Pacific white 

shrimp under exposure to Vibrio 

harveyi 

Characterization of intestinal 

bacterial communities in the 

black tiger shrimp and Pacific 

white shrimp under exposure 

to Vibrio harveyi

        299,680.29 น.ส. วณิลดา รุ่งรัศมี  ดําเนนิการเอง 1/03/2557 1/09/2558 1 6 2558

ศน. P1350414 การผลติอนุภาคสตารช์ผลกึนาโนจาก
มันสําปะหลังเพื�อใชเ้ป็นสารห่อหุม้
สําหรับนําส่งเซลลโ์ปรไบโอตกิสผ์่าน
ระบบทางเดนิอาหาร

Innovative products of 

nanocrystals starch produced 

from cassava and utilization of 

their process wastewater in 

liquid fuel application

อนุภาคสตารช์ผลกึนาโน, มัน
สําปะหลัง, โปรไบโอตกิส,์ การ
ห่อหุม้สารสําคัญ, ทางเดนิอาหาร

Nanocrystals starch, 

Cassava starch, 

Probiotics, 

Encapsulation, 

Gastrointestinal tract

     1,503,740.65 นาย กติตวิุฒ ิเกษมวงศ์  ดําเนนิการเอง 1/10/2557 3/10/2560 3 2560

ศน. P1350413 ผลติภัณฑน์วัตกรรมจากอนุภาค
สตารช์ผลกึนาโนที�ผลติจากมัน
สําปะหลัง

Innovative products of 

nanocrystals starch produced 

from cassava

อนุภาคสตารช์ผลกึนาโน, มัน
สําปะหลัง, สารห่อหุม้, วัสดุเชงิ
ประกอบ, สารเตมิแต่งเชื*อเพลงิ

Nanocrystals starch, 

Cassava starch, 

Encapsulation materials, 

Nanocomposit, Fuel 

additive

          98,933.29 นาย กติตวิุฒ ิเกษมวงศ์  ดําเนนิการเอง 1/10/2557 2/10/2560 3 2560

ศน. P1350409 Flagship Clean air: การลดไอปรอท
จากโรงไฟฟ้าถ่านหนิดว้ยวัสดุนาโน
ดูดซับ

Flagship Clean air: Reduction 

of Mercury Vapor from Coal 

Fired Power Plant using Nano-

sorbents

คําสําคัญ ปรอท การเผาไหมถ้่าน
หนิ โรงไฟฟ้า ถ่านกัมมันต ์วัสดุ
นาโนดูดซับ

Key words: Mercury, 

Coal combustion, Power 

plant, Activated carbon, 

Nano-sorbent

     1,998,781.54 น.ส. ณัฏฐพร พิมพะ  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 24/02/2560 3 4 2560

ศช. P1350408 การพัฒนาแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลจาก
แป้งมันสําปะหลัง-ระยะที� 2: การ
ปรับปรุงสมบัตเิชงิกลและการขึ*นรูป
แผ่นปิดแผล

Development of hydrogel 

wound dressing from cassava 

starch-phase II: Improvement 

of mechanical properties and 

formation of wound dressing

แผ่นปิดแผล แป้งมันสําปะหลัง 
แป้งคารบ์อกซเีมทลิ ไฮโดรเจล 
อนุภาคนาโนเงนิ

wound dressing cassava 

starch carboxymethyl 

starch hydrogebetel leaf 

extract

     1,301,400.29 น.ส. กุลฤด ีแสงสทีอง  ดําเนนิการเอง 1/12/2557 16/05/2560 2 5 2560

ศช. P1350383 การวจิัยการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรชวีภาพ (ปีท ี� 4)

Bioresources Utilization 

Research (4 th year)

การวจิัยการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรชวีภาพ

Bioresources Utilization 

Research 

     2,995,703.33 นาง ชะวะน ีทองพันชั�ง  ดําเนนิการเอง 16/12/2556 25/06/2558 1 6 2558

ศอ. P1350379 ระบบรูจ้ําตัวเลขจากภาพถ่ายหนา้ปัด
ตัวเลขดจิติอลที�ทํางานบน
โทรศัพทม์อืถอื

Mobile Phone-based Optical 

Character Recognition for 

Seven-segment Display

การรูจ้ําตัวเลข หนา้ปัดแบบ
ดจิติอล ระบบตดิตามการวัดความ
ดันโลหติ

Seven-segment display 

OCR, Mobile OCR, 

Recommendation 

System, Self-measured 

blood pressure monitoring

        184,182.50 นาย สรรพฤทธิ/ มฤคทัต  ดําเนนิการเอง 16/07/2557 7/01/2559 1 6 2558

ศช. P1350368 การศกึษาการใชป้ระโยชนจ์าก
ผลติภัณฑห์มักที�มกีรดอะแรคซโิดนคิ
 สําหรับใชเ้ป็นวัตถุดบิในอาหารสัตวน์ํ*า

Utilization of fermented 

product containing 

arachidonic acid for feed 

ingredient in aquaculture

        399,063.24 นาง กอบกุล เหล่าเทง้  ดําเนนิการเอง 1/04/2557 25/06/2558 1 2 2558



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1350366 อทิธพิลของปัจจัยแวดลอ้มต่อผลผลติ
เห็ดระโงกที�เจรญิร่วมกับไมย้างนาใน
โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสงิห ์
จังหวัดศรสีะเกษ

อทิธพิลของปัจจัยแวดลอ้มต่อ
ผลผลติเห็ดระโงกที�เจรญิร่วมกับ
ไมย้างนาในโครงการศูนย์
พัฒนาการเกษตรภูสงิห ์จังหวัด
ศรสีะเกษ

เห็ดระโงก ไมคอรไ์รซ่า ยางนา 
ปัจจัยแวดลอ้ม

Amanita, Mycorrhiza, 

Dipterocarpus alatus, 

environmental factors

        697,650.65 นาย สายัณห ์สมฤทธิ/
ผล

 ดําเนนิการเอง 2/05/2557 21/12/2559 2 7 2559

ศอ. P1350363 พัฒนาแพลตฟอรม์บรกิารแบบเปิด Open Service Platform แพลตฟอรม์ในรูปแบบบรกิาร, 
โอเพ่นชพิท,์ การทํางานร่วมกัน
ระหว่างคลาวด์

platform as a service, 

OpenShift, cloud 

interoperability

     1,017,905.66 นาย ทวทีรัพย์ อภิ
วัฒนาพงศ์

 ดําเนนิการเอง 3/03/2557 4/11/2558 1 8 2558

ศว. P1350336 การศกึษากระบวนการบดย่อยอาหาร
ในช่องปากและการกลนือาหารโดย
เทคนคิรโีอ-ไตรโบโลยี

Understanding of food oral 

processing and swallowing 

through rheo-tribology 

measurements

คุณภาพเนื*อสัมผัสของอาหาร  รี
โอ-ไตรโบโลยี ความหล่อลื�น 
ความเสยีดทาน และการย่อยใน
ช่องปาก

Food texture, rheo-

tribology, lubrication, 

friction, oral processing

        273,144.99 นาย ชัยวุฒ ิกมลพิลาส  ดําเนนิการเอง 11/04/2557 22/09/2560 3 5 2560

ศว. P1350335 ปัจจัยที�มผีลต่อการกักเก็บและ
ปลดปล่อยกลิ�นรสจากพอลแิซคคาร์
ไรดเ์จลและโอลโีอเจล

Factors influencing flavour 

retention and release from 

polysaccharide gels and 

oleogel

การกักเก็บและปลดปล่อยกลิ�นรส 
 เจลพอลแิซคคารไ์รด ์ โอลโีอ
เจล  เทคนคิเฮดสเปซ

Flavour retention and 

release, Polysaccharide 

gel, Oleogel, Headspace 

analysis

        495,597.14 น.ส. ภาวด ีเมธะคานนท์  ดําเนนิการเอง 5/04/2557 23/11/2559 2 7 2559

ศว. P1350325 การศกึษาสมบัตขิองจโีอโพลเีมอรท์ ี�
เตรยีมจากดนิแดง

Properties of geopolymer from 

red clay

ดนิแดง, จโีอโพลเิมอร,์ เหล็ก
ออกไซด,์ เซรามกิส์

Red clay, geopolymer, 

iron oxide, ceramics

        198,388.25 นาย อนุชา วรรณกอ้น  ดําเนนิการเอง 1/07/2557 6/07/2559 2 2559

ศว. P1350324 การศกึษาการเตรยีมวัสดุโครงร่าง
รองรับเซลลท์ ี�ขึ*นรูปดว้ยวธิแีอดดทิฟิ
แมนูแฟคเจอริ�ง

Study on preparation of 

additive manufactured 

scaffolds for orthopedic 

โครงร่างรองรับเซลล,์  เครื�องพิมพ์
วัสดุชวีภาพสามมติ,ิ เครื�องสรา้ง
ตน้แบบรวดเร็วชนดิหัวอัดรดีขึ*นรูป,

 เครื�องสรา้งตน้แบบรวดเร็วดว้ย
เทคโนโลยีสเตอรโิอลโิทกราฟฟี,

 มเีซนไคมอล สเต็มเซลล,์ กระดูก
, กระดูกอ่อน

Scaffolds, Bioprinter, 

Single Nozzle Extrusion 

Deposition Machine, 

Selective Laser 

Lithography Machine,  

Mesenchymal stem cells, 

Bone, Cartilage

     1,943,613.32 น.ส. วนดิา จันทรว์กิูล  ดําเนนิการเอง 1/07/2557 19/09/2560 3 2 2560

ศอ. P1350323 การพัฒนาเซลลแ์สงอาทติย์ชนดิฟิลม์
บางซลิคิอนที�มสีัมประสทิธิ/ทาง
อุณหภูมติํ�า โดยใชซ้ลิคิอนเจอรเ์มน
เนยีมเป็นชั*นดูดกลนืแสง เพื�อนําไป
ประยุกตใ์ชง้านกับอุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิสข์นาดเล็ก

The development of thin film 

silicon-based solar cell with 

low-temperature coefficient by 

using a-SiGe:H as an 

absorber layer and its 

application to electronic 

devices

เซลลแ์สงอาทติย์ชนดิฟิลม์บาง
ซลิคิอน โครงสรา้งเซลลซ์อ้น 
อะมอรฟ์ัสซลิคิอนเจอรเ์มนเนยีม 
เขตรอ้น

 Thin film silicon solar 

cell, Multi-junction 

structure, amorphous 

silicon germanium, High 

temperature region

     1,980,874.96 นาย กอบศักดิ/ ศรปีระภา  ดําเนนิการเอง 1/01/2557 13/01/2560 3 2559

ศว. P1350312 การพัฒนาระบบการปลดปล่อยของ
โปรตนีรคีอมบแินนทบ์เีอ็มพีชนดิที�
สองจากตัวพาไฮดรอกซอีะพาไทต์
โดยเทคนคิโปรตนีฟิวชัน

Development of release 

system of rhBMP-2 from 

hydroxyapatite using fusion 

protein technique

โปรตนีฟิวชันรคีอมบแีนนท,์ 

บเีอ็มพีชนดิที�สอง, คอลลาเจน, 

สแตเทอรนิ, การควบคุมการ
ปลดปล่อย, ไฮดรอกซอีะพาไทต์

Recombinant fusion 

protein, BMP-2, collagen, 

statherin, control release, 

hydroxyapatite

     1,949,702.34 นาง กตัญชล ีไมง้าม  ดําเนนิการเอง 2/06/2557 28/12/2560 3 6 2560

ศว. P1350228 การลดการเกดิเอฟฟลอเรสเซนตข์องจี
โอพอลเิมอร์

Reduction of efflorescence in 

geopolymer

เอฟฟลอเรสเซนต;์ จโีอพอลเิมอร;์
 ฟิลม์เคลอืบไม่เปียกนํ*า; 

ไฮโดรโฟบกิ

Efflorescence; 

Geopolymer; Water-

repellent coating; 

Hydrophobic

        367,745.47 นาย สทิธสิุนทร สุ
โพธณิะ

 ดําเนนิการเอง 17/03/2557 13/07/2559 2 4 2559

ศช. P1350223 R56-การศกึษารูปแบบการผลติโปรตนี
 Vip3Aa35 และเอนไซมโ์ปรตเิอส 
ระหว่างการพัฒนาการเจรญิเตบิโตของ
 Bacillus thuringiensis สายพันธุ ์
M190

R56-Profiling of Vip3Aa35 

protein and proteases at 

development stages of 

Bacillus thuringiensis strain 

M190

Bacillus thuringiensis, 

Vegetative insecticidal protein,

 Vip3Aa, การหมักในอาหารเหลว

Bacillus thuringiensis, 

Vegetative insecticidal 

protein, Vip3Aa, 

Submerged fermentation

        219,718.07 นาง กอบกุล เหล่าเทง้  ดําเนนิการเอง 15/12/2556 24/07/2557 7 2557

ศช. P1350218 Development of a novel, marker 

recycling DNA tool,for genome 

modification of the potential new 

yeast host for protein expression, 

Pichia thermomethanolica 

BCC16875:application in 

enhanced gene targeting and 

auxothroph construction

Development of a novel, 

marker recycling DNA tool,for 

genome modification of the 

potential new yeast host for 

protein expression, Pichia 

thermomethanolica 

BCC16875:application in 

enhanced gene targeting and 

auxothroph construction

เครื�องมอืทางพันธุกรรมแบบ
หมุนเวยีนกลับมาใช,้การดัดแปลง
จโีนม

marker recycling DNA 

tool,genome modification 

        988,818.48 น.ส. ศรวีรรณ วงศว์ศิาล
ศรี

 ดําเนนิการเอง 1/12/2556 12/05/2559 2 5 2559



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1350213 การเก็บรักษาวัสดุชวีภาพของจุลนิทรยี์
 Thraustochytrids ที�มศีักยภาพใน
การผลติกรดไขมันไม่อ ิ�มตัวเชงิซอ้น
มูลค่าสูงเพื�อใชป้ระโยชนใ์นเชงิ
อุตสาหกรรม

Preservation of biomaterials of 

Thraustochytrids producing 

high value fatty acids for 

industrial application

 กรดไขมันไม่อ ิ�มตัวเชงิซอ้น, เอ
อารเ์อ, ทรอสโทไคตรดิส,์ อพีีเอ

ARA, EPA, fatty acids, 

PUFAs, thraustochytrids

        797,918.00 น.ส. จรยิา สากยโรจน์  ดําเนนิการเอง 1/05/2557 22/09/2560 3 4 2560

ศว. P1350193 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย
สําหรับตรวจวัด Cu(II) และ Ni(II) ในนํ*า

Development of test kits for 

Cu(II) and Ni(II) determination

การทดสอบอย่างง่าย; โลหะหนัก;

 ไอออนคอปเปอร;์ ไอออนนคิเกลิ
simple detection; heavy 

metal; copper ion; nickle 

ion

        269,992.64 นาง ศุภมาส ด่านวทิยา
กุล

 ดําเนนิการเอง 25/05/2557 11/03/2559 1 1 2559

ศว. P1350192 การสรา้งทรานซสิเตอรจ์าก
สารอนิทรยี์ก ึ�งตัวนําเพื�อใชว้ัดค่า
สภาพคล่องของพาหะในสารอนิทรยี์
ก ึ�งตัวนําที�มแีกนเป็น [5]เฮลซินี

Organic Field Effect 

Transistor (OFET) Fabrication 

for carrier mobility 

measurement of organic 

semiconductor materials 

containing [5]helicene as a 

core structure

สารอนิทรยี์ก ึ�งตัวนํา  สภาพคล่อง
พาหะ  [5]เฮลซินี ทรานซสิเตอร์
ฟิลม์บางจากสารอนิทรยี์

Organic semiconductor, 

Carrier mobility, 

[5]Helicene, Organic field-

effect transistor

        728,402.42 นาย สมบุญ สหสทิธิ
วัฒน์

 ดําเนนิการเอง 7/08/2557 4/07/2560 2 11 2560

ศอ. P1350160 พัฒนาระบบแพล็ตฟอรม์บรกิารความรู ้
สําหรับการเปลี�ยนเว็บไซตส์ู่รูปแบบ
ใหม่ ระยะที� 2

Developing Web 

Transformation Infrastructure 

using Knowledge as a Service 

Platform: Phase 2 

(WebChange2)

ซอฟแวรฐ์านเพื�อการใหบ้รกิาร
ความรูแ้บบที�ปรับเปลี�ยนไดต้าม
คุณสมบัตขิอ้มูล ฐานความรูอ้อน
โทโลยี กรอบการเปลี�ยนแปลง
ไปสู่การใชง้านขอ้มูลแบบลงิคเ์ด
ทา

Adaptive Knowledge 

Service Platform, 

Ontology, Linked Open 

Data Migration 

Framework

        597,551.79 นาย มารุต บูรณรัช  ดําเนนิการเอง 17/01/2557 1/07/2558 1 6 2558

ศอ. P1350142 ระบบคอมพิวเตอรช์่วยวเิคราะหแ์ยก
และนับกลุ่มวัตถุขนาดเล็กแบบ
อัตโนมัติ

Computer-Aided System for 

Microscopic Objects Analysis 

and Automated Counting

การวเิคราะหแ์ละประมวลผลภาพ,

 ภาพระดับจุลภาค, การแยกส่วน
แบบอัตโนมัต,ิ การนับแบบ
อัตโนมัติ

Computer-Aided Analysis 

System, Microscopic 

images, Automatic 

segmentation and 

Counting

        213,830.51 น.ส. ดวงรัตน ์แก่นสวัสดิ/  ดําเนนิการเอง 17/01/2557 25/08/2559 2 7 2559

ศช. P1350136 R56-ปัจจัยที�มผีลต่อการเจรญิและการ
เปลี�ยนแปลงสารเมตาบอไลดข์อง
ยีสตท์นรอ้น Pichia 

thermomethanolica เมื�อทําการ
เพาะเลี*ยงในถังหมัก

Factors affect cell growth and 

metabolite profile of 

thermotolerant yeast Pichia 

thermomethanolica cultivation 

in lab scale fermentor

        299,727.61 นาย นริันดร ์รุ่งสว่าง  ดําเนนิการเอง 1/11/2556 27/10/2557 11 2557

ศว. P1350101 การทดสอบผลติโฟมไททาเนยีม
ระดับประลอง

Pilot-Scale Trial Production for 

Ti Foam

Titanium Foam, Slurry 

Impregnated Polymeric Foam

Titanium Foam, Slurry 

Impregnated Polymeric 

Foam

          86,780.00 น.ส. อัญชล ีมโนนุกุล  ดําเนนิการเอง 1/12/2556 8/05/2558 1 5 2558

ศอ. P1350092 แพลตฟอรม์บรกิารตรวจสอบขอ้มูล
สารสนเทศสําหรับ Internet of Things

Information Monitoring Service 

Platform for Internet of Things

การประมวลผลแบบคลาวด ์
นวัตกรรมบรกิาร อนิเทอรเ์น็ตของ
สรรพสิ�ง

Cloud computing, 

Internet of Things, 

Machine-to-Machine 

communication, Platform 

as a service, Software as 

a service, Service 

     1,104,069.70 น.ส. พนติา พงษ์ไพบูลย์  ดําเนนิการเอง 17/01/2557 12/05/2559 2 4 2559

ศช. P1350084 การออกแบบและพัฒนาเซลลท์ ี�ม ี
ประสทิธภิาพในการผลติชวีมวลดว้ย
เทคนคิชวีวทิยาระบบ

Rational Design and 

Construction of Biomass over-

producing Yeast 

ชวีมวล, เมตาบอลคิโมเดล, 

ชวีวทิยาระบบ, 

Scheffersomyces stipitis

Biomass, Metabolic 

Pathway Model, 

Elementary Mode 

Analysis, Pichia stipitis

        739,657.56 น.ส. พรกมล อุ่นเรอืน  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 1/09/2558 1 11 2558

ศช. P1350068 R56-การเก็บรวบรวมและการคัดเลอืก
จุลนิทรยี์ท ี�ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโต
ของพืชเบื*องตน้จากพื*นท ี�ปลูกออ้ย

R56-Preliminary collection 

and screening of plant growth 

promoter microorganisms 

from sugarcane field

รา ยีสต ์แบคทเีรยี จุลนิทรยี์ท ี�ม ี
ประโยชน ์สารส่งเสรมิการเจรญิ
ของพืช

fungi, yeast, bacteria, 

useful microorganism, 

plant growth promoter

        197,849.43 นาย วรีะ ศรอีนิทรส์ุทธิ/  ดําเนนิการเอง 1/11/2556 24/09/2557 1 2557

ศช. P1350043 กลยุทธก์ารคัดเลอืกแบคทเีรยีท ี�ม ี
คุณสมบัตกิารสรา้งสารยับยั*งจุลชพี
ดว้ยเทคโนโลยีโปรตโิอจโีนมคิ

Strategies for selection 

beneficial bacteria with 

bactericidal activity with 

proteogenomic technolgoy

Antimicrobials, 

bacteriocin, non-

ribosomal peptide 

synthetase (NRPS), 

peptides

        798,398.77 นาง อมลยา โตสุโขวงศ์  ดําเนนิการเอง 15/10/2556 11/11/2559 3 1 2559



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ
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ปีของ
โครงการ

ศช. P1350042 การศกึษาผลกระทบและเตรยีมความ
พรอ้มของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน: กรณีศกึษามัน
สําปะหลัง

The Impact Assessment and 

Preparation for Agricultural 

Sector To ASEAN Economic 

Community: The Case Study 

of Cassava 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ภาค
เกษตร มันสําปะหลัง ผลกระทบ 
ความสามารถในการแข่งขัน 
การเตรยีมความพรอ้ม กลยุทธ์

AEC, Agricultural, 

Cassava, Impact, 

Competitiveness, 

Preparation, Strategy  

        230,689.16 น.ส. วัชรนิ มรีอด  ดําเนนิการเอง 15/10/2556 23/01/2558 1 3 2558

ศช. P1350037 การตรวจสอบสารออกฤทธิ/ของราบวิ
เวอเรยี (Beauveria bassiana) ใน
แมลงเจา้บา้นโดย imaging mass 

spectrometry

Detection of biomolecules 

produced in Beauveria 

bassiana-infected insects 

using imaging mass 

spectrometry

        398,593.46 นาย อลงกรณ์ อํานวย
กาญจนสนิ

 ดําเนนิการเอง 1/10/2556 27/10/2557 1 2559

ศช. P1350035 Chemotypic and physiological 

analysis of mutants disrupted in 

insect-specific clade III polyketide 

synthase gene for identification of 

the crucial fator for insect 

pathogenesis

Chemotypic and physiological 

analysis of mutants disrupted 

in insect-specific clade III 

polyketide synthase gene for 

identification of the crucial 

fator for insect pathogenesis

Polyketide synthase, 

Beauveria Bassiana, 

Pathogenesis, Insect host, 

Secondary metabolite

เอนไซมโ์พลคีไีทด ์ซนิเธต,

 ราบวิเวอเรยี, การก่อโรค, 

แมลงเจา้บา้น, สารเมตา
โบไลท์

        367,913.87 นาย อลงกรณ์ อํานวย
กาญจนสนิ

 ดําเนนิการเอง 13/12/2556 5/08/2558 1 8 2558

ศว. P1350030 การประเมนิความยั�งยืนของผลติภัณฑ์
มันสําปะหลังเพื�อเพิ�มขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมัน
สําปะหลังไทย

Sustainability Assessment of 

Cassava Products for 

Improving Compettitiveness of 

Thai Cassava Industry

ดัชนชีี*วัดความยั�งยืน, ค่าแฟค
เตอรก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก, 

ไบโอเอทานอล, มันสําปะหลัง

Sustainability Indicator, 

GHG Emission Factor, 

Bioethanol, Cassava

     1,556,532.83 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 10/02/2557 19/09/2560 3 7 2560

ศช. P1350020 R56-การคัดเลอืกและทดสอบ
ประสทิธภิาพของจุลนิทรยี์ย่อยสลาย
ฟางขา้ว

R56-Screening and 

assessment of microbial 

agents for rice straw 

degradation

        119,897.72 นาย ดุรยิะ จันทสงิห์  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 27/10/2557 1 2557

ศอ. P1350014 การเพิ�มประสทิธภิาพการจัดเตรยีม
อาหารไทยเพื�อโภชนบําบัดในผูสู้งอายุ

Inventory Optimization of Thai 

Recipe-based Therapeutic 

Diets for the Elderly

อาหารไทย, ตํารับ, วธิปีรุง, 

ส่วนผสม, ผูสู้งอายุ, โภชนบําบัด, 

การเพิ�มประสทิธภิาพการจัดการ
วัตถุดบิคงคลัง, combinatorial 

optimization, graph theory, 

tripartite network

Thai food, recipe, 

ingredient, diet therapy, 

elderly, inventory 

optimization, 

combinatorial 

optimization, graph 

theory, tripartite network  

        593,337.74 นาง จุฑารัตน ์ครีเีพ็ชร  ดําเนนิการเอง 9/10/2556 11/03/2558 1 5 2558

ศอ. P1350013 โครงการวจิัยการตรวจจับความผดิปกติ
โดยใชข้อ้มูลเชงิจุลภาค (ระยะที� 2: 

ประยุกตใ์ชก้ับระบบจราจรและการเงนิ)

Anomaly Detection using 

Microsocpic Variables (Phase 

2: Traffic and Finance)

การตรวจจับความผดิปกต,ิ การ
จําแนกความผดิปกต,ิ ความ
ผดิปกตทิางการเงนิ, รูปแบบเชงิ
จุลภาคระยะสั*น

Anomaly Detection, 

Anomaly Classification, 

Financial Anomalies, 

Short-term Microscopic 

Patterns

     1,104,701.60 นาย สุทธพิงศ ์ธัชยพงษ์  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 10/10/2559 3 2560

ศอ. P1350012 เซนเซอรว์ัดความชื*นสําหรับ
อุตสาหกรรมเกษตร

Moisture Sensor for Agro-

Industry 

ความชื*น, เซนเซอร,์ Standing 

Wave Ratio (SWR), ปุ๋ยอนิทรยี์
humidity, Sensor, 

Standing Wave Ratio 

(SWR), Organic Fertilizer

        474,494.85 น.ส. สุพัตรา มานะไตร
นนท์

 ดําเนนิการเอง 1/11/2556 28/10/2558 1 11 2558

ศอ. P1350009 วจิัยและพัฒนา PaaS Cloud สําหรับ
การประมวลผล Data Mining บน
ขอ้มูลขนาดใหญ่

Research and Development 

of PaaS Cloud for Large Scale 

Data Mining

การทําเหมอืงขอ้มูล, คลาวด์
คอมพิวติ*ง, การวเิคราะหข์อ้มูล
ขนาดใหญ่

Data Mining, Cloud 

Computing, Large-scale 

Data Analysis

        792,192.60 นาย เอกสทิธิ/ กจิสพิงษ์  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 12/05/2559 2 7 2559

ศว. P1301080 R55_การศกึษาการกักเก็บคารบ์อน
ของลําไผ่ในประเทศไทย

R55_The study of Carbon 

sequestration of Bamboo in 

Thailand

          10,599.06 นาย กติตนิันท ์อันนา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 1/10/2556 27/07/2558 1 9 2558

ศว. P1301079 R55_ระบบจับยึดและเชื�อมต่อไมไ้ผ่
เพื�อการใชง้านเชงิวศิวกรรม

R55_Bamboo joint system for 

engineering applications

          89,959.15 นาย กติตนิันท ์อันนา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 1/10/2556 8/10/2558 2 2558

ศช. P1301076 R56-การพัฒนากลุ่มจุลนิทรยี์ย่อยชวี
มวลลกิโนเซลลูโลสเพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติก๊าซ
ชวีภาพ

R56-Development of 

lignocelluytic microbial 

consortia for improving 

efficiecny of anaerobic 

digestion process

        381,105.71 นาย ภรรทนพ กนกรัตนา  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 24/09/2557 11 2557

ศอ. P1301050 การพัฒนาและยกระดับสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Healthcare Enterprise 

Architecture Leverage for 

Thailand 

     1,244,770.34 นาย ชยกฤต เจรญิศิ
รวิัฒน์

 ดําเนนิการเอง 1/01/2557 23/06/2560 3 5 2560
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ศว. P1301032 แผนงานวจิัย: การศกึษาเพื�อกําหนด
แนวทางการจัดการปาลม์นํ*ามัน และ
ผลติภัณฑต์่อเนื�องที�ใชป้ระโยชนจ์าก
นํ*ามันปาลม์อย่างยั�งยืน 
โครงการย่อยที�1: การวเิคราะห์
เสน้ทางการไหลของปาลม์นา้มัน และ
ผลติภัณฑต์่อเนื�องที�ใชป้ระโยชนจ์าก
นา้มันปาลม์ในดา้นพลังงานและดา้น
อาหาร
โครงการย่อยที� 2: การวเิคราะหแ์นว
ทางการจัดการทรัพยากรและของเสยี
อย่างมปีระสทิธภิาพจากปาลม์นา้มัน
และผลติภัณฑต์่อเนื�องที�ใชป้ระโยชน์
จากนา้มันปาลม์ในดา้นพลังงานและ
ดา้นอาหาร

A Study for Guidelines on 

Sustainable Management of 

the Palm Oil and its Related 

Products

     1,415,874.43 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 17/08/2559 2 1 2559

ศช. P1301025 R56-การเตรยีมระบบ gene silencing

 ใน Beauveria bassiana เพื�อใช ้
ศกึษาหนา้ที�ของยีนก่อโรคในราแมลง

R56-Preparation of gene 

silencing in Beauveria 

bassiana for functional study 

of pathogenic determinant 

gene

        195,909.25 นาย ดุรยิะ จันทสงิห์  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 24/09/2557 11 2557

ศว. P1301016 R55_การศกึษาปัจจัยการเผาไผ่
สําหรับการผลติไบโอชาร์

R55_Study of bamboo burning 

parameters for biochar 

production

          15,989.82 นาย เอกชาต ิหัตถา  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 17/12/2557 1 2 2557

ศว. P1301011 R55_การยืดอายุไผ่ดว้ยความรอ้น R55_ Extended Lifetime of 

Bamboo by Heat Treatment 

Process

          68,017.83 นาง จันทมิา สําเนยีงงาม  ดําเนนิการเอง 9/09/2556 18/06/2558 1 9 2558

ศว. P1301009 R55_การยับยั*งการเจรญิเตบิโตของ
เชื*อรา

R55_Growth Inhibition of Fungi           47,565.65 นาย พินจิ เขื�อนสุวงค์  ดําเนนิการเอง 9/09/2556 5/03/2557 6 2557

ศอ. P1300985 ระบบบรหิารจัดการภาพจติรกรรมฝา
ผนังเพื�อการอนุรักษ์

          59,577.00 น.ส. วัชชริา บูรณสงิห์  ดําเนนิการเอง 14/10/2556 14/05/2558 1 7 2558

ศอ. P1300978 อนิเวอเตอรส์ําหรับปั*มนํ*าจากเซล
แสงอาทติย์หลายกําลังขับ

Multi-PV Panel Inverter for 

Induction motor PSC Pump

        592,505.04 นาย วรัญKู ผวิทองคํา  ดําเนนิการเอง 22/08/2556 26/11/2557 1 3 2557

ศว. P1300968 การพัฒนาตน้แบบการทํางานของ
ระบบนํ*าดื�มท ี�ยั�งยืนสําหรับบา้นที�เป็น
มติรต่อสิ�งแวดลอ้ม

Development of a functional 

prototype of sustainable 

drinking-water systems for 

eco-houses

          95,751.39 นาย สทิธา สุขกสิ  ดําเนนิการเอง 20/09/2556 14/01/2558 1 4 2558

ศช. P1300929 การพัฒนาสายพันธุข์า้วนาชลประทาน
ใหท้นต่อนํ*าท่วมฉับพลัน ตา้นทาน
โรคขอบใบแหง้ และเพลี*ยกระโดดสี
นํ*าตาล โดยใชเ้ครื�องหมายโมเลกุล
ในการคัดเลอืก

   11,481,611.12 นาย ธรียุทธ ตูจ้นิดา  ดําเนนิการเอง 24/08/2556 16/03/2559 2 7 2559

ศอ. P1300921 VC9-Mobile GAP Assessment 

Longan

VC9-Development of Longan 

Quality Management System 

with Mobile GAP Assessment 

Longan

     2,177,033.59 นาย กติต ิพงศก์ติติ
วัฒนา

 ดําเนนิการเอง 27/08/2556 21/07/2558 1 11 2558

ศอ. P1300919 โครงการพัฒนาบุคลากรทางดา้น
ภาษาดว้ยสื�อการเรยีนการสอน
อเิล็กทรอนกิสเ์พื�อเตรยีมความพรอ้ม
เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

The development of language 

e-Learning for AEC

        156,882.88 นาย พรชัย ธรรมรัต
นนนท์

 ดําเนนิการเอง 14/10/2556 1/07/2558 1 9 2558

ศอ. P1300917 VC9-โครงการศกึษาปัจจัยการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศมผีลต่อ
ผลผลติลําไยในภาคเหนอื

VC9-Project Study of Factors 

Affecting Climate Change in 

the North Longan

     3,170,275.34 นาย เทพพิทักษ์ สอด
จติร์

 ดําเนนิการเอง 27/08/2556 22/11/2559 3 3 2559

ศช. P1300912 ไบโอเซนเซอรค์วามไวสูงสําหรับการ
ตรวจวัดออคราทอกซนิ เอ ดว้ย
เทคนคิทางเคมไีฟฟ้า โดยใชฉ้ลาก
ลูกบอลเคลอืบอนุภาคทอง

Highly sensitive biosensor for 

ochratoxin A measurement by 

using Au-ball labels based on 

electrochemical detection

        500,000.00 น.ส. พรรษมณฑ ์รจิริว
นชิ

 ดําเนนิการเอง 1/04/2557 25/06/2558 1 2 2558
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ศอ. P1300910 VC9-โครงการ Ontology เพื�อการ
บรหิารจัดการลําไย

        942,739.15 นาย เทพชัย ทรัพย์นธิ ิ  ดําเนนิการเอง 20/08/2556 7/07/2559 2 11 2559

ศช. P1300890 การเจรญิและพัฒนาการของเห็ดเผาะ
และพืชอาศัยภายหลังการปลูกใน
พื*นท ี�ธรรมชาติ

Growth and development of 

Astraeus and its host plants 

after planting in the field

        799,459.10 นาย สายัณห ์สมฤทธิ/
ผล

 ดําเนนิการเอง 1/04/2557 7/11/2559 2 7 2559

ศช. P1300884 R55-การศกึษากลไกการก่อโรคของ
เชื*อแบคทเีรยีท ี�แยกไดจ้ากกุง้ป่วย 
EMS/AHPNS

R55-Pathogenicity of bacteria 

isolated from EMS/AHPNS 

shrimp

        194,614.00 นาง กัลยาณ์ แดงติ@บ  ดําเนนิการเอง 6/08/2556 24/09/2557 1 1 2557

ศช. P1300882 การพัฒนาในระดับพรคีลนิคิของสาร 
P218 ยับยั*งไดไฮโดรเลตรดีักเทสของ
เชื*อมาลาเรยีดื*อยาไพรเมธามนี

Preclinical Development of 

P218, a Plasmodium 

dihydrofolate reductase 

(DHFR) inhibitor active 

against pyrimethanine-

   21,343,648.32 น.ส. สุมาล ีกําจรวงศ์
ไพศาล

 ดําเนนิการเอง 1/08/2557 7/06/2560 2 1 2560

ศอ. P1300875 VC9-บรหิารจัดการโครงการลําไย         429,841.35 นาย ธรีะวัฒน ์วงษ์ศรี
สังข์

 ดําเนนิการเอง 6/08/2556 21/07/2558 1 11 2558

ศช. P1300870 การพัฒนาชุดตรวจหาเชื*อก่อโรคใน
ปลานลิและปลาทับทมิดว้ยเทคนคิ
แลมป์เปลี�ยนสี

Development of simple and 

sensitive detection kits for 

pathogens in Nile and red 

tilapia using colorogenic Loop-

mediated

     1,097,287.89 นาง วรรณสกิา เกยีรติ
ปฐมชัย

 ดําเนนิการเอง 1/10/2556 4/06/2558 1 8 2558

ศช. P1300856 Chemical Analysis of Thai 

Mushrooms for Medicinal and 

Agricultural Utilization 

Chemical Analysis of Thai 

Mushrooms for Medicinal and 

Agricultural Utilization 

     1,899,699.74 นาย มาซาฮโิกะ อซิากะ  ดําเนนิการเอง 1/05/2557 21/12/2559 2 7 2559

ศช. P1300854 ความแปรผันทางพันธุกรรมของรา 
Ophiocordyceps unilateralis sensu

 lato ก่อโรคบนมดสกุล Formicidae 

ในประเทศไทย

Geographic distribution of the 

diversity of Ophiocordyceps 

unilateralis sensu lato 

infecting formicine ants over 

        799,453.62 นาง สุชาดา มงคล
สัมฤทธิ/

 ดําเนนิการเอง 1/03/2557 7/10/2559 2 7 2559

ศอ. P1300834 การศกึษาความเป็นไดข้องการพัฒนา
เครื�อง MRI ขนาดเล็ก

Feasibility study of a portable 

MRI scanner

        610,127.60 นาง เสาวภาคย์ ธง
วจิติรมณี

 ดําเนนิการเอง 27/08/2556 18/10/2559 3 2 2559

ศอ. P1300833 เครื�องวัดความเสี�ยงในการเกดิโรคตอ้
หนิมุมปิด ดว้ยการวเิคราะหภ์าพถ่าย
มุมลูกตาตามหลักการ Van Herick 

แบบอัตโนมัติ

Automatic Angle-Closure 

Glaucoma Screening Device 

Based on Van Herick’s Method

        689,804.71 นาย พิเชษฐ ์บุญหนุน  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 26/07/2559 2 9 2559

ศช. P1300832 Identification of new compounds 

that have potential use in 

antimalarial combination therapy

Identification of new 

compounds that have 

potential use in antimalarial 

combination therapy

        789,833.86 นาย ชัยรัตน ์อุทัยพิบูลย์  ดําเนนิการเอง 1/07/2557 20/12/2559 2 5 2559

ศช. P1300830 การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์บบบูรณาการ
สําหรับเด็กใน ต.แสงภา และ ต.เหล่า
กอหก อ.นาแหว้ จ.เลย

        435,000.00 นาง เบญจพร สุรารักษ์  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 8/09/2558 1 11 2558

ศช. P1300829 ศูนย์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์บบบูรณา
การสําหรับเด็กและเยาวชน หมู่บา้นบ่อ
เหมอืงนอ้ยและหมู่บา้นหว้ยนํ*าผัก ต.

แสงภา อ.นาแหว้ จ.เลย

        293,000.00 นาง เบญจพร สุรารักษ์  ดําเนนิการเอง 1/10/2556 13/03/2558 1 5 2558

ศว. P1300811 โครงการออกแบบและพัฒนาตน้แบบ
อุปกรณ์เสรมิท ี�เพลาส่งกําลังรถยนต์
เพื�อแกไ้ขการตดิหล่ม

        199,971.53 นาย ศราวุธ เลศิพลัง
สันติ

 ดําเนนิการเอง 18/07/2556 4/02/2558 1 7 2558

ศว. P1300805 การทําแผ่นขอ้มูลทางเทคนคิสําหรับ
รถบรรทุกอเนกประสงคแ์ละชิ*นส่วน

The technical data sheet for 

multi-purpose truck and parts

        252,360.24 นาย ฉัตรชัย จันทรเ์ด่น
ดวง

 ดําเนนิการเอง 17/07/2556 25/09/2558 2 2 2558

ศอ. P1300794 การนับและจําแนกสาหร่ายจากภาพ Algae Counting and 

Classification from an Image

          31,775.70 นาย วสศิ ลิ*มประเสรฐิ  ดําเนนิการเอง 9/08/2556 22/04/2557 8 2557

ศอ. P1300793 การวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่เพื�อการ
ใชง้านพื*นท ี�ดา้นการเกษตร

Big Data Analytics for 

Agricultural Zoning Map

        310,986.19 นาย นพดล ครีเีพ็ชร  ดําเนนิการเอง 9/08/2556 20/02/2558 1 6 2558
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ศช. P1300792 การพัฒนาชุดตรวจสําหรับระบุเพศตัว
อ่อนโคดว้ยเทคนคิมัลตเิพลก์ซแ์ลมป์
ในรูปแบบแหง้

Development of Bovine 

Embryo Sexing Kit Using 

Multiplex Loop-Mediated 

Isothermal Amplification 

Technique 

        362,259.00 น.ส. นภิา โชคสัจจะวาที  ดําเนนิการเอง 1/09/2556 14/01/2558 1 4 2558

ศว. P1300788 การเตรยีมกากตะกอนนํ*ายาง
ธรรมชาตทิ ี�เหมาะสมต่อกระบวนการ 
GRASS 3

Preparation of latex-sludge for 

GRASS 3 process

          97,228.18 นาง ฉววีรรณ คงแกว้  ดําเนนิการเอง 1/08/2556 5/09/2557 1 1 2557

ศช. P1300759 R55-การศกึษาประสทิธภิาพของ 
mannooligosaccharide สกัดจาก
กากมะพรา้วต่ออัตราการเจรญิเตบิโต
และภูมคิุม้กันในกุง้ขาว

Evaluation of dietary 

mannooligosaccharide from 

copra meal on growth 

performance and immunity of 

Pacific white shrimp

        338,630.00 นาย ยุทธนา กิ�งชา  ดําเนนิการเอง 9/07/2556 30/09/2556 2 2556

ศช. P1300748 การสรา้งระบบโปรตนีฐานสําหรับการ
แสดงออกที�ผวิเซลลข์องยีสตเ์พื�อ
นําไปใชใ้นกระบวนการหมักไบโอเอ
ทานอลจากชวีมวลประเภทลกิโน
เซลลูโลสในขั*นตอนเดยีวดว้ยวธิทีางชี
วสารสนเทศ

Construction of anchoring 

protein system for yeast cell-

surface display for utilization 

in consolidate bioprocessing 

by 

     1,298,833.63 น.ส. สุรษิา สุวรรณรังษี  ดําเนนิการเอง 15/07/2556 18/02/2559 2 7 2559

ศช. P1300744 R55-ผลของการเสรมิจุลนิทรยี์ท ี�ม ี
ฤทธิ/ยับยั*งแบคทเีรยีก่อโรคต่อการ
เปลี�ยนแปลงของกลุ่มประชากร
แบคทเีรยีในมูลสุกรหลังหย่านม

Effect of beneficial bacteria 

with bactericidal activity 

supplementation on change in 

community structures of fecal 

        349,290.48 นาง อมลยา โตสุโขวงศ์  ดําเนนิการเอง 1/07/2556 30/09/2556 2 2556

ศช. P1300741 การวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบ 
Phosphorproteome profiling ของ
สายพันธุด์ั *งเดมิและสายพันธุก์ลาย
พันธุเ์พื�อสรา้งเครอืข่ายความสัมพันธ์
ของโปรตนีในเซลลใ์นสภาวะทนทาน
ต่ออุณภูมิ

Comparative 

Phosphoproteome profiling of 

wild type and GroEL-negative 

mutant cells to elucidate 

temperature 

     1,500,000.00 น.ส. อภริด ีหงสท์อง  ดําเนนิการเอง 15/07/2556 25/06/2558 1 11 2558

ศช. P1300734 การทดสอบประสทิธภิาพของโปรตนี 
Vip3Aa จาก Bacillus thuringiensis 

สําหรับควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลง
ทดสอบ

Field Evaluation of Vip3Aa 

Protein from Bacillus 

thuringiensis for Control of 

Plant Pests

        458,030.51 นาย มงคล อุตมโท  ดําเนนิการเอง 1/06/2557 7/10/2559 2 4 2559

ศช. P1300729 R56-การจัดพิมพ์หนังสอื Atlas of 

Invertebrate-Pathogenic Fungi of 

Thailand รูปแบบเอกสาร
อเิลคทรอนกิส์

Atlas of Invertebrate-

Pathogenic Fungi of Thailand, 

An electronic book

          61,450.00 นาง เจนนเิฟอร ์เหลอืง
สอาด

 ดําเนนิการเอง 1/10/2556 23/09/2557 11 2557

ศช. P1300713 Genetic diversity of tospoviruses 

infecting tomato, pepper and 

cucurbits in Thailand

Genetic diversity of 

tospoviruses infecting tomato, 

pepper and cucurbits in 

Thailand

     1,989,999.21 น.ส. อรวรรณ ชัชวาล
การพาณิชย์

 ดําเนนิการเอง 1/09/2556 18/04/2560 3 7 2560

ศช. P1300712 Production of highly specific 

monoclonal antibodies to 

capsicum chlorosis virus, 

watermelon silver mottle virus and 

tomato necrotic ringspot virus and 

Development of ELISA-based 

detection 

Production of highly specific 

monoclonal antibodies to 

capsicum chlorosis virus, 

watermelon silver mottle virus 

and tomato necrotic ringspot 

virus and Development of 

ELISA-based detection 

     1,469,886.25 น.ส. อรประไพ คช
นันทน์

 ดําเนนิการเอง 1/09/2556 24/03/2559 2 6 2559

ศช. P1300703 การพัฒนา SNP Markers ในยีนที�
ควบคุมการสรา้งและเปลี�ยนแปลงการ
ผลติแป้งจากขา้ว 15 สายพันธุ์

Development of SNP marker 

in Genes Controlling and 

modifying Starch from 15 

Rice Cultivars

     2,690,352.00 นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง  ดําเนนิการเอง 24/08/2556 26/11/2558 2 3 2558

ศช. P1300689 ศกึษานเิวศวทิยาและปัจจัยที�มผีลต่อ
การเจรญิของเห็ดตับเต่าดําหลังนํ*า
ท่วมในพื*นท ี�เพาะเลี*ยงแบบธรรมชาต ิ
เพื�อฟื*นฟูศักยภาพของเกษตรกรผู ้
เพาะเห็ดใหก้ลับคนืมา

Ecological study of factors 

affectiong the growth of Hed 

Tub Tao Dam (Phlebopus 

portentosus) after flooding in 

natural 

        497,859.67 น.ส. ธติยิา บุญประเทอืง  ดําเนนิการเอง 1/12/2556 7/10/2559 2 1 2559
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ศช. P1300685 R55-การผลติแม่พันธุไ์ผ่สสีุกและ
พัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุโ์ดย
วธิกีารปักชําและการหาสภาวะที�
เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี*ยงเนื*อเยื�อ

        130,995.40 นาย เฉลมิพล เกดิมณี  ดําเนนิการเอง 24/06/2556 13/11/2556 5 2556

ศช. P1300645 R55-การเพาะเลี*ยงไผ่สสีุก Tissue culture of bamboo           99,893.75 น.ส. อรวรรณ ชัชวาล
การพาณิชย์

 ดําเนนิการเอง 14/06/2556 30/09/2556 3 2556

ศช. P1300643 R55-การคน้หาสภาวะที�เหมาะสสม
สําหรับการตกผลกึเอนไซมไ์ด
ไฮโดรโฟเลตรดีักเทส ไทมดิเิลทซนิ
เทสจากเชื*อทอกโซพลาสมา กอนดไิอ

Screening of condition for 

crystallization of Toxoplasma 

gondii dihydrofolate reductase 

thymidylate synthase 

(TgDHFR-TS)

        227,303.08 น.ส. จารุณี วานชิธนันกูล  ดําเนนิการเอง 14/06/2556 13/11/2556 5 2556

ศช. P1300642 R56-การสํารวจและรวบรวมความ
หลากชนดิของราแมลงและราย่อย
สลายไมบ้นพื*นท ี�ป่าอนุรักษ์ของ
ประเทศไทย

R56-Surveys and Collection 

Invertebrate-Pathogenic Fungi 

and Xylarianceae on Forests 

Conservation of Thailand

        199,999.98 นาง สุชาดา มงคล
สัมฤทธิ/

 ดําเนนิการเอง 1/10/2556 12/09/2557 11 2557

ศว. P1300636 การทดสอบสมบัตเิชงิกลอะลูมเินยีม
ผสม ADC12 และ A356 ที�ขึ*นรูปโดย
กระบวนการหล่ออัดทางออ้มแบบ
แนวนอน

Mechanical properties testing 

of ADC12 and A356 Al alloys 

produced by horizontal 

indirect squeeze casting 

process

          48,081.50 นาย จักรกฤษ พงษ์
พิสุทธนิันท์

 ดําเนนิการเอง 1/08/2556 9/03/2558 1 7 2558

ศช. P1300635 R55-การบ่งชี*ยีนที�เก ี�ยวกับการดื*อยา
อาทมิซีนินิในพลาสโมเดยีมเบอกไีอ
โดยวธิกีารหาลําดับเบส

Screening of condition for 

crystallization of Toxoplasma 

dihydrofolate reducase 

thymidylate synthase 

(TgDHFR-TS)

        199,658.02 น.ส. วรางคณา สงสังข์
ทอง

 ดําเนนิการเอง 16/06/2556 13/11/2556 5 2556

ศช. P1300634 การประเมนิค่าการดูดซับคลื�นแสงของ
เรอืนยอดมันสําปะหลังภายใตร้ะดับ
ความเครยีดนํ*าดว้ยกลอ้ง 
Multispectral และกลอ้งคลื�นแสงปกติ
ในอําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสมีา

Evaluation of Levels of Water 

Stress of Cassava Canopy 

Using Multispectral 

Reflectance 

     1,023,732.81 นาย อภสิทิธิ/ เอ ี�ยมหน่อ  ดําเนนิการเอง 1/11/2556 27/07/2558 1 8 2558

ศช. P1300629 R56-แบบจําลองเซลลเ์พื�อประเมนิ
บทบาทการแปรผันของยีนไดไฮโดร
เทอโรเอทซนิเทศของเชื*อพลาสโม
เดยีมไวแวกซต์่อการดื*อยาซัลฟาและ
เป็นเครื�องมอืใหม่ในการพัฒนาสาร
ตา้นมาลาเรยีใหม่

In vivo model for evaluation of 

the role of Plasmodium vivax 

dihydropteroate synthase 

polymorphisms in sulfa 

resistance 

        819,902.22 นาย วชิัย พรธนเกษม  ดําเนนิการเอง 1/07/2556 23/09/2557 1 2 2557

ศว. P1300606 การสํารวจและวเิคราะหป์รมิาณ
สารเคมกีําจัดแมลงและปราบวัชพืชใน
นํ*าจากคลองชลประทานในบรเิวณทุ่ง
รังสติ

Survey and assessment of 

pesticide and herbicide 

residues in irrigation canals in 

Rangsit area

          99,847.90 นาง ชัญชณา ธนชยา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 17/06/2556 7/01/2557 7 2557

ศช. P1300597 R55-การพัฒนาสภาวะที�เหมาะสมของ
 High-throughput RT-PCR-ELISA 

platform เพื�อใชใ้นการตรวจจําแนก
ชนดิของทอสโพไวรัส

R55-Optimization of high-

throughput RT-PCR-ELISA for 

tospoviru identification

        349,295.73 นาง แสงสูรย์ เจรญิวไิล
ศริิ

 ดําเนนิการเอง 1/06/2556 23/09/2557 1 3 2557

ศว. P1300595 พัฒนาสรา้งเครื�องเก็บและอัดยอดและ
ใบออ้ยแบบฟ่อนในแปลง

Development of Square Baler 

for sugarcane trash in the field 

     1,974,291.04 นาย ดุสติ ตั *งพิสฐิโยธนิ  ดําเนนิการเอง 1/12/2556 19/09/2560 3 9 2560

ศช. P1300592 R-55-การโคลนยีนที�สรา้ง interferon 

gamma ของชา้ง
        177,152.65 น.ส. วันด ียินดยีั�งยืน  ดําเนนิการเอง 1/06/2556 30/09/2556 3 2556
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ศว. P1300591 VC9-การพัฒนาบรรจุภัณฑร์ักษา
ความสดและตะกรา้ขนส่งลําไยร่วมกับ
ระบบการลดอุณหภูม ิ(Pre-cooling) 

และการออกแบบการจัดเรยีงในตูห้อ้ง
เย็น เพื�อขยายตลาดการส่งออกทาง
เรอื

     4,833,080.31 น.ส. วรรณี ฉนิศริกิุล  ดําเนนิการเอง 17/06/2556 21/07/2558 2 1 2558

ศว. P1300589 ตน้แบบกระเบื*องตกแต่งจโีอโพลเิมอร์
จากเศษแกว้สี

Prototype of geopolymer 

decoration tile from color 

glass cullet

          58,624.49 นาย อนุชา วรรณกอ้น  ดําเนนิการเอง 1/06/2556 26/05/2557 11 2557

ศอ. P1300588 VC9-ระบบสารสนเทศสนับสนุน
อุตสาหกรรมลําไย

     8,445,651.90 นาย เทพพิทักษ์ สอด
จติร์

 ดําเนนิการเอง 28/05/2556 15/11/2559 3 6 2559

ศช. P1300572 R55-การดัดแปรสมบัตเิชงิหนา้ที�ของ
โปรตนี

        299,596.21 นาย วัลลภ ชนะสัตรู  ดําเนนิการเอง 1/06/2556 30/09/2556 3 2556

ศอ. P1300569 แพลทฟอรม์การใหบ้รกิารตรวจวัด
พฤตกิรรมการขับรถ

Service Platform Evaluate  

Behavior Driving

        381,133.17 นาย ถนัด เหลอืงนฤทัย  ดําเนนิการเอง 11/11/2556 1/04/2558 1 5 2558

ศอ. P1300567 ระบบประเมนิ และตดิตามผลการ
วเิคราะหห์ลักทรัพย์ของนักวเิคราะห์

Security Analyst Performance 

Evaluation and Tracking 

System using Information 

from the Internet

                       -   นาย รัฐภูม ิตูจ้นิดา  ดําเนนิการเอง 8/07/2556 26/09/2557 1 2 2557

ศช. P1300562 R55-การเตรยีม DNA และ RNA 

คุณภาพดจีากยีสตท์นรอ้น Pichia 

thermonethanolica BCC16875 ใน
ปรมิาณที�เพียงพอเพื�อใชใ้นโครงการ
 Whole genome sequencing และ 
transcriptomic analysis

Prepartation of good quality 

genomic DNA and total RNA 

from the thermotolerant yeast, 

Pichia thermomethanolica 

BCC16875

        245,967.50 น.ส. ศรวีรรณ วงศว์ศิาล
ศรี

 ดําเนนิการเอง 1/06/2556 30/09/2556 3 2556

ศอ. P1300503 Kiosk สําหรับ Check in คนไข ้ระยะ
ที�3

        550,721.93 นาย สาโรช เจรญิกุล  ดําเนนิการเอง 15/10/2556 30/05/2559 2 7 2559

ศอ. P1300500 ระบบตดิตามและเฝ้าระวังภัยทาง
ธรรมชาต ิดว้ยขอ้มูลตรวจวัดจาก
เซ็นเซอร์

Natural Disaster Monitoring 

and Surveillance System on 

Sensor Observation Data

        161,927.19 นาง นัยนา สห
เวชชภัณฑ์

 ดําเนนิการเอง 26/07/2556 11/09/2557 1 2 2557

ศว. P1300499 สํารวจหาความเป็นไปไดใ้นการใชว้ธิ ี
ตกตะกอนดว้ยไฟฟ้าสําหรับบําบัดนํ*า
เสยีจากอุตสาหกรรมสิ�งทอ

Possibility investigation of 

textile wastewater treatment 

using electrocoagulation   

          56,466.69 นาง ศุภมาส ด่านวทิยา
กุล

 ดําเนนิการเอง 31/05/2556 25/10/2556 5 2556

ศว. P1300497 การพัฒนาขั*นตอนการวเิคราะห์
ทดสอบมาตรฐานสําหรับวเิคราะห์
ปรมิาณโลหะหนักในพลาสตกิตาม
ขอ้กําหนดของมาตรฐานบรรจุภัณฑ ์
EN 13432:2000

Analysis of heavy metals in 

plastics with reference to EN 

134232:2000 Packaging 

Standard

          94,667.96 นาง อาร ีธนบุญสมบัติ  ดําเนนิการเอง 7/05/2556 16/07/2557 1 2 2557

ศช. P1300464 R55-การพิสูจนล์ักษณะของ adenylyl

 cyclase-associated protein 1 

(CAP1) และ cAMP-dependent, 

catalytic, beta a-like(PmPKACB) 

ซดีเีอ็นเอและผลของ 
17 20 -dihydroxyprogesterone 

(DHP) ต่อการแสดงออกของจนีในรัง
ไข่กุง้กุลาดํา

        217,115.49 น.ส. กาญจนา สทิธขิัน
แกว้

 ดําเนนิการเอง 30/04/2556 13/11/2556 7 2556

ศช. P1300445 R55-การศกึษาและพัฒนาวธิกีาร
วเิคราะหค์วามสามารถของสารตา้น
ออกซเิดชันแบบใหม่ โดยมุ่งเนน้
ความสามารถในการตา้นไฮดรอกเรดิ
คอล โดยกลไกการตรงึโลหะร่วมกับ
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอสิระ 
ในระบบอมิัลชันชนดินํ*ามันในนํ*า

Noval analytical assays for 

evaluating antioxidant capacity 

in terms of hydroxyl radical 

averting and metal chelating 

        199,713.00 นาย อตกิร ปัญญา  ดําเนนิการเอง 1/05/2556 30/09/2556 4 2556
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ศช. P1300444 การผลติแบคทเีรยี Bacillus 

thuringiensis เพื�อทดสอบภาคสนาม
ในการควบคุมหนอนหัวดํามะพรา้ว 
(Opisina arenosella walker)

Production of Bacillus 

thutingiensis for field trial on 

Coconut black-headed 

caterpillar (Opisina arenosella 

walker)

        385,986.39 นาย บุญเฮยีง พรม
ดอนกอย

 ดําเนนิการเอง 1/05/2556 11/12/2556 7 2556

ศช. P1300443 การพัฒนาวธิกีารตรวจหาปรมิาณสาร
เมตาโบไลทด์ว้ยเครื�อง liquid 

chromatography/electrospry 

ionization/linear ion-trap 

quadrupole tandem mass 

spectrometer

Establishment of quantitative 

analysis of targeted 

metaboltes using a liquid 

chromatography/electrospry 

ionization

     1,441,745.08 น.ส. สุกัญญา ยง
เกยีรตติระกูล

 ดําเนนิการเอง 1/06/2556 2/03/2559 2 9 2559

ศอ. P1300441 พัฒนาเครื�องกระตุน้หัวใจดว้ยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ

Automated External 

Defibrillator Development

     1,877,840.90 นาย ชูศักดิ/ ธนวัฒโน  ดําเนนิการเอง 1/07/2556 14/09/2559 3 2 2559

ศอ. P1300440 โครงการวจิัยกระบวนการโลจสิตกิส์
ของโรงพยาบาลขนาดกลางเพื�อการ
ทําโพรเซสออพทไิมเซชั�น

Research Project on Process 

Optimization in Healthcare 

Logistics Systems

     1,538,828.51 นาย ชยกฤต เจรญิศิ
รวิัฒน์

 ดําเนนิการเอง 1/06/2556 6/03/2560 3 9 2560

ศช. P1300436 VC32-การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาวนเกษตรอย่างมสี่วนร่วมของ
ชุมชน

     4,988,058.09 นาย เฉลมิพล เกดิมณี  ดําเนนิการเอง 19/04/2556 21/11/2557 1 7 2557

ศช. P1300434 การศกึษาการเปลี�ยนแปลงพลวัตป่า
มอสงิโต โดยเฉพาะผลกระทบต่อการ
ออกดอกออกผลของพืช, พืชอาหาร
ชะนแีละสัตวป์่า, การกระจายเมล็ด
พันธุ ์และการเปลี�ยนแปลงของ
ภูมอิากาศ

Study of Forest Dynamics on 

the Mo Singto Plot: effects of 

Phenology, Gibbons’ Diets, 

Seed dispersal and Climate 

Change

     1,405,844.06 น.ส. อนุตตรา ณ ถลาง  ดําเนนิการเอง 1/01/2557 7/10/2559 2 9 2559

ศว. P1300427 ฟิลม์พอลโิพรพิลนีหลายชั*นที�มสีมบัติ
การปิดผนกึดว้ยความรอ้น ลอกออก
ไดง้่าย และป้องกันการเกดิฝ้าสําหรับ
บรรจุภัณฑจ์ัดเก็บอาหารในที�เย็น

Multilayer Polypropylene Films 

with Effective Peelable, 

Sealable and Antifog 

Properties for Cold Storage 

Food Packaging

          96,968.98 น.ส. ชารณิี วโินทพรรษ์  ดําเนนิการเอง 1/06/2556 26/05/2557 11 2557

ศว. P1300406 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพัฒนา
เม็ดรูพรุนจากเถา้หนัก

development of porous media 

from bottom coal ash and its 

application test on  water  bio-

treatment

          87,567.07 นาง อุมาพร เสนวริัช  ดําเนนิการเอง 4/04/2556 17/05/2557 1 1 2557

ศช. P1300400 R55-การศกึษาผลของกากถั�วเหลอืง
ต่อการแสดงออกของยีนในลําไสกุ้ง้
ขาว L. Vannamei และประชากร
แบคทเีรยีในลําไส ้

R55-The effect of dietary 

soybean meal on intestinal 

gene expression of pacific 

white shrimp L. vannamei and 

intestinal

        231,773.47 นาย เสจ ไชยเพ็ชร  ดําเนนิการเอง 9/04/2556 30/09/2556 5 2556

ศว. P1300389 การพัฒนาซอฟแวรก์ารสรา้งโมเดล
และแสดงผล

     4,961,036.66 นาย สมบูรณ์ โอตร
วรรณะ

 ดําเนนิการเอง 17/03/2557 19/05/2560 3 2 2560

ศว. P1300383 การพัฒนาทรานซสิเตอรส์ารอนิทรยี์
สําหรับการตรวจวัดสารอนิทรยี์พิษ
ตกคา้งในนํ*า

Development of organic 

transistor for detection of toxic 

organic species in water

        182,418.20 นาง ชัญชณา ธนชยา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 27/03/2556 28/01/2558 1 1 2558

ศว. P1300365 การปรับสภาพนํ*าคูเมอืงเชยีงใหม่ให ้
ใส สะอาด และออกซเิจนสูง เพื�อรับ
เทศกาลสงกรานต ์ปี 2556 (ดว้ยระบบ
เอ็น-ค่า หรอื การใชส้ารจับตะกอน
ร่วมกับเครื�องเตมิอากาศ)

        604,252.38 น.ส. วรรณี ฉนิศริกิุล  ดําเนนิการเอง 22/03/2556 28/09/2557 1 6 2557

ศว. P1300364 สาเหตุการสกึหรอของสกรูของเครื�อง
หบีปาลม์แบบแยกเม็ดใน

Wear Investigation on Press 

Screw in Palm Oil Extraction

          53,080.00 นาง ปนัดดา เช็พเพิรด์  ดําเนนิการเอง 19/03/2556 17/02/2557 11 2557

ศช. P1300363 R55-การพัฒนาเครื�องหมาย 
microsatellite เพื�อใชใ้นการวเิคราะห์
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
กุง้ขาว Litopenaeus vannamei

R55-Development of 

microsatellite analysis 

platform for determining 

genetic diversity of the Pacific 

white shrimp

        239,456.48 น.ส. สริกิานต ์ประเสรฐิ
ลักษณ์

 ดําเนนิการเอง 1/04/2556 30/09/2556 5 2556
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ศช. P1300359 การหา correlate of protection ต่อ
ไขเ้ลอืดออก Dengue: การตรวจหา
แอนตบิอดตี่อโปรตนี E  โดเมน 1 และ
 2 (EDI/II)

Searching for correlation of 

protection against Dengue 

heamorrhagic fever 

        739,240.64 น.ส. ชัญญา พุทธขิันธ์  ดําเนนิการเอง 1/06/2556 30/10/2558 2 4 2558

ศช. P1300358 การหา correlate of protection ต่อ
ไขเ้ลอืดออก Dengue: การตรวจหา
แอนตบิอดที ี�จําเพาะต่อ
โปรตนีส่วนเปลอืกหุม้บรเิวณ domain 

III ของไวรัสไขเ้ลอืดออก

Searching for correlate of 

protection against Dengue 

hemorrhagic fever: domain III 

specific antibody

        409,504.52 นาง ฐนยีา รอยตระกูล  ดําเนนิการเอง 1/06/2556 30/10/2558 2 4 2558

ศช. P1300356 การหา correlate of protection ต่อ
ไขเ้ลอืดออก Dengue: การตรวจหา
แอนตบิอดตี่อโปรตนี NS1 ของเชื*อ
ไวรัสเด็งกี�

Searching for Correlate of 

Protection against Dengue 

Hemorrhagic Fever: Anti-

Dengue Virus NS1 Antibody 

Assay

        611,549.76 น.ส. ศันสนยี นอ้ย
สคราญ

 ดําเนนิการเอง 1/06/2556 28/09/2558 2 3 2558

ศว. P1300355 ชุดเพาะธัญพืชงอกสําหรับใชใ้น
ครัวเรอืนและสภาวะวกิฤติ

          50,384.37 น.ส. ผกามาศ แซ่หว่อง  ดําเนนิการเอง 15/03/2556 20/05/2558 2 2 2558

ศว. P1300351 การศกึษาเบื*องตน้เรื�องปัจจัยสนับสนุน
และอุปสรรคในการบรหิารจัดการห่วง
โซ่อุปทานรักษ์สิ�งแวดลอ้มใน
อุตสาหกรรมไทย

Preliminary Study on the 

Drivers and Barriers to Green 

Supply Chain Management 

Practices in Thai Industry

        112,960.00 นาง อภญิญา ภาณุภัทร  ดําเนนิการเอง 15/03/2556 10/09/2557 1 6 2557

ศอ. P1300314 การเร่งความเร็วอัลกอรธึมึวัดขนาด
วัตถุจากภาพถ่ายโดยเทคนคิเรดอนท
รานฟอรม์

A speed-up algorithm for 

automatic object 

measurement via Radon 

Transform

        394,850.89 น.ส. รุ่งกานต ์ศริเิจรญิ
ไชย

 ดําเนนิการเอง 20/03/2556 4/09/2558 2 6 2558

ศอ. P1300302 ระบบเครอืข่ายสังคมออนไลนท์ ี�ใช ้
เฉพาะภายในองคก์ร

Enterprise Social Network 

System

     1,000,848.76 น.ส. อลสิา คงทน  ดําเนนิการเอง 2/04/2556 3/03/2558 1 11 2558

ศว. P1300265 การหาตําแหน่งของอะตอม Ag ในวัสดุ
เทอรโ์มอเิล็กทรกิที�โด๊ป Ca3Co4O9

 ดว้ย Ag

        147,799.85 นาง ชัญชณา ธนชยา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 1/03/2556 28/10/2556 7 2556

ศช. P1300245 ศกึษากลไกการตดิเชื*อในระยะเริ�มตน้
ของ Ralstonia solanacearum ใน
มะเขอืเทศ Lycopersicon 

esculentum

Investigation of early infection 

mechanisms of Ralstonia 

solanacearum in tomato 

(Lycopersicon esculentum)

        499,997.14 น.ส. ประชุมพร นวลอุไร  ดําเนนิการเอง 1/03/2556 22/04/2558 2 1 2558

ศช. P1300214 Formulation of shrimp feed for 

prevention and inhibition of Laem-

Singh virus infection in the black 

tiger shrimp Penaeus monodon

Formulation of shrimp feed for 

prevention and inhibition of 

Laem-Singh virus infection in 

the black tiger shrimp

        365,481.69 น.ส. วรรณวมิล ศักดิ/
เสมอพรหม

 ดําเนนิการเอง 18/02/2556 4/07/2557 1 5 2557

ศช. P1300212 การพัฒนาเครื�องมอืการตรวจสอบและ
คัดเลอืกพันธุม์ันสําปะหลังในระดับดี
เอนเอเบสเดี�ยว (ปี2)

Development of single 

nucleotide polymorphism 

(SNP) detection platform for 

cassava breeding programs

     1,795,434.36 นาย สทิธโิชค ตั*งภัสสร
เรอืง

 ดําเนนิการเอง 18/02/2556 27/01/2559 2 11 2559

ศช. P1300208 R55-การคัดเลอืกเชื*อราแมลงที�มผีล
ต่อเพลี*ยกระโดดสนีํ*าตาล 
(Nilaparvata lugens) โดยการ
ทดสอบในหอ้งปฏบิัตกิาร

R55-Laboratory screening of 

entomopathogenic fungi 

against brown plant hopper 

(Nilaparvata lugens)

        136,589.12 น.ส. จรีภา ปัญญาศริิ  ดําเนนิการเอง 1/03/2556 30/09/2556 6 2556

ศช. P1300192 การพัฒนาเอนไซมเ์พื�อกระบวนการ
หมักมันสําปะหลังเป็นไบโอเอทานอล
ความเขม้ขน้สูงและการประเมนิ
ศักยภาพในระดับตน้แบบ

Development of enzyme for 

very high gravity fermentation 

of cassava to bioethanol and 

assessment in demonstration

        758,613.90 นาย วรีะวัฒน ์แช่มปรดีา  ดําเนนิการเอง 1/11/2556 24/03/2559 2 4 2559

ศช. P1300185 R55-การควบคุมเพลี*ยกระโดดสี
นํ*าตาล (Nilaparvata lugens) โดยใช ้
เทคโนโลยี RNA interference: การ
คัดเลอืกหายีนที�มคีวามสําคัญต่อการ
ดํารงชวีติและพัฒนาการของเพลี*ย
กระโดดสนีํ*าตาล

R55-RNA interference 

technology for control of the 

brown planthopper 

(Nilaparvata lugens): 

screening for candidate

        376,491.39 น.ส. สุมารนิ ซุนสง่า  ดําเนนิการเอง 15/02/2556 13/11/2556 9 2556
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ศช. P1300165 การพิสูจนส์นปิของยีนที�เก ี�ยวขอ้งกับ
การเตบิโตและความสัมพันธก์ับ
ลักษณะการเตบิโตของกุง้ขาว

Validation of SNP in growth-

related genes and their 

relationships with growth traits 

of Pacific white shrimp

        799,928.10 น.ส. บวรลักษณ์ คํานํ*า
ทอง

 ดําเนนิการเอง 1/03/2556 13/03/2558 2 2558

ศช. P1300162 การศกึษาการตอบสนองของ 
Spirulina ต่ออุณหภูมสิูงและสภาวะ
ขาดไนโตรเจน ในระดับ 
transcription: ระยะที� 3

        500,000.00 น.ส. กัลยาณี ไพฑูรย์
รังสฤษดิ/

 ดําเนนิการเอง 1/05/2556 31/01/2557 8 2557

ศว. P1300159 R_56 การออกแบบและสรา้งยูนติ
ยับยั*งเชื*อแบคทเีรยีในนํ*าเสยีชนดิ
เคลอืบผวิดว้ยวัสดุไทเทเนยีมได
ออกไซดเ์พื�อประกอบกับเครื�องทํานํ*า
รอ้นพลังงานแสงอาทติย์

Design and Fabrication of 

Bacterial Growth inhibiting 

Unit– Titanium Dioxide-Coated 

Absorber Assembled

        149,935.00 น.ส. ศรชล โยรยิะ  ดําเนนิการเอง 5/02/2556 17/09/2557 1 7 2557

ศว. P1300144 การศกึษาพฤตกิรรมการเกดิและ
สมบัตขิองจโีอโพลเิมอรแ์บบพรุนตัว
จากสารประกอบอนนิทรยี์

Behaviors and Properties of 

Porous Geopolymer from 

Inorganic Substances

        582,557.06 นาย พิทักษ์ เหล่ารัต
นกุล

 ดําเนนิการเอง 1/07/2556 29/03/2560 3 8 2560

ศว. P1300142 การประยุกตใ์ชง้านไฮดรอกซแีอปา
ไทตใ์นการรักษาและสรา้งเสรมิกระดูก

The uses of hydroxyapatite in 

bone related treatment and 

regeneration

     2,031,970.03 นาย จนิตมัย สุวรรณ
ประทปี

 ดําเนนิการเอง 15/07/2556 7/04/2560 3 9 2560

ศว. P1300133 การศกึษาสมบัตคิวามตา้นทานต่อการ
เปลี�ยนแปลงอุณหภูมโิดยเฉยีบพลัน
ของจโีอโพลเิมอรส์ําหรับวัสดุทนไฟ

Study of Thermal Shock 

Resistance of Geopolymer for 

Refractory

        741,931.29 น.ส. ภาวด ีอังคว์ัฒนะ  ดําเนนิการเอง 8/07/2556 29/06/2559 2 11 2559

ศว. P1300130 การพัฒนาระบบสาธติเพื�อแสดง
ความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรใน
กระบวนการหล่อความดันสูงกับ
คุณภาพชิ*นงานหล่อ

Development of 

Demonstration System of 

Process Parameters’ Effects 

On Castings’ Quality in HPDC 

Process

     1,069,311.23 นาย พงษ์ศักดิ/ ดุลย
ประพันธ์

 ดําเนนิการเอง 16/06/2556 15/09/2560 4 3 2560

ศช. P1300127 การศกึษาบทบาทของยีนสมาชกิกลุ่ม
 BEL-likeและ POTH1-like  ใน
กระบวนการชักนําการพัฒนาของราก
สะสมอาหารมันสําปะหลัง

Molecular Characterization of 

Storage Root Formation in 

Cassava:Investigating The 

Role of BEL-type and POTH-

type

     1,768,604.63 นาย ยินด ีชาญววิัฒนา  ดําเนนิการเอง 1/04/2556 22/01/2558 1 9 2558

ศว. P1300125 การพัฒนาเทคนคิวเิคราะหส์ัณฐาน
วทิยาของพอลเิมอรผ์สมกลูเตนจาก
แป้งสาลแีละพอลบิวิทลินีซัคซเินต

Technique development of 

morphology analysis of wheat 

gluten/poly(butylene 

succinate) blends

        293,476.38 น.ส. อรอุมา สันตวธิ ี  ดําเนนิการเอง 1/07/2556 1/07/2558 2 2558

ศว. P1300120 การเปรยีบเทยีบถังหมักปุ๋ยอนิทรยี์
สําหรับบา้นเรอืน

The comparison of home 

composting bins

          40,800.00 นาย ฉัตรชัย จันทรเ์ด่น
ดวง

 ดําเนนิการเอง 31/01/2556 25/06/2558 2 5 2558

ศว. P1300116 โครงการศกึษาและพัฒนาเทคโนโลยี
การฉดีขึ*นรูปบรรจุภัณฑพ์รอ้มตกแต่ง
ฉลากสําเร็จในขั*นตอนเดยีว   
จากพลาสตกิย่อยสลายไดท้าง
ชวีภาพดว้ยกระบวนการ Injection 

In-Mold Labeling

        489,981.36 น.ส. พัชร ีลาภสุรยิกุล  ดําเนนิการเอง 16/08/2556 15/09/2559 3 1 2559

ศว. P1300114 การดัดแปรแป้งมันสําปะหลังเพื�อลด
การดูดซับนํ*า

Modification of Cassava 

Starch to Reduce Moisture 

Sensitivity

        562,131.00 น.ส. ดวงพร ศริกิติตกิุล  ดําเนนิการเอง 24/05/2556 29/03/2559 2 1 2559

ศช. P1300105 บทบาทของแกมมากลูตามลิซสิเตอนี
ซนิตะเทสในการยับยั*งการกลายพันธุ์
ของไดไฮรโดรโฟเลตรดีักเทสที�
ก่อใหเ้กดิการดื*อยาประเภทแอนตโิฟ
เลตในเชื*อพลาสโมเดยีม

Role of Y-glutamylcyteine 

synthetase in suppressing an 

emergence of antifolate-

resistant mutations in 

Plasmodium

     1,494,318.53 น.ส. วรางคณา สงสังข์
ทอง

 ดําเนนิการเอง 28/01/2556 11/02/2559 3 1 2559

ศว. P1300101 การศกึษาโครงสรา้งทางจุลภาคดว้ย
เทคนคิ TEM ของฟิลม์บาง NiO ที�ขึ*น
รูปดว้ยวธิ ีChemical Bath Deposition

        149,156.31 น.ส. บราล ีชยสมบัติ  ดําเนนิการเอง 28/01/2556 27/05/2557 1 4 2557
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ศว. P1300097 การศกึษาโครงสรา้งจุลภาคของผวิชั*น
ฟิลม์ดบีุกออกไซดท์ ี�มตี่อคุณภาพ
ผลกึและสมบัตทิางไฟฟ้าของฟิลม์
ดบีุกออกไซดโ์ด๊ปฟลูออไรดใ์นชั*น
ถัดไป

          98,600.40 น.ส. อัจฉราพร ศรอี่อน  ดําเนนิการเอง 25/01/2556 27/05/2557 1 4 2557

ศว. P1300096 พัฒนาเทคนคิกระบวนการเตรยีม
ชิ*นงานวัสดุโลหะพรุนและการวเิคราะห์
โครงสรา้งจุลภาคดว้ยเทคนคิ TEM

        148,957.76 น.ส. เพ็ญนภา มุทติา
มงคล

 ดําเนนิการเอง 25/01/2556 28/05/2557 1 4 2557

ศช. P1300046 การศกึษาผลการกระตุน้ความสมบูรณ์
ของพ่อพันธุก์ุง้กุลาดําอายุ 17 เดอืนที�
เลี*ยงในบ่อดนิดว้ยอาหารมชีวีติ

        496,097.03 น.ส. นศิรา การุณอุทัยศริิ  ดําเนนิการเอง 16/01/2556 7/09/2556 8 2556

ศช. P1300042 Study of relevance of heat shock 

protein 90 to the female 

reproduction of the black tiger 

shrimp (Penaeus monodon)

Study of relevance of heat 

shock protein 9 to the female 

reproduction of the black tiger 

shrimp (Penaeus monodon)

        372,609.22 น.ส. วณิลดา รุ่งรัศมี  ดําเนนิการเอง 1/03/2556 5/08/2558 2 5 2558

ศว. P1300008 การพัฒนาแม่แบบพลาสตกิสําหรับ
การผลติถุงมอืยาง

Development of Plastics 

Former for Manufacturing of 

Rubber Gloves

        433,491.96 นาย พรอ้มศักดิ/ สงวน
ธํามรงค์

 ดําเนนิการเอง 1/06/2556 23/02/2558 1 8 2558

ศอ. P1300006 บรหิารจัดการโครงการ SF Smart Farm Flagship 

Management SF:โครงการ
บรหิารจัดการสมารท์ฟารม์

        954,362.97 นาย อรรถนติ ิอัศวนิ
นมิติกุล

 ดําเนนิการเอง 3/01/2556 1/07/2557 1 6 2557

ศอ. P1300005 บรหิารจัดการโครงการภายใต ้DT Digitized Thailand Flagship 

Project Management DT:

บรหิารจัดการโครงการภายใต ้
Digitized Thailand Flagship

        601,915.46 นาย อรรถนติ ิอัศวนิ
นมิติกุล

 ดําเนนิการเอง 3/01/2556 19/09/2557 1 8 2557

ศอ. P1250010 นาฬิกาเวลาตรง รุ่น 2 AirTime V2         654,554.75 นาย สุทัศน ์ปฐมนุพงศ์  ดําเนนิการเอง 7/11/2555 17/02/2557 1 3 2557

ศอ. P1250002 ระบบบรหิารจัดการและควบคุม
อุณหภูมขิองเครื�องปรับอากาศใน
อาคาร เฟส2

Indoor Air Condition Control 

and Management System

        969,234.34 นาย เสกสรรค ์ศาสตร์
สถติ

 ดําเนนิการเอง 22/11/2555 27/09/2560 4 1 2560

ศว. P1202337 การศกึษาโครงสรา้ง&คุุณสมบัต ิ
Multi-Wall 

        148,751.41 นาย วศิษิฏพงศ ์ยอดศรี  ดําเนนิการเอง 25/12/2555 26/05/2557 1 5 2557

ศช. P1202329 ระบบแปลงปลูกมันสําปะหลังจากตน้
พันธุป์ลอดโรค (เฟสที� 2) 

Development of sustainable 

cassava plantation from 

micropropagation culture 

(Phase II)

     1,993,890.62 นาง ธราธร ทรีฆฐติิ  ดําเนนิการเอง 21/12/2555 22/03/2559 3 3 2559

ศช. P1202326 การปรับปรุงกระบวนการคัดเลอืก
เซลลท์ ี�สรา้งโปรตนีรคีอมบแินนตจ์าก
เซลลแ์มลงหวี� และการแยกโปรตนีให ้
บรสิุทธิ/ 

Modification of high-producing 

cell selection system and high-

affinity protein purification of 

recombinant proteins

     1,836,052.88 น.ส. ชัญญา พุทธขิันธ์  ดําเนนิการเอง 3/01/2556 29/09/2558 2 8 2558

ศช. P1202311 การวจิัยการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรชวีภาพ(หอ้งปฏบิัตกิาร
เทคโนโลยีการหมัก) 

Bioresources Utilization 

Research (Fermentation 

Technology Laboratory)

        999,894.24 นาง สุมาล ีสุโพธณิะ  ดําเนนิการเอง 15/12/2555 30/05/2557 1 5 2557

ศอ. P1202288 เม็ดโลหะนาโนขยายสัญญาณเพื�อ
ตรวจธนบัตร

Development of novel 

inorganic silver nanoparticles 

sensor for SERS in anti-

counterfeiting application 

technology

        392,896.36 นาย นพดล นันทวงศ์  ดําเนนิการเอง 19/02/2556 1/04/2557 1 2 2557

ศอ. P1202271 โครงการนําร่องอนิเทอรเ์น็ตความเร็ว
สูงเพื�อโรงเรยีนในชนบทที�ห่างไกล 

Broadband Wireless Access 

for Rural Schools

        393,074.50 นาย กติต ิวงศ์
ถาวราวัฒน์

 ดําเนนิการเอง 2/01/2556 2/06/2558 2 5 2558

ศช. P1202232 การระบุยีนที�คาดว่ามหีนา้ท ี�เก ี�ยวขอ้ง
ในการตา้นทานความเค็มบน
โครโมโซมที� 1 ในขา้ว (Oryza sativa

 L.) 

Identification of the putative 

gene(s) involving in salt 

resistance located on 

chromosome 1 in rice (Oryza 

stativa L.)

        739,119.45 นาย มชีัย เซี�ยงหลวิ  ดําเนนิการเอง 20/11/2555 30/05/2559 3 6 2559
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ศอ. P1202223 QZSS in Application Platform for 
 Vehicle

New Approach QZSS (Multi-

GNSS) in Application Platform 

for Vehicle Safety

        308,800.45 นาย รักษิต ฐติพิัฒ
นพงศ์

 ดําเนนิการเอง 29/11/2555 27/03/2557 1 4 2557

ศช. P1202215 Sequencing and fine mapping of 

Downy Mildew resistant 

Quantitative Trait Loci in maize

Sequencing and fine mapping 

of Downy Mildew resistant 

Quantitative Trait Loci in maize

     1,445,198.13 นาย เจเรอมี� เชยีรแ์มน  ดําเนนิการเอง 1/09/2556 5/08/2558 1 11 2558

ศอ. P1202209 โครงการพัฒนาหัวเคลอืบสปัตเตอรงิ
ชนดิปรับตําแหน่งชิ*นแม่เหล็กสําหรับ
เคลอืบฟิลม์บางวัสดุหลายประเภท 

Development of Magnetron 

Sputtering Cathodes with 

Adjustable Magnetic 

Components for Versatile 

Thin-Film Material Deposi

     1,582,580.57 นาย พิทักษ์ เอ ี�ยมชัย  ดําเนนิการเอง 15/01/2556 13/01/2559 3 2559

ศอ. P1202208 การตรวจวัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ขา้วดว้ยเทคโนโลยีโฟโทนกิส์

Photonics-based quality 

assessment for rice seeds

        445,549.58 นาย โกษม ไชยถาวร  ดําเนนิการเอง 1/03/2556 13/01/2559 2 1 2559

ศช. P1202207 การวจิัยการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรชวีภาพ(ปีท ี�3) ส่วน
หอ้งปฏบิัตกิารวจิัยทรัพยากรชวีภาพ 

Bioresources Utilization 

Research (3nd year) 

(Bioresources Research 

Laboratory)

     2,845,325.37 น.ส. ปัทมา พิทยขจรวุฒิ  ดําเนนิการเอง 15/11/2555 10/02/2557 1 3 2557

ศช. P1202206 การตรวจหาความสัมพันธข์อง SNP 

กับลักษณะที�สําคัญทางเศรษฐกจิ
        699,591.47 นาย ศษิเฎศ ทองสมิา  ดําเนนิการเอง 1/01/2556 5/08/2558 2 7 2558

ศอ. P1202176 ระบบสบืคน้ขอ้มูลจราจรจากชื�อ
สถานที�และจุดสนใจแบบยืดหยุ่น

A location-based Traffic 

Information System with 

Flexible POI (Point-Of-

Interest) Search 

        736,428.03 น.ส. อนันตล์ดา โชติ
มงคล

 ดําเนนิการเอง 1/05/2556 8/10/2557 1 5 2557

ศอ. P1202170 นาฬิกาเวลาตรง รุ่น 2 (zigbee 

module)

        156,315.82 นาย พิษณุ ดวงธนู  ดําเนนิการเอง 5/11/2555 3/01/2557 1 2 2557

ศอ. P1202166 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการคุณภาพ
ขา้วไทย

        575,368.10 นาย กติต ิพงศก์ติติ
วัฒนา

 ดําเนนิการเอง 2/11/2555 20/03/2558 2 4 2558

ศช. P1202131 โครงการพัฒนาชุดทดสอบที�มคีวาม
ไวสูงสําหรับตรวจวเิคราะหส์ารอะฟ
ลาท๊อกซนิจากปฏกิริยิาการยับยั*ง
เอนไซมอ์ะซทีลิโคลนิเอสเตอรเ์รส

The Development of Test Kit 

for Sensitive Detection of 

Aflatoxin Based On 

Acetylcholinesterase Inhition

     1,096,990.86 นาย สรวง สมานหมู่  ดําเนนิการเอง 1/03/2556 4/06/2558 2 3 2558

ศช. P1202115 เครอืข่ายการวจิัยสารออกฤทธิ/ทาง
ชวีภาพจากทรัพยากรชวีภาพของ
ประเทศไทย

Bioresources Utilization 

Research Network

        884,510.00 น.ส. กัญญวมิว ์กรีตกิร  ดําเนนิการเอง 1/10/2555 30/09/2556 11 2556

ศช. P1202083 Development of microfluidic 

platform for immunoassay 

detection of seedborne pathogens 

as a new diagnostic tool in 

agricultural research

Development of microfludic 

platform for immunoassay 

detection of seedborne 

pathogens as a new 

diagnositc tool in agri

        274,286.99 น.ส. นํ*ารนิ ไทยตรง  ดําเนนิการเอง 16/11/2555 10/02/2557 1 3 2557

ศว. P1202082 การสรา้งฐานขอ้มูลเปรยีบเทยีบ
สมรรถนะของยางลอ้ตัน

Benchmark construction of 

solid-tire performances

        669,562.03 นาย วุฒชิัย ไทยเจรญิ  ดําเนนิการเอง 1/06/2556 5/11/2557 1 5 2557

ศช. P1202071 การศกึษาลักษณะสภาพแวดลอ้ม การ
เตบิโตของมันสําปะหลังที�ปลูกบนดนิ
ดาน และการทําแผนที�ดนิดานใน
พื*นท ี�ตําบลหว้ยบง อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสมีาดว้ยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ

Environment, Cassava 

Performance Monitoring on 

Hardpan Soils and Hardpan 

Soil mapping using 

Geoinformatics Technology 

        650,721.27 นาย อภสิทิธิ/ เอ ี�ยมหน่อ  ดําเนนิการเอง 1/08/2556 23/01/2558 1 5 2558

ศช. P1202068 การพัฒนาชุดตรวจแอนตบิอดตี่อโรค
พีอารอ์ารเ์อสในซรีั�มสุกร

Development of ELISA for 

detection of PRRS-specific 

antibodies in pig sera

        799,598.55 น.ส. นันทช์ญา วรรณ
เสน

 ดําเนนิการเอง 1/03/2556 18/09/2557 1 6 2557

ศช. P1202056 R55-Detection of antifolate 

resistance in P.falciparum by 

LAMP-SNP strip test

Detection of antifolate 

resistance in P.falciparum by 

LAMP-SNP strip test

        296,505.00 น.ส. ดารนิทร ์คงคา
สุรยิะฉาย

 ดําเนนิการเอง 10/10/2555 13/11/2556 1 1 2556

ศน. P1202016 การวจิัยและพัฒนาการคํานวณระดับ
นาโน

     1,032,473.72 น.ส. สุภาวด ีนาเมอืง
รักษ์

 ดําเนนิการเอง 8/10/2555 11/01/2560 4 3 2560
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ศน. P1202015 วจิัยและพัฒนาระบบนําส่ง      9,973,751.19 นาง ณัฎฐกิา แสงกฤช  ดําเนนิการเอง 8/10/2555 17/02/2560 4 4 2560

ศน. P1202014 วจิัยและพัฒนาดา้นความปลอดภัย
ทางนาโนเทคโนโลยี

     5,709,576.93 น.ส. รววิรรณ มณีรัตน
โชติ

 ดําเนนิการเอง 8/10/2555 9/02/2560 4 4 2560

ศน. P1202012 วจิัยและพัฒนาโครงสรา้งนาโนไฮบรดิ
และนาโนคอมพอสทิ

     3,070,594.22 น.ส. ณัฏฐพร พิมพะ  ดําเนนิการเอง 8/10/2555 13/01/2560 4 3 2560

ศว. P1202006 ทดสอบภาคสนาม: ภาชนะปลูก
สําหรับกลา้ออ้ย

The cooperated field test 

project: the planting 

containers for a disease free  

sugarcane Mitrphon 3

        153,135.21 นาย ธรรมรัตน ์ปัญญ
ธรรมาภรณ์

 ดําเนนิการเอง 15/10/2555 17/02/2557 1 4 2557

ศน. P1202005 วจิัยและพัฒนาวัสดุนาโนเพื�อ
การพลังงานและการเร่งปฏกิริยิา

     7,176,340.93 นาย ขจรศักดิ/ เฟื�องนว
กจิ

 ดําเนนิการเอง 8/10/2555 17/02/2560 4 4 2560

ศว. P1201995 R55_การศกึษาเบื*องตน้เพื�อวเิคราะห์
สารอนิทรยี์ไอระเหยในลมหายใจของ
มนุษย์

R55_Feasibility study for 

volatile organic compounds 

analysis in human exhaled 

breath

        199,491.31 นาง อาร ีธนบุญสมบัติ  ดําเนนิการเอง 1/10/2555 21/11/2556 1 1 2556

ศน. P1201924 การประเมนิประสทิธภิาพการวจิัยและ
พัฒนากระสอบชลปราการ

     2,070,000.00 นาย สมศักดิ/ สุรยิะกุล  ดําเนนิการเอง 17/09/2555 23/05/2557 1 8 2557

ศว. P1201899 การเตรยีมยางแหง้จากนํ*ายางขน้ที�ม ี
ปรมิาณส่วนที�ไม่ใช่ยางตํ�าเพื�อใหไ้ด ้
ยางธรรมชาตคิวามบรสิุทธิ/สูง

Preparation of high-purity 

rubber from natural rubber 

latex with low non rubber 

content

          91,736.10 นาย ธงศักดิ/ แกว้
ประกอบ

 ดําเนนิการเอง 1/10/2555 5/09/2557 1 11 2557

ศช. P1201893 การสรา้งเทคโนโลยีฐานทางเมตา
โบโลมกิส ์และเครื�องมอืในการ
วเิคราะหผ์ลโดยใชว้ธิทีางชวีสารสน
เทศโดยใชข้า้วไทยเป็นการศกึษา
ตน้แบบ

Establishment of metabolomic 

platform technology and 

bioinformatic tool for data 

analysis by using Thai rice as

     1,991,620.47 น.ส. นศิรา การุณอุทัยศริิ  ดําเนนิการเอง 1/12/2555 23/09/2559 3 9 2559

ศว. P1201892 การวเิคราะหว์อเตอรฟ์ุตพริ*นทแ์ละ
คารบ์อนฟุตพริ*นทใ์นการผลติขา้วโพด
 ออ้ย และสับปะรด

Water Footprint and Carbon 

Footprint Analysis in Corn, 

Sugarcane, and Pineapple 

Production  

     1,435,052.24 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 18/04/2556 12/11/2557 1 7 2557

ศอ. P1201883 อุปกรณ์ควบคุมการบันทกึภาพจาก
กลอ้งจุลทรรศน์

Microscopic image acquisition 

device

        341,829.76 นาง เสาวลักษณ์ แกว้
กําเนดิ

 ดําเนนิการเอง 15/10/2555 2/10/2557 2 2557

ศช. P1201882 การศกึษาหนา้ที�ของยีนที�สรา้งสารโพ
ลคีไีทดใ์นกลุ่ม reducing clade III ใน
ราบวิเวอเรยี Beauveria bassiana 

สายพันธุ ์BCC2660

Functional analysis of the 

reducing clade III polyketide 

synthase gene in Beauveria 

bassiana BCC2660

        495,252.69 นาย อลงกรณ์ อํานวย
กาญจนสนิ

 ดําเนนิการเอง 1/01/2556 18/09/2557 1 8 2557

ศช. P1201878 การจัดจําแนกรากลุ่มไซลาเรยีโดยวธิี
กระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งฟลุ๊ตติ*งบอดี*

Identification of Xylariaceae by 

induction of fruiting bodies 

forming

        489,998.39 นาย ประเสรฐิ ศรกีติกิุล
ชัย

 ดําเนนิการเอง 1/01/2556 28/09/2558 2 8 2558

ศอ. P1201877 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบ real time เพื�อการ
ตดิตามระบบนเิวศปะการังระยะยาว 
(กรณีศกึษา เกาะราชาใหญ่ จังหวัด
ภูเก็ต): ส่วนของเนคเทค

Developing real time IT 

system for long term coral 

ecosystem monitoring (Case 

study of Racha Island, Phuket 

Province)

        476,304.50 นาย ศรเทพ วรรณรัตน์  ดําเนนิการเอง 1/10/2555 17/08/2559 3 1 2559

ศว. P1201860 การพัฒนากระบวนการผลติกระเบื*อง
เซรามกิที�ใชเ้นื*อดนิและเคลอืบ
อุณหภูมติํ�าในระดับอุตสาหกรรม

        512,777.70 นาย อนุชา วรรณกอ้น  ดําเนนิการเอง 15/10/2555 28/01/2558 2 3 2558

ศช. P1201858 การทดสอบการเสรมิฤทธิ/ของโปรตนี 
Vip3Aa กับสารชวีภัณฑช์นดิอื�นเพื�อ
ควบคุมหนอนกระทูห้อม Spodoptera

 exigua และ แมลงศัตรูพืชกลุ่ม
หนอนผเีสื*อ

Determination of synergism 

effect of Vip3Aa protein with 

other biopesticides for 

controlling

        429,804.25 นาย มงคล อุตมโท  ดําเนนิการเอง 1/01/2556 23/06/2557 1 5 2557
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ศช. P1201839 ตน้แบบชุดตรวจนํ*าตาล (กลูโคส) จาก
ลมหายใจโดยใชส้ารระเหยอนิทรยี์
เป็นสารเอกลักษณ์ในการตรวจวัด

Breath Glucometer Prototypes 

Based On Detection of Breath 

VOCs Markers

     1,307,852.87 นาย สรวง สมานหมู่  ดําเนนิการเอง 16/11/2555 18/11/2557 2 2557

ศช. P1201824 R54-การคัดแยกเชื*อจุลนิทรยี์แลคตคิ
ที�มศีักยภาพนําไปใชเ้ป็นจุลนิทรยี์โปร
ไบโอตกิสส์ําหรับ Dairy product

          90,140.00 นาย ยุทธนา กิ�งชา  ดําเนนิการเอง 23/08/2555 27/09/2555 1 2555

ศช. P1201813 การใชแ้บคทรีโีอฟาจเป็น biocontrol 

ในการควบคุมโรคเหี�ยวที�เกดิจากเชื*อ
แบคทเีรยี

Application of bacteriophage 

as biocontrol of bacterial wilt 

disease

     3,460,360.28 น.ส. อรวรรณ ชัชวาล
การพาณิชย์

 ดําเนนิการเอง 1/09/2555 27/04/2559 3 7 2559

ศช. P1201804 R54-454 Transcriptomes in oil 

palm fruit (Elaeis guineensis 

Jacq.): I dentification of MYB 

Transcription factor associate with 

lignin pathway in oil palm 

fruitdevelopment

R54-454 Transcriptomes in oil 

palm fruit (Elaeis guineensis 

Jacq.): I dentification of MYB 

Transcription factor

        242,990.00 นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง  ดําเนนิการเอง 1/08/2555 31/12/2555 4 2555

ศช. P1201802 การสรา้ง และวเิคราะหร์ะบบ 
Molecular chaperone network ของ
 Spirulina platensis เพื�อ
ประสทิธภิาพในการสังเคราะหช์วีมวล

Identification of molecular 

chaperone networks 

associated with efficient 

biomass synthesis in Spirulina 

platensis

     1,500,000.00 น.ส. อภริด ีหงสท์อง  ดําเนนิการเอง 1/03/2556 24/11/2558 2 8 2558

ศช. P1201772 การพัฒนากรอบแนวทางเพื�อจัดลําดับ
ความสําคัญและกําหนดทศิทางการ
พัฒนางานดา้นเภสัชพันธุศาสตร์
สําหรับประเทศไทย

          98,140.52 นาย ศษิเฎศ ทองสมิา  ดําเนนิการเอง 10/08/2555 31/08/2556 1 2556

ศช. P1201771 การศกึษาสภาวะเหนอืพันธุกรรมและ
จโีนมของมะเร็งเพื�อการคน้พบใหม่ 
การตรวจกรอง มะเร็ง และพัฒนาการ
รักษาโรคโดยการควบคุมการ
แสดงออกของยีน

Epigenetic and genomic study 

of cancer for gene discovery, 

cancer screening and gene 

expression modification in the

        119,844.02 นาย ศษิเฎศ ทองสมิา  ดําเนนิการเอง 10/08/2555 23/02/2560 4 6 2560

ศช. P1201745 การพัฒนาวธิกีารตรวจหายาตา้นเชื*อ
วัณโรคในแมคโครฟาจที� high 

throughput โดยใชแ้บคทเีรยีท ี�มกีาร
สรา้งโปรตนีเรอืงแสงสเีขยีว เป็นตัว
ตดิตามผล

Developmet of a high 

throughput assay for 

antituberculosis testing in 

macrophages based on GEP 

producing bacteria

        662,562.94 น.ส. กาญจนา ดอกลัด
ดา

 ดําเนนิการเอง 15/08/2555 17/07/2558 2 11 2558

ศช. P1201744 R54-การศกึษาลําดับพันธุกรรมของ
เชื*อไวรัสนวิคาสเซลิสายพันธุร์ุนแรง
และไวรัสพีอดีสีายพันธุจ์ากประเทศ
ไทย

R54-Genome sequencing of 

virulent Newcastle disease 

virus and Thai strain of 

porcine epidemic disease virus

          99,962.85 น.ส. นันทช์ญา วรรณ
เสน

 ดําเนนิการเอง 7/08/2555 27/09/2555 1 2555

ศอ. P1201722 การพัฒนาซอฟตแ์วรป์ระยุกตบ์น
อุปกรณ์เคลื�อนที� (Mobile 

Application) สําหรับ NECTEC's 

Flagships ปี2555

Mobile Application 

Development 2012

        110,217.17 นาง เสาวลักษณ์ แกว้
กําเนดิ

 ดําเนนิการเอง 8/08/2555 6/06/2556 1 2556

ศช. P1201714 การคน้หายีนควบคุมลักษณะธาตุ
เหล็กสูงและทนทานต่อธาตเิหล็กเป็น
พิษในขา้ว

Identification of genes confers 

high Fe and Fe toxic tolerance 

in rice

     4,865,271.52 นาย วนิติชาญ รื�นใจชน  ดําเนนิการเอง 16/08/2555 14/07/2559 3 11 2559

ศช. P1201693 การพัฒนาวธิผีลติหัวเชื*อเห็ดตับเต่า
นอกสภาพธรรมชาตเิพื�อการใช ้
ประโยชนอ์ย่างยั�งยืนของชุมชน

Developing of Tub Tao 

Mushroom (Phlebopus 

portentosus) Innoculum for 

cultivation sustainable 

community sustainable

        509,495.80 น.ส. เสรมิศริ ิเมธวีรกุล  ดําเนนิการเอง 1/08/2555 8/05/2558 2 9 2558

ศน. P1201663 การนํานาโนเทคโนโลยีมาใชพ้ัฒนา
ผลติภัณฑต์า้นริ*วรอยที�มสี่วนผสมสาร
สกัดสมุนไพรว่านสาวหลงและว่าน
หางชา้งจากพื*นท ี�โครงการพระราชดําริ
เขาหนิซอ้น

Nanotechnology Utilization for 

Value-Added Product 

Development of Anti-wrinkle 

from Herbal Medicines

        591,109.03 น.ส. อุบลทพิย์ นมิมาน
นติย์

 ดําเนนิการเอง 1/09/2555 13/10/2558 3 1 2558
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ศช. P1201660 การแพร่กระจายและการรวบรวมสาย
พันธุข์องแบคทเีรยีในพื*นท ี�ป่าชายเลน
 อุทยานแห่งชาตแิหลมสน จ.ระนอง 
เพื�อการใชป้ระโยชนด์า้นการเกษตร
และอุตสาหกรรม

Bacterial Distribution in 

Mangrove Forest at Laem Son 

National Park, Ranong, 

Thailand and Strains 

Collection for Agri

        403,381.35 นาง ภัทรพร รัตนวารี  ดําเนนิการเอง 1/08/2555 18/09/2557 2 1 2557

ศช. P1201659 การเปรยีบเทยีบสังคมราในป่าชายเลน
บรเิวณอุทยานแห่งชาตแิหลมสน เพื�อ
ตรวจสอบศักยภาพในการสรา้งสาร
ส่งเสรมิการเจรญิของพืช

A Comparison of Fungal 

Community in Mangrove 

Forest at Laemson National 

Park for Plant Growth 

Promoter Screening

        235,309.92 นาย วรีะ ศรอีนิทรส์ุทธิ/  ดําเนนิการเอง 1/08/2555 30/04/2557 1 8 2557

ศช. P1201658 การประเมนิความหลากหลายและ
ความสามารถในการสรา้งสารส่งเสรมิ
การเจรญิของพืชจากยีสตใ์นป่าชาย
เลนบรเิวณอุทยานแห่งชาตแิหลมสน 
จังหวัดระนอง

Evaluation of Diversity and 

Plant Growth Promoter 

Production of Yeasts in 

Mangrove Forest, Leamson 

National Park

        518,723.25 น.ส. ศศธิร จนิดามรกฎ  ดําเนนิการเอง 1/08/2555 18/09/2557 2 1 2557

ศว. P1201646 การวจิัยและพัฒนาวัสดุตัวเร่งปฏกิริยิา
เพื�อการผลติไฮโดรเจนจาก
กระบวนการปฏริูปของเอทานอล

Catalyst material research 

and development for 

Hydrogen production via 

ethanol reforming

     3,349,204.50 น.ส. สุมติรา จรสโรจนก์ุล  ดําเนนิการเอง 1/11/2555 13/09/2559 3 1 2559

ศว. P1201642 การศกึษาประสทิธภิาพการทํางาน
ของแบตเตอรี�ลเิทยีมไอออนภายใต ้
สภาพบรรยากาศของประเทศไทย

Study of Lithium-ion Battery 

Performance under Thailand’s 

Tropical Climate

        495,624.77 น.ส. สุมติรา จรสโรจนก์ุล  ดําเนนิการเอง 1/07/2556 16/05/2559 2 1 2559

ศช. P1201636 การปรับองคป์ระกอบของกรดไขมันใน
ราที�สะสมลปิิด เพื�อผลติลปิิดที�ม ี
มูลค่าสูง

Fatty acid reconstitution in 

oleaginous fungus for 

production of high value lipid

     1,655,605.94 นาง กอบกุล เหล่าเทง้  ดําเนนิการเอง 1/10/2555 17/04/2558 2 6 2558

ศว. P1201627 การพัฒนาฐานขอ้มูลกายวภิาคคน
ไทยสําหรับการออกแบบขอ้สะโพก
เทยีมและขอ้เข่าเทยีม

Development of Thai 

Anatomical Database for Total 

Hip/Knee Arthroplasty Design

     2,424,359.81 นาย กฤษณ์ไกรพ์ สทิธิ
เสรปีระทปี

 ดําเนนิการเอง 1/11/2555 21/01/2559 3 2 2559

ศช. P1201570 Screening for new sources of 

brown planthopper resistance in 

rice germplasm

        698,589.95 น.ส. วัชรวีรรณ แจ่มบุญ
ศรี

 ดําเนนิการเอง 1/07/2555 17/07/2558 3 2558

ศอ. P1201565 เทคนคิและโปรโตคอลสําหรับเพิ�ม
ประสทิธภิาพระบบ RFID

Efficient Processing Algorithm 

and Protocols for RFID

     1,121,688.21 นาย ธาน ีดมีชีัย  ดําเนนิการเอง 15/11/2555 22/10/2558 2 11 2558

ศว. P1201551 การประเมนิคารบ์อนฟุตพริ*นทแ์ละวอ
เตอรฟ์ุตพริ*นทข์องการผลติพลาสตกิ
ชวีภาพจากมันสําปะหลัง

Carbon Footprint and Water 

Footprint Assessment of 

Bioplastic Production from 

Cassava

        652,484.17 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 3/09/2555 19/11/2558 3 2 2558

ศช. P1201535 โครงการการประเมนิความปลอดภัย
และศกึษาขอ้มูลเพื�อจัดทําเกณฑก์าร
ปฏบิัตทิ ี�ดใีนการผลตินํ*าปลา

Deriving a Fish Sauce Code 

of Practice from Assessing 

the Safety and Quality of Fish 

Sauce

        488,029.73 นาย วรรณพ วเิศษสงวน  ดําเนนิการเอง 1/10/2555 21/09/2558 2 11 2558

ศว. P1201530 การสรา้งแผนที�การกัดกร่อนของ
เหล็กกลา้โครงสรา้งในประเทศไทย
โดยคํานงึถงึผลของปัจจัยดา้น
สิ�งแวดลอ้ม

Corrosion Mapping of 

Structural Steels in Thailand 

with Understanding Effects of 

Environmental Factors

     4,233,340.97 นาย อํานวยศักดิ/ เจยีร
ไพโรจน์

 ดําเนนิการเอง 16/01/2556 8/12/2559 3 11 2559

ศช. P1201516 R54-การประเมนิศักยภาพของเชื*อรา
กลุ่ม Marine fungi ในการสรา้งสารที�
มฤีทธิ/ฆ่าเห็บสุนัข

R54-Evaluation of acaricidal 

activity in extracts from 

marine fungi

          68,541.59 น.ส. สุกฤตยา วรีะนนท์  ดําเนนิการเอง 1/07/2555 27/09/2555 2 2555

ศว. P1201484 การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละตัวแปรที�
เหมาะสมในการทดสอบแรงยึดเกาะ
ของผวิเคลอืบที�พ่นเคลอืบดว้ยเปลว
ความรอ้นโดยการทดสอบดว้ย 
scratch test แทนการทดสอบดว้ย 
pull off test

Study appropriate parameters 

for investigated bond strength 

of thermal sprayed coatings 

using scratch test

        157,226.02 น.ส. หทัยพัฒน ์ค่อย
ประเสรฐิ

 ดําเนนิการเอง 13/06/2555 9/07/2556 1 1 2556
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ศช. P1201480 Phenotypic characterization of 

drought avoidance and drought 

tolerance traits in selected 

KDML105 chromosome segment 

substitution lines (CSSL) harboring 

full QTL segment under 

greenhouse experiments

     3,713,678.87 นาง โจนาลซิา แอล 
เซี�ยงหลวิ

 ดําเนนิการเอง 1/10/2555 15/07/2559 3 9 2559

ศช. P1201475 การปรับปรุงพันธุข์า้วหอมชลสทิธิ/ให ้
ตา้นทานเพลี*ยกระโดดสนีํ*าตาล

Molecular breeding for brown 

planthopper resistance in 

Hom Cholasit rice

     2,999,763.69 นาย มชีัย เซี�ยงหลวิ  ดําเนนิการเอง 1/12/2555 11/04/2560 4 4 2560

ศช. P1201454 Discovery of genes in cuticular 

epithelium of Penaeus monodon, 

in response to white spot 

syndrome virus (WSSV) infection 

through EST approach

Discovery of genes in 

cuticular epithelium of 

Penaeus monodon, in 

response to white spot 

syndrome virus (WSSV)

        493,241.00 นาง กัลยาณ์ แดงติ@บ  ดําเนนิการเอง 1/07/2555 6/03/2557 1 8 2557

ศช. P1201449 โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบเชื*อหัว
เหลอืงพรอ้มกันทั *ง 6 สายพันธุโ์ดย
เทคนคิ Inosine Amplification PCR

Development of a commercial 

kit for YHV 6 types detection 

with Inosine amplification PCR

        231,893.00 น.ส. ศรินิทพิย์ แดงติ@บ  ดําเนนิการเอง 11/06/2555 16/09/2556 1 3 2556

ศว. P1201445 โครงการพัฒนาโปรแกรมการประเมนิ
ก๊าซเรอืนกระจกเพื�อใหบ้รกิารบน
เว็บไซต์

        269,372.62 นาง ฉันธนา ยูวะนยิม  ดําเนนิการเอง 8/06/2555 4/04/2556 1 2556

ศช. P1201443 ชุดตรวจปรอททั *งแบบสารละลายและ
แบบแผ่นจุ่ม

Solution-Based & Paper Test 

Kits for Mercury

        256,835.78 นาย สรวง สมานหมู่  ดําเนนิการเอง 8/06/2555 16/09/2556 1 3 2556

ศว. P1201420 โครงการทดสอบการผลติระดับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีฟิลม์ปรับ
สมดุลบรรยากาศและความชื*น

Up-scaling modified 

atmosphere and modified 

humidity film

        278,486.69 นาย นุกูล เอื*อพันธ
เศรษฐ

 ดําเนนิการเอง 7/06/2555 30/01/2557 1 7 2557

ศช. P1201401 ชุดตรวจสอบบอแรกซแ์ละกรดบอรกิ
ในชุดเดยีว

All-In-One Borax and Boric 

Acid Test kit

        236,875.00 นาย สรวง สมานหมู่  ดําเนนิการเอง 5/06/2555 16/09/2556 1 3 2556

ศช. P1201397 โครงการ ตน้แบบระบบผลติโคพีพอด
แบบต่อเนื�อง

Continuous Culture Prototype 

for Copepod Production

        283,762.25 นาย สรวศิ เผ่าทองศุข  ดําเนนิการเอง 5/06/2555 16/04/2558 2 1 2558

ศช. P1201389 การคน้หาเครื�องหมายพันธุกรรมชนดิ 
cDNA-AFLP ที�เก ี�ยวขอ้งกับการ
เจรญิเตบิโตของกุง้กุลาดํา Penaeus

 monodon ในบ่อดนิ

Identification of growth-related 

traits of the pond-reared giant 

tiger shrimp Penaeus 

monodon using cDNA-AFLP

        466,918.04 น.ส. เนตรชนก ธรรม
เนยีมดี

 ดําเนนิการเอง 1/06/2555 27/02/2557 1 8 2557

ศช. P1201360 การศกึษากลไกการยับยั*งการเพิ�ม
จํานวนอนุภาคไวรัสไขห้วัดใหญ่ชนดิ A
 โดยโปรตนีนวิคลโีอโปรตนีของไวรัส
ไขห้วัดใหญ่ชนดิ B เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการปรับปรุงวัคซนีและพัฒนาสาร
ตา้นไวรัสชนดิใหม่

Investigation of a mechanism 

of influenza B virus 

nucleoprotein-mediated 

suppression of influenza A 

virus replication:

     1,849,097.02 นาย อนันต ์จงแกว้
วัฒนา

 ดําเนนิการเอง 1/09/2555 8/05/2558 2 8 2558

ศช. P1201348 การทํา Linkage map และ QTL ของ
ลักษณะที�เก ี�ยวขอ้งกับการทนแลง้ใน
ยางพารา

Construction of the rubber 

tree linkage map and QTL 

analysis for drought tolerance

     7,620,269.59 นาย สทิธโิชค ตั*งภัสสร
เรอืง

 ดําเนนิการเอง 1/06/2555 13/11/2558 3 5 2558

ศว. P1201345 การวเิคราะหค์วามเสยีหายและ
ออกแบบปรับปรุงระบบสกัดนํ*ามัน
ปาลม์แบบแยกเมล็ดในไม่ใชไ้อนํ*า 
(ระยะที� 1)

Failure analysis and redesign 

of steamless and separated-

nut-fiber palm oil extraction 

system (Phase 1)

        274,437.95 นาย ธนกร ตันธนวัฒน์  ดําเนนิการเอง 18/05/2555 13/09/2556 1 4 2556

ศว. P1201342 การใชด้นิขาวในประเทศไทยในการ
สังเคราะหจ์โีอพอลเิมอร์

Utilisation of Thai kaolinitic 

clay in geopolymer synthesis

     1,590,630.99 น.ส. ปาจรยี์ ถาวรนติิ  ดําเนนิการเอง 20/08/2555 10/08/2558 3 2558

ศว. P1201339 การพัฒนาโฟมอะลูมเินยีมเพื�อใช ้
ผลติก๊าซไฮโดรเจนสําหรับเป็น
เชื*อเพลงิ

Development of Aluminium 

Foam for Generating 

Hydrogen Gas Fuel

        729,964.16 นาย สมพงษ์ ศรมีโน
เสาวภาคย์

 ดําเนนิการเอง 17/08/2555 27/08/2558 3 2558



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศว. P1201328 โครงร่างรองรับเซลลส์ําหรับการ
ซ่อมแซมกระดูกและกระดูกอ่อน

Scaffolds for Bone and 

Cartilage Repairs

     3,990,815.14 น.ส. วนดิา จันทรว์กิูล  ดําเนนิการเอง 1/08/2555 3/09/2558 3 1 2558

ศช. P1201322 Study of Pathogenesis and Host-

Specificity in ant-attacking and 

behavior-modifying 

Ophiocordyceps

Study of Pathogenesis and 

Host-Specificity in ant-

attacking and behavior-

modifying Ophiocordyceps

        361,930.00 นาย นพพล คบหมู่  ดําเนนิการเอง 1/08/2555 31/07/2556 11 2556

ศช. P1201318 การพัฒนาแผ่นปิดแผลตา้น
เชื*อจุลนิทรยี์จากไฮโดรเจลของแป้ง
มันสําปะหลังผสมสารสกัดจากสมุนไพร

Development of the natural 

antimicrobial wound dressing 

from cassava starch hydrogel 

containing herbal crude extract

     1,119,335.06 น.ส. กุลฤด ีแสงสทีอง  ดําเนนิการเอง 1/06/2555 18/09/2557 2 3 2557

ศอ. P1201303 ระบบวเิคราะหก์ารนอนผดิปกติ Sleep disorder analysis 

system

        495,676.32 นาย ชูศักดิ/ ธนวัฒโน  ดําเนนิการเอง 14/05/2555 6/03/2557 1 1 2557

ศช. P1201270 การระบุตําแหน่งเริ�มตน้ของการ
คัดลอกยีนทั�วจโีนมของเชื*อพลาสโม
เดยีมโดยใชเ้ทคนคิใหม่ของ 
RNA-seq ร่วมกับการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบระหว่างจโีนมดว้ยวธิทีางชี
วสารสนเทศ

     1,499,648.95 นาย ฟิลปิ เจมส ์ชอว์  ดําเนนิการเอง 1/05/2555 4/03/2558 2 1 2558

ศอ. P1201259 พัฒนาอุปกรณ์ช่วยการไดย้ินระดับ
อุตสาหกรรม ระยะที� 2

Development of industrial-

class hearing assistive 

devices phase 2

     1,972,869.22 นาย อนุกูล นอ้ยไม ้  ดําเนนิการเอง 1/06/2555 20/09/2559 4 3 2559

ศช. P1201248 การศกึษาในระดับโมเลกุลของยีนที�
ตอบสนองต่อสเตอรร์อยดแ์ละโคแอ
คตเิวเตอรใ์นกุง้กุลาดํา

Molecular studies on steroid 

responsive genes and their 

coactivators in Black tiger 

shrimp, Penaeus monodon

     1,251,518.69 นาย ณรงคศ์ักดิ/ พ่วง
ลาภ

 ดําเนนิการเอง 1/10/2555 5/08/2558 2 1 2558

ศช. P1201246 R54-การพัฒนาตน้แบบชุดตรวจแบบ
รวดเร็วในรูปแบบ 
immunochromatographic strip test

 เพื�อตรวจวนิจิฉัยเชื*อก่อโรคพืช
หลายๆ ชนดิในคราวเดยีวกัน 
(multiplex detection)

        239,841.05 นาย สมบัต ิรักประทาน
พร

 ดําเนนิการเอง 1/05/2555 27/09/2555 4 2555

ศช. P1201245 R54-การพัฒนาเทคนคิ PCR-ELISA 

เพื�อการตรวจชนดิของทอสโพไวรัส
        239,375.50 นาง แสงสูรย์ เจรญิวไิล

ศริิ
 ดําเนนิการเอง 1/05/2555 17/10/2555 5 2555

ศอ. P1201232 การพัฒนาระบบเอกซเรย์ดจิติอล 
(ส่วนซอฟตแ์วรแ์ละอเิล็กทรอนกิสโ์ดย
 ศอ.: Sw&E by NECTEC)

Development of Digital X-Ray 

system : Sw&E by NECTEC

     1,321,274.29 น.ส. พรอนงค ์พงษ์
ไพบูลย์

 ดําเนนิการเอง 1/05/2555 1/10/2559 4 5 2559

ศช. P1201231 R54-การคัดแยกและจําแนกเชื*อรา
เพิ�มเตมิเพื�องานวจิัยการตรวจหาสาร
ออกฤทธิ/ทางชวีภาพและโครงการ
ความร่วมมอืวจิัยของไบโอเทค

R54-Isolation research 

identication of additional fungi 

for in-house screening 

research and the research

          99,944.80 นาย สายัณห ์สมฤทธิ/
ผล

 ดําเนนิการเอง 1/05/2555 27/09/2555 4 2555

ศช. P1201219 การตรวจหาเชื*อแบคทเีรยี Acidovorax

 avenae subsp. Citrulli ในเมล็ด
พันธุพ์ืชตระกูลแตงโดยวธิ ี
immunomagnetic separation 

ร่วมกับการแยกเชื*อแบคทเีรยีบน
อาหารเลี*ยงเชื*อ

Detection of Acidovorax 

avenae subsp. Citrulli in 

cucurbit seeds using 

immunomagnetic separation 

and bacterial 

        596,307.39 น.ส. อรวรรณ หมิานันโต  ดําเนนิการเอง 1/12/2555 25/06/2558 2 6 2558

ศว. P1201208 การประเมนิวัฏจักรชวีติของสารจับตัว
และแยกเศษยาง (GRASS) ใน
อุตสาหกรรมผลตินํ*ายางขน้

        333,085.23 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 16/07/2555 3/10/2556 1 3 2556

ศช. P1201192 การคัดเลอืกพันธุอ์อ้ยชวีมวลทนเค็ม
ผ่านการใชห้ลายพารามเิตอร ์เพื�อใช ้
ในการผลติพลังงานไฟฟ้าชวีมวล

Salt tolerant screening in 

biomass sugarcane using 

multivariate parameters for 

sustainable biomass electricity

        499,845.20 นาย เฉลมิพล เกดิมณี  ดําเนนิการเอง 10/09/2555 18/09/2557 2 2557
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ศช. P1201191 R54-คณะทํางานการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรจุลนิทรยี์ภายใตค้วาม
ร่วมมอืในกลุ่มประเทศเอเซยีเพื�อการ
อนุรักษ์และใชป้ระโยชนอ์ย่างยั�งยืน
ทรัพยากรจุลนิทรยี์

R54-Taskforce on 

Management of Material 

Transfer under the Asian 

Consortium on the 

Conservation and Sustainable 

Use

        120,548.85 นาย ธนติ ชังถาวร  ดําเนนิการเอง 2/04/2555 19/10/2555 6 2555

ศช. P1201190 R54-การจัดทําเว็บไซต ์พัฒนาระบบ
และดูแลการเชื�อมโยงขอ้มูลระหว่าง 
BIOTEC Culture Collection และ
เครอืข่ายขอ้มูลในระดับประเทศและ
นานาชาติ

          79,998.30 นาย สุนัย ยกไว ้  ดําเนนิการเอง 2/04/2555 27/09/2555 5 2555

ศว. P1201184 Biogas treatment system Performance evaluation of 

adsorbent under real 

operating conditions for bio-

gas    cleaning

        957,461.96 น.ส. บุญญาวัณย์ อยู่สุข  ดําเนนิการเอง 1/10/2555 21/12/2559 4 2 2559

ศช. P1201182 การศกึษากลไกการตายของเซลลเ์ม็ด
เลอืดระดับปฐมภูมขิองกุง้กุลาดําใน
จานทดลอง

        847,234.46 น.ส. ขวัญตา แทนสา  ดําเนนิการเอง 29/03/2555 30/05/2557 2 2 2557

ศช. P1201181 R54-การพัฒนาวธิกีารตรวจสอบสาร
ตา้นจุลชพีกลุ่มเปปไทดจ์ากแลคตกิ
แอซดิแบคทเีรยีอย่างมปีระสทิธภิาพ
และการประยุกตใ์ชใ้นผลติภัณฑ์
อาหารหมัก

R54-High throughput detection 

of anti-microbial peptides from 

lactic acid bacteria and their 

application in food

        145,131.00 นาง อมลยา โตสุโขวงศ์  ดําเนนิการเอง 29/03/2555 27/09/2555 6 2555

ศช. P1201177 Preliminary study on gene 

knockdown in brown planthopper 

by RNAi technology

        298,548.00 น.ส. สุมารนิ ซุนสง่า  ดําเนนิการเอง 28/03/2555 14/02/2556 11 2556

ศช. P1201165 R54-การศกึษาวธิกีารถ่ายยีนและ
ระบบการแสดงออกของยีนในเชื*อรา
แมลง Ophiocordyceps sp.

        187,218.00 น.ส. ชนกิุล ชูตระกูร  ดําเนนิการเอง 26/03/2555 27/09/2555 6 2555

ศช. P1201163 การผลติเนื*อโคขุนสุขภาพโดยการ
เลี*ยงดว้ยอาหารที�มกีรดแกมม่าลโินเล
นกิ

Production of Healthy 

Fattening Beef by Feeding 

Diets Containing Gamma-

linolenic acid

        689,416.72 น.ส. สุหัทยา จริะนันทิ
พร

 ดําเนนิการเอง 1/10/2555 19/01/2558 2 3 2558

ศช. P1201155 การผลติและเก็บรักษาออ้ยอาหาร
สัตวห์มักในถุงหมักขนาด 25 กโิลกรัม
เพื�อการจําหน่ายแก่เกษตรกรผูเ้ลี*ยง
โคนม

        366,610.70 นาย ศวิัช สังขศ์รทีวงษ์  ดําเนนิการเอง 1/05/2555 18/09/2557 2 4 2557

ศช. P1201153 R54-การทดสอบ รคีอมบแินนท์
แอนตเิจน 2 ชนดิ คอื MPT64 และ 
ESAT6 จากเชื*อ Mycobacterium 

tuberculosis ในการทําใหเ้กดิ 
delayedtype hypersensitivity (DTH)

 responses ใน guinea pig

R54-Evaluation of 

recombinant Mycobacterium 

tuberculosis antigens, MPT64 

and ESAT6, for delayed type 

hypersensitivity

        140,421.62 น.ส. วันด ียินดยีั�งยืน  ดําเนนิการเอง 23/03/2555 27/09/2555 6 2555

ศช. P1201133 การวจิัยการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรชวีภาพ(ปีท ี�2)-BRU

     2,645,730.80 น.ส. ปัทมา พิทยขจรวุฒิ  ดําเนนิการเอง 20/03/2555 26/10/2555 7 2555

ศช. P1201132 การวจิัยการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรชวีภาพ(หอ้งปฏบิัตกิาร
เทคโนโลยีการหมัก)

        644,360.52 น.ส. ลลิี� เอ ื*อวไิลจติร  ดําเนนิการเอง 20/03/2555 18/10/2555 7 2555

ศช. P1201128 Effect of Spirulina meal as feed 

supplement on growth, immune 

response and disease resistance 

in Litopenaeus vannamei

        467,768.00 น.ส. พิกุล จริวาณิช
ไพศาล

 ดําเนนิการเอง 1/05/2555 11/12/2556 1 7 2556

ศช. P1201127 Quantitative microbial risk 

assessment of Campylobacter in 

broiler production in Thailand (ย่อย
 P1100757 broiler chicken)

     2,044,349.34 น.ส. นภิา โชคสัจจะวาที  ดําเนนิการเอง 1/04/2555 5/08/2558 3 4 2558
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ศว. P1201120 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
เตรยีมยางโพลยีูรเีทนสําหรับทํายาง
รองแม่พิมพ์ ท ี�ใน การขึ*นรูปแผ่นเซรา
มกิส์

        139,500.00 นาย ณัฐนันท ์ศุภดล  ดําเนนิการเอง 15/03/2555 27/08/2556 1 5 2556

ศช. P1201112 R54-Molecular effects of 

photoperiods on expression of 

genes functional relatedto 

reproductive maturation of the 

gianttiger shrimp Penaeus 

monodon (ระยะที�1)

        239,996.97 นาง ภัทรยีา พลซา  ดําเนนิการเอง 13/03/2555 27/09/2555 6 2555

ศอ. P1201107 การพัฒนา และการเตรยีมวัสดุผสมก
ราฟีน/พอลเิมอรน์ําไฟฟ้าเพื�อใชเ้ป็น
ขั*วไฟฟ้าที�มคีวามสามารถในการ เก็บ
ประจุสําหรับการประยุกตใ์นอุปกรณ์
สะสมพลังงาน

Development of 

graphene/conductive polymer 

composite as a 

supercapacitor electrode for 

energy storage application

        853,545.19 นาย อนุรัตน ์วศิษิฏส์ร
อรรถ

 ดําเนนิการเอง 1/06/2555 2/07/2557 2 1 2557

ศช. P1201106 R54-โครงการแยกและจําแนกแอคติ
โนมัยสทีจากแหล่งธรรมชาตใิน
ประเทศไทย

        170,024.58 นาย ชาญวทิย์ สุรยิ
ฉัตรกุล

 ดําเนนิการเอง 12/03/2555 17/10/2555 7 2555

ศว. P1201085 การพัฒนาถว้ยเซรามกิสส์ําหรับการใช ้
งานการเปลี�ยนแปลงอุณหภูมฉิับพลัน

Development of Ceramic 

Crucible for Thermal Shock 

Resistance Application

          45,822.00 น.ส. กรรณิการ ์เดช
รักษา

 ดําเนนิการเอง 15/03/2555 26/09/2555 6 2555

ศอ. P1201079 R54-การพัฒนากรอบแนวคดิการ
ใหบ้รกิารสําหรับเพิ�มคุณภาพชวีติ
ใหก้ับผูป้่วยโรคเรื*อรังในการดูแล
ตนเองโดยใชแ้นวคดิร่วมสรา้งสรรค์

R54-Development of a service 

framework for improving 

chronic disease patient self-

care using the co-creation 

model

        384,045.85 นาย มารุต บูรณรัช  ดําเนนิการเอง 14/05/2555 5/02/2556 9 2556

ศน. P1201070 การวจิัยและพัฒนาดา้นวศิวกรรมและ
การผลติ

        395,747.30 นาย สมศักดิ/ สุรยิะกุล  ดําเนนิการเอง 1/03/2555 23/05/2557 2 2 2557

ศช. P1201067 การปรับปรุงยีสต ์Pichia 

thermomethanolica เพื�อเพิ�มความ
ทนรอ้นและการผลติโปรตนีลูกผสม

Improvement of 

thermotolerance and 

recombinant protein 

production in Pichia 

thermomethanolica

     1,453,565.67 นาย นริันดร ์รุ่งสว่าง  ดําเนนิการเอง 1/09/2555 4/03/2558 2 6 2558

ศช. P1201065 In vivo DNA assembly for 

minicellulosome complex in 

Saccharomyces cerevisiae

In vivo DNA assembly for 

minicellulosome complex in 

Saccharomyces cerevisiae

     1,233,252.06 น.ส. สุทพิา ธนพงศ์
พิพัฒน์

 ดําเนนิการเอง 1/09/2555 4/03/2558 2 6 2558

ศช. P1201062 การพิสูจนเ์ครื�องหมายสนปิและการ
แสดงออกของยีนที�เก ี�ยวขอ้งกับการ
เตบิโตในกุง้กุลาดําจากโปรแกรมการ
ผสมพันธุข์อง ศวพก. ระยะที� 1

Validation of SNP markers 

and expression level of growth-

related genes in giant tiger 

shrimp

     1,928,928.60 น.ส. บวรลักษณ์ คํานํ*า
ทอง

 ดําเนนิการเอง 1/10/2555 5/01/2558 2 3 2558

ศช. P1201060 Assessment of microbial 

community structures and 

capability on degradation of 

polycyclic aromatic hydrocarbon 

(PAH) in flood affected river 

sediment for bioremediation

Assessment of microbial 

community structrurs and 

capability on degradation of 

polycyclic aromatic 

hydrocarbon (PAH) in

        947,017.81 นาย วรีะวัฒน ์แช่มปรดีา  ดําเนนิการเอง 15/05/2555 18/09/2556 1 4 2556

ศช. P1201036 Foundation of Functional 

Genomics Studyfor antattacking 

Ophiocordyceps: In search of the 

molecular basis for pathogenesis.

Foundation of Functional 

Genomics Studyfor 

antattacking Ophiocordyceps: 

In search of the molecular 

basis for pathogenesis.

     1,854,985.00 นาง เจนนเิฟอร ์เหลอืง
สอาด

 ดําเนนิการเอง 1/04/2555 30/05/2557 2 1 2557

ศว. P1201026 การออกแบบและพัฒนาระบบแยกผล
ปาลม์จากทะลาย

Design and development of 

palm fruit stripping system

     1,527,712.87 นาย ธนกร ตันธนวัฒน์  ดําเนนิการเอง 1/10/2555 18/09/2560 4 11 2560

ศว. P1201022 การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตน
จากฟลาวมันสําปะหลัง

        604,552.31 นาย ชัยวุฒ ิกมลพิลาส  ดําเนนิการเอง 16/05/2555 19/09/2557 2 4 2557
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ศว. P1201011 R55_เพียโซอเิล็กทรกิโมดูลเพื�อการ
เก็บเกี�ยวพลังงานจากการเดนิ

        172,806.77 นาง อาร ีธนบุญสมบัติ  ดําเนนิการเอง 14/02/2555 3/01/2557 1 11 2557

ศว. P1201010 กระบวนการขึ*นรูปรอ้น (โครงการระยะ
ที� 2)

        611,670.66 น.ส. ดรุณี อัศวเสถยีร  ดําเนนิการเอง 1/12/2557 18/04/2560 2 4 2560

ศช. P1201007 การทดสอบความสามารถของ mutant

 NS1 NK10RQในการเพิ�ม
ความสามารถของการเพิ�มจํานวนของ
ไวรัสเด็งกี�

        328,691.92 นาย บรรพท ศริเิดชา
ดลิก

 ดําเนนิการเอง 1/03/2555 27/12/2555 9 2555

ศว. P1201004 การศกึษากระบวนการเชื�อมเสยีดทาน
แบบกวนบนแผ่นเหล็กกลา้ไรส้นมิ

        299,229.21 นาย ศาศวัต มหบุญพา
ชัย

 ดําเนนิการเอง 1/05/2555 2/04/2557 1 11 2557

ศว. P1201001 การพัฒนาโครงสรา้งและคุณสมบัติ
ของเนื*อดนิเซรามกิดว้ยเทคโนโลยี
ไมโครเวฟ

Development of structure and 

property of ceramic body 

using microwave technology

     1,181,742.62 น.ส. ดวงเดอืน อาจองค์  ดําเนนิการเอง 1/10/2555 7/09/2559 3 11 2559

ศว. P1200999 การพัฒนาขั*วไฟฟ้าเพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพการทํางานของเซลล์
เชื*อเพลงิจุลชพีแบบยูบเีอฟซ ี(UBFC)

        291,367.49 น.ส. สุมติรา จรสโรจนก์ุล  ดําเนนิการเอง 17/04/2555 16/03/2557 1 11 2557

ศว. P1200998 การสรา้งโครงร่างรองรับเซลลส์ามมติิ
พอลเิมอรส์ําหรับวศิวกรรมเนื*อเยื�อ
กระดูกอ่อนดว้ยเทคนคิการสรา้ง
ตน้แบบรวดเร็วแบบหลายหัวอัดรดีขึ*นรูป

     1,496,103.77 น.ส. วนดิา จันทรว์กิูล  ดําเนนิการเอง 1/05/2555 19/05/2558 3 2558

ศว. P1200997 ไดโอดเปล่งแสงขาวจากสารอนิทรยี์
สําหรับทดแทนหลอดไฟ

White Organic Light-Emitting 

Diode for Lighting Application

     1,417,167.11 นาย สมบุญ สหสทิธิ
วัฒน์

 ดําเนนิการเอง 7/06/2555 16/03/2558 2 9 2558

ศว. P1200995 ศกึษาการใชไ้คโตซานในการยอ้มสี
ธรรมชาตแิละเพิ�มสมบัตยิับยั*งเชื*อ
แบคทเีรยีบนผา้ฝ้ายและไหม

Study of Chitosan Application 

in Natural Dyeing and 

Increased Anti-Bacterial 

Properties on Cotton and Silk 

Fabrics

        199,664.99 นาย มณฑล นาคปฐม  ดําเนนิการเอง 16/07/2555 24/09/2557 2 2 2557

ศว. P1200994 การกักเก็บและปลดปล่อยโปรตนี
กระตุน้การเจรญิของเซลลก์ระดูกใน
โครงร่างรูพรุนรองรับการเจรญิของ
เซลลส์ําหรับวศิวกรรมเนื*อเยื�อดว้ย
เทคนคิไบโอมเิมตกิส์

        411,507.26 นาย จนิตมัย สุวรรณ
ประทปี

 ดําเนนิการเอง 1/05/2555 26/05/2558 3 2558

ศว. P1200992 การสังเคราะหแ์ละการศกึษาสมบัติ
ทางเคม ีสมบัตทิางกายภาพ และ
สมบัตเิชงิแสงของสารอนิทรยี์เรอืง
แสงชนดิใหม่

The Synthesis and the 

Chemical, Physical and 

Optical Studies of Novel 

Fluorescent Organic 

Compounds

     1,370,683.26 นาย ธนศาสตร ์สุขศรี
เมอืง

 ดําเนนิการเอง 2/07/2555 25/09/2558 3 2 2558

ศว. P1200991 การพัฒนาเม็ดสสีะทอ้นความรอ้นที�ม ี
ค่าสะทอ้นความรอ้นสูง

Development of high infrared-

reflective colored pigments

        462,468.02 นาย สทิธสิุนทร สุ
โพธณิะ

 ดําเนนิการเอง 1/06/2555 20/08/2558 3 2 2558

ศว. P1200990 การพัฒนาตัวเร่งปฏกิริยิาสําหรับการ
สังเคราะหเ์มทานอลจากแก๊ส
คารบ์อนไดออกไซด์

        474,087.20 นาย สมศักดิ/ สุภสทิธิ/
มงคล

 ดําเนนิการเอง 1/06/2555 20/08/2558 3 2 2558

ศว. P1200989 วัสดุนาโนคอมโพสทิไททาเนยีสําหรับ
ใชใ้นการบําบัดสารเคมที ี�ใชเ้ป็นยา
ปราบศัตรูพืช

Nanocomposite TiO2 

photocatalyst for degradation 

of pesticides

        642,791.74 น.ส. อังคณา เจรญิวร
ลักษณ์

 ดําเนนิการเอง 1/10/2555 15/05/2560 4 7 2560

ศว. P1200988 R55_การใหบ้รกิารทางเทคนคิของ
หอ้งปฏบิัตกิารวัสดุสําหรับผลติภัณฑ์
ท ี�ปราศจากสารอันตราย

R55_Technical services of 

Materials Technology for 

Hazardous Substances Free 

Products Lab

        367,652.50 นาง อาร ีธนบุญสมบัติ  ดําเนนิการเอง 10/02/2555 17/06/2556 1 4 2556

ศช. P1200986 R55-การพัฒนาสุตรการเก็บรักษา
สปอรข์องเชื*อรา Beauveria 

bassiana สายพันธุ ์BCC 48145 

เพื�อใชค้วบคุมเพลี*ยอ่อนลูกทอ้ใน
โรงเรอืน

R55-Improvement of conidial 

formulation of Beauveria 

bassiana BCC 48145 for 

controlling green peach aphid

        155,821.14 นาง สุมาล ีสุโพธณิะ  ดําเนนิการเอง 10/02/2555 27/09/2555 7 2555
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ศช. P1200985 R55-การศกึษาองคป์ระกอบของกรด
ไขมันในรา Oomycetes เพื�อการจัด
จําแนกแหล่งผลติกรดไขมันไม่อ ิ�มตัว
จําเป็น

        206,636.45 นาง กอบกุล เหล่าเทง้  ดําเนนิการเอง 10/02/2555 27/09/2555 7 2555

ศว. P1200982 R54_การประเมนิความเป็นไปไดข้อง
อุปกรณ์แบบพกพาสําหรับพลาสเจอ
ไรซน์ํ*าดว้ยแสงอาทติย์แบบความเร็วสูง

R54_Feasibility assessment 

of accelerated modular solar 

water pasteurizer

          96,933.83 นาย สทิธา สุขกสิ  ดําเนนิการเอง 9/02/2555 17/09/2556 1 7 2556

ศว. P1200981 โครงการศกึษาและพัฒนาเทคโนโลยี
การขึ*นรูปชิ*นงานผนังบางจาก
พลาสตกิย่อยสลายไดท้างชวีภาพ
ดว้ยกระบวนการฉดีแบบอัดร่วมกับ
เทคโนโลยีการเหนี�ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า

        966,474.53 น.ส. พัชร ีลาภสุรยิกุล  ดําเนนิการเอง 23/05/2555 13/08/2558 3 3 2558

ศว. P1200980 ผลกระทบของวัสดุชิ*นงานรองรับที�ม ี
ต่อความตา้นทานการสกึหรอของฟิลม์
 PVD

        402,451.92 นาง ปนัดดา เช็พเพิรด์  ดําเนนิการเอง 1/05/2555 24/09/2557 2 4 2557

ศว. P1200979 ผลของเหล็กและสแกนเดยีมต่อการ
ปรับสภาพโครงสรา้งยูเทคตกิซลิคิอน
และโครงสรา้งโลหะผสมสแกนเดยีม
ในโลหะผสมหล่อ อะลูมเินยีม 
ซลิคิอน เกรด ASTMA356

Effect of Iron (Fe) and 

Scandium (Sc) on 

Modification of Eutectic Silicon 

and the Formation of 

Intermetallic Compounds

        267,809.76 นาย อัศสฎาวุฒ ิปาทา
คํา

 ดําเนนิการเอง 1/07/2555 17/07/2557 2 2557

ศว. P1200978 การประเมนิความไวต่อการเกดิแตกรา้ว
เนื�องจากความเคน้ร่วมกับการกัด
กร่อนของเหล็กกลา้ไรส้นมิที�ผ่านการ
เชื�อมใชง้านสัมผัสกับนํ*ามันแก๊สโซ
ฮอลและเอทานอล

Stress corrosion cracking 

susceptibility assessment of 

welded stainless steels 

exposed to gasohol and 

ethanol

        293,608.18 นาย อํานวยศักดิ/ เจยีร
ไพโรจน์

 ดําเนนิการเอง 9/07/2555 8/12/2557 2 5 2557

ศว. P1200976 การศกึษาสถานะของนํ*าและ
ผลกระทบต่อสมบัตวิสิโคอลิาสตกิของ
เจลแป้งสําหรับการนําไปใชใ้นอาหาร
แช่แข็ง

Study of water state and its 

effect on starch gel 

viscoelasticity for frozen-food 

application

        344,181.90 นาง นสิภา ศตีะปันย์  ดําเนนิการเอง 1/09/2555 21/05/2558 2 8 2558

ศอ. P1200974 เซ็นเซอรเ์คมไีฟฟ้าแบบใชแ้ลว้ท ิ*งท ี�
สรา้งดว้ยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ
ไฮบรดิสําหรับทดสอบอะฟลาทอกซลิ
ในอาหาร

Disposable Electrochemical 

Sensors fabricated by Hybrid 

Printing Technology for 

Aflatoxin Testing  in Food

     3,757,541.66 นาย อดสิร เตอืนตรา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 1/06/2555 11/03/2559 3 9 2559

ศว. P1200971 การพัฒนายิปซั�มที�มคีวามพรุนตัวสูง
เพื�อเพิ�มคุณสมบัตคิวามเป็นฉนวน
ความรอ้น

        272,140.89 น.ส. สุภาพร วันสม  ดําเนนิการเอง 10/05/2555 20/02/2558 2 9 2558

ศว. P1200969 การพัฒนาไสก้รองนํ*าเซรามกิคอมโพ
สทิที�มสีมบัตใินการฆ่าเชื*อสําหรับงาน
กรองนํ*า

Development of composite 

antibacterial ceramic filter for 

water filter applications

        499,737.32 น.ส. จรัสพร มงคลขจติ  ดําเนนิการเอง 8/10/2555 11/09/2558 2 11 2558

ศว. P1200966 การพัฒนาการขึ*นรูปเซรามกิรวงผึ*ง
ของวัสดุเชงิประกอบไฮดรอกซอีาปา
ไทต-์ไททาเนยีมไดออกไซดด์ว้ย
เทคนคิการรดีขึ*นรูป

Fabrication of HA-Ti 

composite honeycomb using 

extrusion technique

        374,502.21 นาง นฤภร มนตม์ธุรพจน์  ดําเนนิการเอง 2/07/2555 15/10/2557 2 3 2557

ศว. P1200965 Dry-laid nonwoven Dry-laid nonwoven         770,701.13 น.ส. จุรรีัตน ์ประสาร  ดําเนนิการเอง 15/08/2555 9/06/2558 2 1 2558

สก. P1200962 ทดสอบเครื�องช่วยฟังเพื�อไดก้าร
รับรอง CE

     1,090,200.00 นาย ไกรสร อัญชลวีร
พันธุ ์

 ดําเนนิการเอง 1/07/2555 18/12/2556 1 5 2556

ศช. P1200855 บทบาทของโพลเีมอเรสและยีนสรา้ง
โปรตนีบนพื*นผวิของไวรัสไขห้วัดใหญ่
ในการจํากัดการแลกเปลี�ยนส่วน
พันธุกรรม

     1,999,961.60 น.ส. พีร ์จารุอําพรพรรณ  ดําเนนิการเอง 1/02/2555 21/11/2557 2 9 2557

ศว. P1200799 การศกึษาการนําระบบอัตโนมัตมิาใช ้
ในการพัฒนา

Automation in Raw Rubber 

Production Processes

        199,770.55 น.ส. จอมขวัญ มั�นแน่  ดําเนนิการเอง 30/01/2555 11/10/2556 1 9 2556
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ศช. P1200729 การใชป้ระโยชนฟ์ลาวมันสําปะหลังที�
ผลติจากมันสําปะหลังพันธุไ์ซยาไนด์
สูงสําหรับผลติภัณฑอ์าหารและวัสดุ
ย่อยสลายได ้

Use of low-cyanide cassava 

flour prepared from high-

cyanide cassava varieties in 

food and biodegradable 

materials

        111,550.83 น.ส. เก ื*อกูล ปิยะจอม
ขวัญ

 ดําเนนิการเอง 16/05/2555 10/02/2557 1 9 2557

ศช. P1200726 การพัฒนาการผลติและสมบัตขิอง
ไฮโดรเจลจากแป้งมันสําปะหลังเพื�อ
ใชใ้นงานดา้นเภสัชกรรม

Process development and 

properties of hydrogel from 

cassava starch for 

pharmaceutical applications

     1,504,016.90 น.ส. กุลฤด ีแสงสทีอง  ดําเนนิการเอง 1/06/2555 18/09/2557 2 3 2557

ศช. P1200725 การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมัน
สําปะหลังเพื�อใชเ้ป็นวัสดุนําส่งยาและ
สารออกฤทธิ/ทางชวีภาพ

Development of hydrogel from 

cassava starch to be used as 

a carrier for drugs and 

bioactive compounds

        139,789.03 น.ส. กุลฤด ีแสงสทีอง  ดําเนนิการเอง 1/06/2555 18/09/2557 2 3 2557

ศช. P1200363 การพัฒนาเครื�องมอืการตรวจสอบและ
คัดเลอืกพันธุม์ันสําปะหลังในระดับดี
เอนเอเบสเดี�ยว

Development of single 

nucleotide polymorphism 

(SNP) detection platform for 

cassava breeding programs

     3,346,145.21 นาย สทิธโิชค ตั*งภัสสร
เรอืง

 ดําเนนิการเอง 1/06/2555 10/02/2557 1 8 2557

ศน. P1200357 การพัฒนากระบวนการผลติอนุภาคนา
โนของแป้งจากมันสําปะหลังและการ
ดัดแปรพื*นผวิของอนุภาคเพื�อเพิ�ม
คุณสมบัตเิชงิหนา้ที�

Process development for 

cassava starch nanocrystals 

and theirs surface 

modification to improve 

functional properties

     2,413,833.84 นาย กติตวิุฒ ิเกษมวงศ์  ดําเนนิการเอง 1/06/2555 12/03/2558 2 9 2558

ศช. P1200093 R54-การศกึษาหนา้ที�ของโปรตนี 
cytosolic prostaglanding E 

synthase (cPGES) และ 
prostaglandin F synthase (PGFS) 

จากกุง้กุลาดํา

R54-Functional study of 

Penaeus monodon cytosolic 

prostaglanding E synthase 

(cPGES) and prostaglandin F 

synthase (PGFS)

        299,313.69 นาง โชตกิา สมรรค
จันทร

 ดําเนนิการเอง 1/02/2555 27/09/2555 7 2555

ศช. P1200077 การพัฒนาระบบการแสดงออกของ
โปรตนีที�ถูกชักนําดว้ยความรอ้นใน
ยีสตท์นรอ้น Pichia 

thermomethanolica สายพันธุใ์หม่

        691,126.52 นาย นริันดร ์รุ่งสว่าง  ดําเนนิการเอง 1/06/2555 30/05/2557 1 11 2557

ศช. P1200074 พืชอาศัยของเห็ดเผาะในป่าเต็งรัง
เพื�อการใชป้ระโยชนอ์ย่างยั�งยืนของ
ชุมชน

        895,794.61 นาย สายัณห ์สมฤทธิ/
ผล

 ดําเนนิการเอง 1/04/2555 11/05/2558 3 1 2558

ศช. P1200072 การคัดเลอืกอาหารสําหรับเพาะเลี*ยง 
Pichiapastoris เพื�อผลติรคีอม
บแินนทโ์ปรตนี PmRab7 สําหรับใช ้
ทดสอบการลดลงของอัตราการตาย
ของกุง้เนื�องจากโรคดวงขาวใน
ภาคสนาม

Selection of medium for 

Pichia pastoris cultivation to 

produce recombinant 

PmRab7 for field testing the 

reduction

        117,680.31 นาย นกุล รัตนพันธ์  ดําเนนิการเอง 1/02/2555 16/09/2556 1 7 2556

ศช. P1200041 การคน้หาและทดสอบประสทิธภิาพ
ของสารออกฤทธิ/ตา้นเชื*อโรคแอน
แทรกโนสในพรกิจากจุลนิทรยี์ใน
ระดับหอ้งปฏบิัตกิาร

Discovery and laboratory 

assesment of microbial 

derived active compounds 

against chili anthracnose 

disease pathogens

     1,816,062.12 น.ส. วนชิา วชิัย  ดําเนนิการเอง 1/07/2555 5/08/2558 3 1 2558

ศอ. P1130005 โครงการวจิัยและพัฒนาเซลล์
แสงอาทติย์ชนดิฟิลม์บางซลิคิอนบน
ฐานรองที�โคง้งอได ้

Flexible thin film silicon solar 

cell

     4,241,667.24 น.ส. อมรรัตน ์ลิ*มมณี  ดําเนนิการเอง 1/03/2554 8/01/2556 1 1 2556

ศอ. P1130004 โครงการวจิัยและพัฒนาระบบผลติ
ไฟฟ้าและนํ*ารอ้นดว้ยพลังงาน
แสงอาทติย์

                       -   น.ส. อมรรัตน ์ลิ*มมณี  ดําเนนิการเอง 1/03/2554 30/06/2554 3 2554

ศอ. P1130003 โครงการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลติแผงเซลลแ์สงอาทติย์ชนดิ
สารอนิทรยี์

          71,000.00 นาย กอบศักดิ/ ศรปีระภา  ดําเนนิการเอง 1/03/2554 17/08/2554 5 2554

ศอ. P1130002 โครงการวจิัยและพัฒนาเพิ�ม
ประสทิธภิาพเซลลแ์สงอาทติย์ชนดิ
ไฮบรดิ

     7,248,901.93 นาย กอบศักดิ/ ศรปีระภา  ดําเนนิการเอง 1/03/2554 1/10/2555 1 7 2555
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ศอ. P1130001 โครงการวจิัยและพัฒนาตน้แบบ
สายการผลติเซลลแ์สงอาทติย์ชนดิ
ไฮบรดิ

     4,981,466.11 นาย กอบศักดิ/ ศรปีระภา  ดําเนนิการเอง 1/03/2554 1/10/2555 1 7 2555

ศอ. P1101120 ระบบภาษาภาพภาษาไทยสําหรับผูท้ ี�
บกพร่องทางการสื�อสาร ระยะที� 2

Thai picture based 

communication system for 

people with communication 

disability

     1,489,565.60 น.ส. มณฑกิา บรบิูรณ์  ดําเนนิการเอง 4/06/2555 10/04/2560 4 1 2560

ศช. P1101118 R54-โครงการสํารวจและเตรยีมความ
พรอ้มในการจัดตั*งคลังสํารอง
ทรัพยากรจุลนิทรยี์ ไบโอเทค

R54-Study on the Preparation 

for BCC Backup

        149,846.72 น.ส. ลลิี� เอ ื*อวไิลจติร  ดําเนนิการเอง 21/12/2554 25/06/2555 6 2555

ศว. P1101115 R55_การวเิคราะหน์ํ*าท ี�ท่วมขังใน อวท. Analysis of Stagnant Water in 

Undrained Areas of NSTDA.

          95,500.00 น.ส. ศรชล โยรยิะ  ดําเนนิการเอง 20/12/2554 24/09/2555 9 2555

ศว. P1101111 การพัฒนาตน้แบบระบบกรองนํ*า
เคลื�อนที�เพื�อการอุปโภคในพื*นท ี�
ประสบปัญหาอุทกภัย

Development of Mobile Water 

Filtration System Prototype for 

Flooding Area

        139,107.50 นาย เอกรัตน ์ไวยนติย์  ดําเนนิการเอง 19/12/2554 2/04/2555 4 2555

ศอ. P1101110 Synthetic peptide development for 

in vivo image based detection of 

cervical precancerous lesion used 

in the single visit approach

Synthetic peptide 

development for in vivo image 

based detection of cervical 

precancerous lesion

        993,589.05 น.ส. ศุภนจิ พรธรีะภัทร  ดําเนนิการเอง 1/09/2555 31/05/2557 1 8 2557

ศช. P1101087 R54-การจัดซื*อสารเคมเีพื�อทดแทน
ส่วนที�ไดร้ับความเสยีหายในช่วง
สถานการณ์อุทกภัยในส่วนของ
หอ้งปฏบิัตกิารเทคโนโลยีเอนไซม์

        345,877.00 นาย วรีะวัฒน ์แช่มปรดีา  ดําเนนิการเอง 15/12/2554 11/09/2555 9 2555

ศช. P1101082 นเิวศวทิยาของสังคมมดที�ถูกรา 
Ophiocordyceps ก่อโรค บนแปลง
ศกึษาธรรมชาตมิอสงิโต อุทยาน
แห่งชาตเิขาใหญ่

        719,818.59 นาง สุชาดา มงคล
สัมฤทธิ/

 ดําเนนิการเอง 1/04/2555 11/05/2558 3 1 2558

ศช. P1101070 กระบวนการผลติเอนไซมโ์ฟเตสใน
ระดับขยายขนาดเพื�อการทดสอบใน
ภาคสนาม

        340,253.28 น.ส. สุทพิา ธนพงศ์
พิพัฒน์

 ดําเนนิการเอง 28/11/2554 4/03/2556 1 4 2556

ศช. P1101054 การศกึษาระบบการผลติสารพรอสตา
แกลนดนิในแม่พันธุก์ุง้กุลาดํา
หลังจากการขุนดว้ยแม่เพรยีงและการ
ตัดกา้นตา

     1,965,029.07 น.ส. วนนติย์ วมิุตตสิุข  ดําเนนิการเอง 1/06/2555 4/06/2558 3 2558

ศช. P1101010 R54-การศกึษาประสทิธภิาพ ราใน
กลุ่ม Penicillia and Aspergilli ที�ชอบ
อุณหภูมสิูง ทนความรอ้น ตา้นรอ้น 
จากชานออ้ยและศักยภาพในการย่อย
สลายของเสยีทางการเกษตร

        391,260.01 นาย นัฐวุฒ ิบุญยืน  ดําเนนิการเอง 5/10/2554 21/11/2555 1 1 2555

ศช. P1101007 R54-โครงการแยกและจําแนกมกิโส
แบคทเีรยีจากแหล่งธรรมชาตใิน
ประเทศไทยเพื�อหาสารออกฤทธิ/ทาง
ชวีภาพ

R54-Isolation and 

identification of myxobacteria 

from Thailand for bioactive 

compound screening

        112,670.54 น.ส. สุวนยี์ ชุณหเมธา  ดําเนนิการเอง 5/10/2554 9/11/2555 1 1 2555

ศว. P1100970 R54_LCA Biomass Utilization         194,765.20 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 26/09/2554 25/06/2556 1 9 2556

ศว. P1100969 R54_Land Use Effects on GHGs         198,412.25 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 26/09/2554 5/04/2556 1 7 2556

ศว. P1100968 R54_Energy Resources Depletion         148,504.76 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 26/09/2554 25/06/2556 1 9 2556

ศช. P1100963 R54-การศกึษาการทํางานของ 
Stress-Inducible Promoters จาก
แบคทเีรยี Bacillus subtilis

R54-Functional Analysis of 

Stress-Inducible Promoters 

from Bacillus subtilis

          99,266.00 น.ส. เพลนิพิศ 
ลักษณะนลิ

 ดําเนนิการเอง 1/10/2554 30/04/2555 6 2555
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ศว. P1100948 การวเิคราะหส์่วนประกอบของชั*น
เคลอืบตามความลกึจากผวิหนา้ ดว้ย
เทคนคิ โกลว ์ดสิชารจ์ ออปตคิอล เอ
มชิชั�น สเปกโทรเมตรี

        197,902.12 น.ส. เสมอแข จงธรรมา
นุรักษ์

 ดําเนนิการเอง 19/09/2554 10/09/2557 3 2557

ศช. P1100926 การประยุกตใ์ชก้ลุ่มจุลนิทรยี์ทนรอ้นที�
มคีวามจําเพาะกับชวีมวลเพื�อ
กระบวนการผลตินํ*าตาลและผลติภัณฑ์
เคมชีวีภาพจากชวีมวลทางการเกษตร

     1,214,048.87 นาย วรีะวัฒน ์แช่มปรดีา  ดําเนนิการเอง 28/09/2554 18/09/2557 3 2557

ศว. P1100924 R54-Prototype of a simple WFT Development of a prototype of 

a simple wheel force 

transducer

        194,715.59 นาย ฉัตรชัย ศรสีุรางค์
กุล

 ดําเนนิการเอง 9/09/2554 23/09/2557 3 2557

ศว. P1100920 R54การพัฒนาวัสดุทนแรงเสยีดทาน The development of 

automotive friction materials 

for small machine

          95,537.29 นาย ภาณุ เวทยนุกูล  ดําเนนิการเอง 9/09/2554 18/06/2557 2 9 2557

ศช. P1100919 R54-การศกึษาการทํางานของโปรตนี
โออารเ์อฟ3ของเชื*อไวรัสพีอดี ีใน
การทําใหเ้ซลลต์าย และ การกระตุน้
การสรา้งสารอนิเตอรเ์ฟอรอนของเซลล์

R54-Characterization of 

PEDV accessory protein, 

ORF3, and its role in host cell 

apoptosis and interferon 

inhibition

        239,825.96 นาง พรรณรําเพย นาม
พระจันทร ์ฟรานซ์

 ดําเนนิการเอง 9/09/2554 27/09/2555 1 2555

ศว. P1100918 R54_ การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
เตรยีมเม็ดวัตถุดบิและการฉดีขึ*นรูปผง
แม่เหล็กถาวรNd-Fe-B

Feasibility of  feedstock 

preparation and injection 

moulding of Nd-Fe-B 

permanent  magnetic powders

        189,187.19 นาย เรอืงเดช ธงศรี  ดําเนนิการเอง 9/09/2554 18/06/2557 2 9 2557

ศอ. P1100907 ซอฟตแ์วรส์ังเคราะหเ์สยีงพูด
ภาษาไทยสําหรับผูพ้ิการทางการ
มองเห็น

        235,867.35 นาย ชัชวาลย์ หาญ
สกุลบรรเทงิ

 ดําเนนิการเอง 1/01/2555 11/12/2556 1 11 2556

ศอ. P1100904 โครงการวจิัยและการพัฒนาเซลล์
แสงอาทติย์ชนดิรอยต่อเฮเทอโรบน
ฐานรองผลกึเดี�ยวซลิคิอนชนดิเอ็น

Research and development of 

heterojunction solar cells on n-

type single crystalline silicon 

substrate

     1,999,371.07 นาย จรัญ ศรธีาราธคิุณ  ดําเนนิการเอง 1/01/2555 20/03/2558 3 2 2558

ศช. P1100883 ระบบแปลงปลูกมันสําปะหลังจากตน้
พันธุป์ลอดโรค (เฟสที� 1)

     1,987,996.30 นาง ธราธร ทรีฆฐติิ  ดําเนนิการเอง 15/09/2554 21/03/2556 1 6 2556

ศว. P1100880 การศกึษาแรงเสยีดทานของยางที�ใช ้
ในการผลติยางรถยนตป์ระหยัดนํ*ามัน

Study the friction property of 

rubber used to produce the 

saving energy tire

        339,375.44 นาย ณัฐนันท ์ศุภดล  ดําเนนิการเอง 16/09/2554 18/12/2556 2 3 2556

ศว. P1100875 โครงการศกึษาระบบกําจัดขี*ผึ*ง 
สําหรับกระบวนการเตรยีมแบบหล่อ
งานอนิเวสตเ์มนต์

Study on Dewaxing System 

for Investment Casting 

Process

        189,328.07 นาย ศุภฤทธิ/ ลว้น
โกศลชัย

 ดําเนนิการเอง 31/08/2554 11/10/2556 2 2 2556

ศอ. P1100819 เครื�องเอสพีอารแ์บบภาพสําหรับการ
วจิัยและพัฒนาเครื�องตรวจวนิจิฉัย
กลุ่มอาการดาวนข์องทารกในครรภ์

Development of a SPR 

imaging system for Down 

syndrome screening research

     2,906,557.31 นาย อาโมทย์ สมบูรณ์
แกว้

 ดําเนนิการเอง 1/03/2555 13/10/2558 3 7 2558

ศช. P1100813 การศกึษาและพัฒนาระบบการ
แสดงออกของ extremozymes ดว้ย 
stress-inducible promoters ใน
แบคทเีรยี Bacillus subtilis

        898,220.17 น.ส. เพลนิพิศ 
ลักษณะนลิ

 ดําเนนิการเอง 1/02/2555 22/09/2557 2 7 2557

ศว. P1100801 R54_การสํารวจตน้ทุนการกัดกร่อนใน
ประเทศไทย

          93,739.78 น.ส. วนดิา พงศศ์ักดิ/
สวัสดิ/

 ดําเนนิการเอง 1/09/2554 25/04/2557 2 7 2557

ศอ. P1100798 อุปกรณ์วัดความเสี�ยงในการเกดิโรค
ตอ้หนิมุมปิด

Angle-Closure Glaucoma 

Screening Device

        426,754.40 นาย พิเชษฐ ์บุญหนุน  ดําเนนิการเอง 1/01/2555 19/02/2558 3 1 2558
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ศช. P1100796 R54-การพัฒนา fluorescent in situ 

hybridization และ whole mount in 

situ hybridization สําหรับระบุ
ตําแหน่งเอ็มอารเ์อ็นเอของยีน 
thrombospondin ระหว่าง
กระบวนการสรา้งไข่และการพัฒนา
เอ็มบรโิอของกุง้กุลาดํา

R54-Development of 

fluorescent in situ 

hybridization and whole mount 

in situ hybridization for 

localization

        239,988.74 นาง ภัทรยีา พลซา  ดําเนนิการเอง 16/08/2554 27/09/2555 1 1 2555

ศว. P1100782 Texture/rheological modifiers from 

Pomelo Peel and its Application in 

low-fat Foods

        981,832.11 นาย ชัยวุฒ ิกมลพิลาส  ดําเนนิการเอง 1/11/2554 14/08/2557 2 9 2557

ศว. P1100775 R54_การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
ผลติพลังงานจากนํ*าทะเล

R54_Feasibility study on 

salinity-gradient energy in 

Thailand

          51,459.62 นาง ณมุรธา สถริจนิดา
 พอลสัน

 ดําเนนิการเอง 1/09/2554 8/08/2555 11 2555

ศว. P1100755 โปรแกรมวเิคราะหโ์มดัลและการโก่ง
งอของแผ่น

Development of 3D Modal 
Analysis and Plate Buckling 
Analysis Programs by Finite 
Element Method

   1,721,498.07 นาย อธพิงษ์ มาลาทพิย์  ดําเนนิการเอง 1/12/2554 26/01/2558 3 1 2558

ศว. P1100725 R54_โครงการพัฒนากระบวนการผลติ
วัสดุปูพื*น/ปูผนังจากผงเรซนิใยแกว้ที�
ไดจ้ากการรไีซเคลิแผ่นวงจร
อเิล็กทรอนกิส์

The development of artificial 

flooring/wall coverings 

production from glass fiber 

resin recycled from PCBW

        172,486.43 น.ส. เปรมฤด ีกาญจนปิ
ยะ

 ดําเนนิการเอง 2/08/2554 3/09/2555 1 1 2555

ศว. P1100722 การศกึษาสมบัตขิองยางแหง้ที�
รวบรวมจากหางนํ*ายางโดยใชส้าร 
GRASS 1.0 และ GRASS 0.1 ใน
ระดับภาคสนาม

     1,779,587.93 นาย สุรพิชญ ลอย
กุลนันท์

 ดําเนนิการเอง 22/07/2554 13/10/2558 4 3 2558

ศช. P1100713 R54-การผลติแอนตบิอดแีละวัคซนี
ป้องกันเชื*อ PEDV โดยใช ้virus 

vector-based vaccine

R54-The production of 

antibodies and vaccine 

against PEDV using a virus

        239,691.48 น.ส. พรพิมล วงศธ์ดิา  ดําเนนิการเอง 14/07/2554 27/09/2555 1 2 2555

ศช. P1100708 R54-การจําแนกลักษณะพาโทไทป์
ของเชื*อไวรัสใบหงกิเหลอืงที�พบใน
ประเทศไทย

R54-Pathotype identification 

of Tomato yellow leaf curl 

virus found in Thailand

        239,557.23 นาง นุชนาถ วารนิทร์  ดําเนนิการเอง 13/07/2554 27/09/2555 1 2 2555

ศอ. P1100705 R54-ระบบเหมอืงขอ้มูลสําหรับเนื*อหา
เว็บเชงิสังคม (Blue Sky)

R54-Social Web Content 

Mining System (Blue Sky)

        892,177.51 นาย ชูชาต ิหฤไชยะ
ศักดิ/

 ดําเนนิการเอง 1/08/2554 6/11/2555 1 3 2555

ศช. P1100689 R54-การคัดกรองแบคทเีรยีสายพันธุ์
บรสิุทธิ/จากลําไสกุ้ง้กุลาดําและระบบ
เพาะเลี*ยงเพื�อการนําไปใชป้ระโยชน์

R54-Screening pure culture 

isolates from the intestinal 

tract of. P. monodon and 

rearing environment for 

utilization

        113,277.60 นาย เสจ ไชยเพ็ชร  ดําเนนิการเอง 8/07/2554 27/09/2555 1 2 2555

ศช. P1100673 การพัฒนายาตา้นมาลาเรยีแอนตโิฟ
เลต

     8,030,219.29 น.ส. สุมาล ีกําจรวงศ์
ไพศาล

 ดําเนนิการเอง 15/08/2554 1/05/2558 3 9 2558

ศช. P1100663 R54-การพัฒนาสูตรอาหารสําหรับการ
เจรญิและการสรา้งสารเมตาบอไลท์
ทุตยิภูมขิองราทะเล

        635,810.64 นาง พนดิา อุนะกุล  ดําเนนิการเอง 1/07/2554 27/09/2555 1 2 2555

ศช. P1100662 R54-Effects of Plant-Animal 

Interactions and Climate Change 

on Forest Dynamics on the Mo 

Singto Plot

Effects of Plant-Animal 

Interactions and Climate 

Change on Forest Dynamics 

on the Mo Singto Plot

          74,751.05 น.ส. อนุตตรา ณ ถลาง  ดําเนนิการเอง 1/07/2554 12/03/2555 8 2555

ศว. P1100658 การแยกตะกั�วบรสิุทธิ/ดว้ยกระแสไฟฟ้า Design and Development of 

Lead Purifying by Electrolysis 

Process at Lab-scale

        223,079.52 นาย ศาศวัต มหบุญพา
ชัย

 ดําเนนิการเอง 29/06/2554 29/04/2556 1 1 2556

ศอ. P1100651 การตรวจจับพฤตกิรรมการก่อคดดีว้ย
วธิกีารทางไอโซมอรฟ์ิกกราฟอย่างมี
ประสทิธภิาพ

Efficient detection of Crime 

Activities via Isomorphic 

Subgraph Matching

     1,298,608.41 นาย นพดล ครีเีพ็ชร  ดําเนนิการเอง 9/01/2555 1/04/2557 2 3 2557

ศอ. P1100650 โครงการระบบสรา้งสูตรการปรุงอาหาร
ไทยจากวัตถุดบิท ี�สํารองไว ้

A system for generating Thai 

foods recipes from food stock

        200,000.00 นาง จุฑารัตน ์ครีเีพ็ชร  ดําเนนิการเอง 7/09/2554 27/06/2556 1 9 2556
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ศช. P1100646 R54-Detection of antifolate 

resistance in P.falciparum by 

LAMP-SNP strip test

        297,847.42 น.ส. ดารนิทร ์คงคา
สุรยิะฉาย

 ดําเนนิการเอง 1/07/2554 17/10/2555 1 3 2555

ศอ. P1100645 พัฒนาระบบแพล็ตฟอรม์บรกิารความรู ้
สําหรับการเปลี�ยนเว็บไซตส์ู่รูปแบบ
ใหม่ (การพัฒนาระบบเปลี�ยนเว็บไซต์
ไปสู่เว็บไซต)์

Developing Web 

Transformation Infrastructure 

using Knowledge as a Service 

Platform (WebChange)

     1,097,814.42 นาย เทพชัย ทรัพย์นธิ ิ  ดําเนนิการเอง 6/10/2554 28/10/2556 2 2556

ศอ. P1100638 วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีขยายกําลัง
งานสําหรับอุปกรณ์สื�อสารไรส้าย

Power Amplifier Technology 

for Wireless Communication 

Device

     1,906,751.33 นาย รวภีัทร ์ผุดผ่อง  ดําเนนิการเอง 1/09/2554 10/06/2557 2 9 2557

ศช. P1100633 การตรวจหาแอนตบิอดที ี�จําเพาะต่อ
โปรตนีเปลอืกหุม้บรเิวณ domain ที�
สามของไวรัสเด็งกี�

     1,880,395.88 นาง ฐนยีา รอยตระกูล  ดําเนนิการเอง 1/08/2554 10/02/2557 2 6 2557

ศอ. P1100630 ศกีษาเทคโนโลยีเพื�อการปฎสิัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอรโ์ดย
ใชส้ัญญาณสมองร่วมกับสัญญาณอื�นๆ
แบบหลายโมเดล

A Study of Brain-Assisted 

Multimodal Human Computer 

Interaction Technology

     2,434,682.15 นาย พศนิ อศิรเสนา ณ
 อยุธยา

 ดําเนนิการเอง 3/10/2554 27/09/2557 2 11 2557

ศอ. P1100628 การพัฒนาระบบนําชมอเิล็กทรอนกิส์
สําหรับพิพิธภัณฑด์ว้ยอุปกรณ์ Smart

 Phone

การพัฒนาระบบนําชม
อเิล็กทรอนกิสส์ําหรับพิพิธภัณฑ์
ดว้ยอุปกรณ์ Smart Phone

        228,325.35 น.ส. ละออ โควาวสิารัช  ดําเนนิการเอง 1/07/2554 25/02/2557 2 7 2557

ศอ. P1100605 พัฒนาชปิขยายสัญญาณรามานพรอ้ม
ชุดตรวจวนิจิฉัยแบบเคลื�อนที�สําหรับ
งานทางดา้นนติวิทิยาศาสตร์

Development of surface-

enhanced Raman 

spectroscopic chips with 

portable sensing device for 

forensic investigations

     1,922,297.80 นาย นพดล นันทวงศ์  ดําเนนิการเอง 16/08/2554 14/05/2557 2 9 2557

ศว. P1100590 โครงการพัฒนา “กางแกงแกว้” พรอ้ม
รองเทา้บูทกันนํ*าสําหรับผูป้ระสบ
อุทกภัย

Development of Lightweight 

Waders Used during Floods

          69,545.55 น.ส. พัชร ีลาภสุรยิกุล  ดําเนนิการเอง 15/06/2554 18/09/2555 1 3 2555

ศช. P1100588 Relationship between types of 

thrips, host plants and tospovirus 

infection in tomato, pepper and 

cucurbit production fields

     1,340,843.76 น.ส. อรประไพ คช
นันทน์

 ดําเนนิการเอง 1/08/2554 25/02/2557 2 6 2557

ศว. P1100584 การผลติซเีมนตก์ลาสไอโอโนเมอรใ์น
สเกลขนาดใหญ่และการทดสอบ
สมบัตติามมาตรฐานสากล ISO9917-1

        204,490.51 น.ส. สริพิร โตนดแกว้  ดําเนนิการเอง 1/02/2555 30/06/2556 1 4 2556

ศอ. P1100578 การพัฒนาชุดอุปกรณ์เชื�อมต่อระบบ
เครอืข่ายไรส้ายดว้ยแสงที�มองเห็นได ้

        541,978.76 นาย ปรมนิทร ์แสงวงษ์
งาม

 ดําเนนิการเอง 14/02/2555 9/10/2556 1 8 2556

ศว. P1100566 การพัฒนาเนื*อดนิและเคลอืบอุณหภูมิ
ตํ�าสําหรับผลติภัณฑต์กแต่งบา้นและ
สวนราชบุรี

     1,455,873.12 นาย อนุชา วรรณกอ้น  ดําเนนิการเอง 4/01/2555 8/01/2557 2 2557

ศช. P1100559 การแยกเชื*อและจัดจําแนกเชื*อเห็ด
จากธรรมชาตเิพื�อใชบ้ําบัดนํ*าท ิ*งจาก
การผลติปอสา

        195,297.17 น.ส. ธติยิา บุญประเทอืง  ดําเนนิการเอง 7/06/2554 26/12/2556 2 6 2556

ศช. P1100557 R54-ราที�มแีหล่งอาศัยบนหนิและรา
ย่อยสลายของประเทศไทย-การคัด
แยกคุณลักษณะและ ผลติภัณฑ์
ธรรมชาติ

R54-Rock Inhabiting and 

Deteriorating Fungi in Thailand 

- 

Isolation,Characterization,and 

Their Natural Products.

          90,000.00 นาง เจนนเิฟอร ์เหลอืง
สอาด

 ดําเนนิการเอง 7/06/2554 12/03/2555 9 2555

ศช. P1100510 R54-การจัดเรยีงตัวของเอนไซมไ์ด
ไฮโดรโฟเลตรดีักเทส-ไธมดิเิลตซนิ
เธสของเชื*อมาลาเรยี Plasmodium 

falciparum

R54-Dimerization of 

bifunctional DHFRTS of 

Plasmodium falciparum

        109,406.85 น.ส. สุกัญญา ยง
เกยีรตติระกูล

 ดําเนนิการเอง 24/05/2554 11/09/2555 1 4 2555
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ศอ. P1100504 การวจิัยและพัฒนาระบบตรวจเพศ
หนอนไหมความแม่นยําสูงดว้ยแสง

Research and development of 

photonics-based highly-

accurate silkworm sex 

identifying systems

        633,043.15 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิ/
เดชขจร

 ดําเนนิการเอง 16/08/2554 9/10/2557 3 2 2557

ศอ. P1100499 R54-การศกึษาตัวตรวจวัดความเร่ง
เพื�อประยุกตใ์ชใ้นการตรวจวัดสภาพ
ดนิดาน

R54-The study of 

accelerometor sensor for 

compactness subsoil 

measurement application.

          77,235.49 นาย วรากร คําแกว้  ดําเนนิการเอง 23/05/2554 27/09/2555 1 4 2555

ศช. P1100496 การปรับปรุงพันธุม์ะเขอืเทศ
รับประทานผลสดลูกเล็กใหต้า้นทาน
โรค ระยะที� 2

     1,439,146.29 น.ส. อรวรรณ ชัชวาล
การพาณิชย์

 ดําเนนิการเอง 1/10/2554 10/07/2558 3 9 2558

ศอ. P1100491 R54-การพัฒนาวธิตีรวจจับและ
ประเมนิพฤตกิรรมการขับขี�ยานพาหนะ
เพื�อการประหยัดเชื*อเพลงิ

A development of driver 

behavior acquisition and 

analysis for fuel economy

          39,568.22 นาย รักษิต ฐติพิัฒ
นพงศ์

 ดําเนนิการเอง 19/05/2554 5/07/2555 1 2 2555

ศช. P1100490 การคัดแยกและจําแนกเชื*อราเพิ�มเตมิ
เพื�องานวจิัยการตรวจหาสารออกฤทธิ/
ทางชวีภาพของหน่วยปฏบิัตกิารและ
ความร่วมมอืระหว่างไบโอเทคกับโน
วารต์สิ

        597,135.44 นาย สายัณห ์สมฤทธิ/
ผล

 ดําเนนิการเอง 19/05/2554 11/09/2555 1 4 2555

ศช. P1100488 โครงการพฒ้นาราบวิเวอเรยี 
Beauveria bassiana เพื�อใชใ้นการ
ควบคุมเพลี*ยแป้งมันสําปะหลัง ระยะที�
 2

        941,494.36 นาย อลงกรณ์ อํานวย
กาญจนสนิ

 ดําเนนิการเอง 1/08/2554 4/07/2556 1 11 2556

ศว. P1100484 R54_การวจิัยและพัฒนาวัสดุสําหรับ
บําบัดนํ*าเสยีโดยใชเ้ทคโนโลยีวัสดุกึ�ง
ตัวนําจากหอ้งปฏบิัตกิาร HSF

R54_Materials Research and 

Development for Waste 

Water Treatment

        199,721.21 นาง ชัญชณา ธนชยา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 12/05/2554 3/05/2556 2 2556

ศอ. P1100476 ยกระดับกระบวนการทํางานของหน่วย
งานวจิัยฯ เนคเทคสู่มาตรฐานสากล  
(NECTEC-CMMI Phase2)

Process Improvement for 

Research Unit (◌์
NECTEC-CMMI phase 2)

     1,609,148.83 น.ส. อภณิหพ์ร เมธา
วัชรน์านนท์

 ดําเนนิการเอง 10/05/2554 28/05/2558 4 2558

ศอ. P1100466 R54-ศกึษาวงจรอเิล็กทรอนกิสใ์นการ
ส่งและรับสัญญาณอัลตราซาวนดเ์พื�อ
การนําไปใชง้าน

R54-Study electronic circuits 

of ultrasound pulsers and 

receivers for implementation

          75,770.36 นาย อุดมชัย เตชะวภิู  ดําเนนิการเอง 15/06/2554 27/09/2555 1 3 2555

ศว. P1100462 R54_การพัฒนาเครื�องผสมตัวอย่าง
ดว้ย XRF

Development of Sample mixer 

for X-ray fluorescence analysis

          15,640.00 นาย ศุภฤกษ์ เห็น
ประเสรฐิแท ้

 ดําเนนิการเอง 4/05/2554 20/02/2556 1 9 2556

ศว. P1100461 R54_ระบบวัดชิ*นงานดว้ยไมโครมเิตอร์ Measuring System by 

Micrometer input data with 

Microsoft Excel

                       -   นาย ธนภัทร ศรโีมรา  ดําเนนิการเอง 4/05/2554 1/09/2554 4 2554

ศว. P1100431 โครงการทดสอบและประเมนิ
แบตเตอรี�แบบ VRLAสําหรับการใช ้
งานในรถโดยสารไฟฟ้า

        696,551.60 นาย ชนิะ เพ็ญชาติ  ดําเนนิการเอง 1/07/2554 25/12/2556 2 5 2556

ศอ. P1100420 R54-การวเิคราะหแ์ละประมวลผล
สําหรับการตรวจแยกกลุ่มมะเร็งเม็ด
เลอืดขาวชนดิเฉยีบพลัน

R54-Image Processing for 

Acute Leukemia Identification 

using Peripheral Blood Smear 

Images

        138,383.96 น.ส. ดวงรัตน ์แก่นสวัสดิ/  ดําเนนิการเอง 20/04/2554 17/10/2555 1 6 2555

ศอ. P1100408 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการเตรยีม
อุปกรณ์ตรวจวเิคราะหแ์บบใชแ้ลว้ท ิ*ง
บนกระดาษดว้ยเทคนคิการพิมพ์แบบ
องิคเ์จ็ทเพื�อการใชง้านดา้นเซ็นเซอร์

Development of Low Cost 

Disposable Lab on Paper 

Platform by Inkjet Printing for 

sensor applications

     1,255,014.08 นาย อนุรัตน ์วศิษิฏส์ร
อรรถ

 ดําเนนิการเอง 1/06/2554 26/11/2555 1 5 2555

ศน. P1100402 การผลติสารปรุงแต่งดนิจากผักตบชวา
จํานวนมาก ดว้ยกระบวนการไฮโดร
เทอรม์อลคารบ์อไนเซชัน

Mass-production of soil 

conditioner from water 

hyacinth via hydrothermal 

carbonization process

        537,323.54 นาย นาวนิ วริยิะเอี�ยม
พิกุล

 ดําเนนิการเอง 11/04/2554 29/02/2555 1 2555
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ศว. P1100401 การขยายกําลังการผลติ ESD 

Ceramic Cutter

Pilot scale production of   

ESD Ceramic Cutter

        249,611.17 น.ส. กรรณิการ ์เดช
รักษา

 ดําเนนิการเอง 15/08/2554 31/08/2555 1 2555

ศว. P1100399 R54_การพัฒนาซลิคิอนคารไ์บดท์ ี�ม ี
ความพรุนตัว

Development of porous silicon 

carbide

          99,424.69 น.ส. จรัสพร มงคลขจติ  ดําเนนิการเอง 3/05/2554 11/09/2555 1 4 2555

ศว. P1100396 R54_การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
ใชโ้วลาสโทไนตแ์ทนแร่ใยหนิ

Feasibility study for use 

wollastonite in substitution to 

asbestos

          94,618.66 น.ส. ปาจรยี์ ถาวรนติิ  ดําเนนิการเอง 16/05/2554 1/11/2556 2 6 2556

ศว. P1100391 R54_การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
นําวัสดุเหลอืทิ*งในอุตสาหกรรมมาใช ้
ในงานคอนกรตีมวลเบา

Feasibility study of using 

industrial by-product materials 

in lightweight concrete

          74,574.53 นาย พิทักษ์ เหล่ารัต
นกุล

 ดําเนนิการเอง 18/04/2555 15/11/2556 1 7 2556

ศอ. P1100364 R54-โครงการเครื�องมอืวัดสเปกตรัม
แสงสําหรับนาโนพลาสโมนกิสแ์ละ
การประยุกตใ์ชง้านทางชวีภาพ

R54-Spectroscopy and 

microscopy apparatus for 

nanoplasmonics sensing and 

bio-applications

        203,494.07 นาย บุญส่ง สุตะพันธ์  ดําเนนิการเอง 1/05/2554 27/09/2555 1 4 2555

ศช. P1100363 การคน้หาจุลนิทรยี์ท ี�มศีักยภาพในการ
ผลติกรดไขมันไม่อ ิ�มตัวเชงิซอ้นจาก
แหล่งนํ*าในประเทศไทย

     1,062,582.16 น.ส. จรยิา สากยโรจน์  ดําเนนิการเอง 1/06/2554 23/09/2556 2 3 2556

ศอ. P1100358 วจิัยและพัฒนาป้ายอารเ์อฟไอดแีบบ
พิมพ์

Research and Development 

of Printed RFID Tag

     1,257,152.09 น.ส. พรอนงค ์พงษ์
ไพบูลย์

 ดําเนนิการเอง 1/06/2554 24/09/2557 3 3 2557

ศว. P1100344 R54_การศกึษาการทําเซรามกิรูพรุน
ดว้ยการขึ*นรูปดว้ยแบบเจลคาสตงิจาก
แป้ง

Fabrication Porous Ceramic 

by Gelcasting with Starch

          61,951.43 นาย ธรรมรัตน ์ปัญญ
ธรรมาภรณ์

 ดําเนนิการเอง 25/03/2554 25/09/2555 1 6 2555

ศว. P1100343 เรอืเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก         492,070.00 นาย ดุสติ ตั *งพิสฐิโยธนิ  ดําเนนิการเอง 23/03/2554 18/09/2555 1 6 2555

ศช. P1100331 การแพร่กระจายและความจําเพาะของ
ราก่อโรคกับจักจั�น

        692,194.19 น.ส. กนกศร ีทัศนาทัย  ดําเนนิการเอง 1/08/2554 29/01/2557 2 5 2557

ศช. P1100325 Development of a microsatellite-

based linkage map for the 

identification of quantitative trait 

loci governing vertical growth in oil 

palm (Elaeis guineensis)

     1,559,271.51 น.ส. วริัลดา ภูตะคาม  ดําเนนิการเอง 1/10/2554 23/03/2558 3 5 2558

ศช. P1100324 Map-based cloning of a gene 

conferring sex ratio co-localized at 

the shell thickness locus in oil palm

     1,898,010.77 น.ส. สุธาสนิ ีสมยง  ดําเนนิการเอง 17/03/2554 17/04/2558 4 1 2558

ศช. P1100319 การศกึษาสถานภาพงานวจิัยดา้น
ระบบสบืพันธุใ์นกุง้

Status of research on the 

reproduction of Penaeus 

mododon in Thailand

            5,000.00 น.ส. วนชิา วชิัย  ดําเนนิการเอง 1/04/2554 20/02/2555 1 2555

ศอ. P1100317 โครงการระบบตรวจจับความผดิปกติ
ดว้ยขอ้มูลเชงิจุลภาค (ระยะที� 1: 

กรณีประยุกตใ์ชก้ับระบบจราจร Traffy)

Anomaly Detection System 

using Microscopic-Level 

Variability (Phase 1: A Traffic 

Incident Detection System for 

Traffy)

     1,694,452.92 นาย สุทธพิงศ ์ธัชยพงษ์  ดําเนนิการเอง 1/06/2554 16/12/2556 2 6 2556

ศว. P1100305 การศกึษาและเปรยีบเทยีบพฤตกิรรม
และตัวแปรที�มผีลต่อการสั�นสะเทอืน
ของชุดคอยลร์อ้นในระบบ
เครื�องปรับอากาศ

Study and Comparison of 

Vibration Characteristics and 

Parameters of Condensing 

Units in Air Conditioning 

Systems

        382,882.39 นาย สทิธกิร ลาภาพงศ์  ดําเนนิการเอง 1/06/2554 13/06/2556 2 2556

ศว. P1100304 การพัฒนาขี*ผึ*งหา้มเลอืดที�ออกจาก
กระดูกแบบสลายตัวได ้

        276,173.58 นาย จนิตมัย สุวรรณ
ประทปี

 ดําเนนิการเอง 16/09/2554 15/01/2557 2 4 2557

ศอ. P1100297 ระบบกรองสื�อออนไลนไ์ม่เหมาะสม
สําหรับโรงเรยีน ระยะเริ�มตน้...

(Fitering)

Online Content Filtering 

System for Schools and 

Communities (proof of 

concept phase)

        267,484.37 นาย ศวิรักษ์ ศวิโมก
ษธรรม

 ดําเนนิการเอง 28/03/2554 10/10/2555 1 7 2555



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1100295 การพัฒนาแนวทางการกระตุน้ผลผลติ
รากสะสมอาหารมันสําปะหลังจากองค์
ความรูข้องเครอืข่ายพันธุกรรมควบคุม
กระบวนการชักนําและพัฒนาการของ
รากสะสมอาหาร

     5,382,241.92 นาย ยินด ีชาญววิัฒนา  ดําเนนิการเอง 15/06/2554 19/05/2558 3 11 2558

ศว. P1100286 การศกึษาเปรยีบเทยีบสมบัตแิละ
โครงสรา้งของยางลอ้รถบรรทุกแบบ
ผา้ใบเฉยีงเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพของยางลอ้ที�ผลติโดย
 SMEs ไทย

     1,579,655.55 นาย ไพโรจน ์จติรธรรม  ดําเนนิการเอง 16/09/2554 18/12/2556 2 3 2556

ศว. P1100284 การพัฒนาการเตรยีมชิ*นงานและการ
ใชเ้ทคนคิTEM-EDS ศกึษา
องคป์ระกอบทางเคมแีละความเป็นเนื*อ
เดยีวของฟิลม์ Copper Indium 

Gallium Selenide (CIGS)

Development of sample 

preparation and TEM-EDS 

Techniques for composition ฯ

        532,999.90 นาง ชัญชณา ธนชยา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 1/04/2554 5/04/2556 2 2556

ศว. P1100282 R54_ โครงการศกึษาและเก็บขอ้มูล
การใชร้ะบบสกัดนํ*ามันปาลม์แบบไม่
ใชไ้อนํ*าเพื�อการผลตินํ*ามันปาลม์ดบิ
คุณภาพสูงในพื*นท ี�ตดิตั *งจรงิ

        194,921.67 นาย เอกรัตน ์ไวยนติย์  ดําเนนิการเอง 3/03/2554 3/09/2555 1 6 2555

ศช. P1100278 R54-ฟลูออเรสเซนตเ์ซนเซอรส์ําหรับ
ตรวจยาอาทมิซินินิโดยใชส้ารอนุพันธ์
ไทโออเีธอร์

R54-Fluorescence sensor for 

detection of artemisinin 

employing thioether derivatives

        352,827.04 นาย สรวง สมานหมู่  ดําเนนิการเอง 2/03/2554 25/06/2555 1 3 2555

ศช. P1100276 การพัฒนาระบบการแสดงออกอย่าง
จําเพาะในผล (fruit specific 

expression) แบบถาวรโดยใชโ้ปรโม
เตอรจ์ากมะละกอ

     1,421,567.54 นาง ปารชิาต ิเบริน์ส  ดําเนนิการเอง 2/03/2554 12/09/2557 3 6 2557

ศว. P1100271 การประยุกตใ์ชเ้ทคนคิจําลองแบบการ
ไหลทางคอม

          64,880.00 น.ส. อุมารนิทร ์พงศ์
โสภติานันท์

 ดําเนนิการเอง 1/05/2554 2/10/2555 1 5 2555

ศว. P1100262 B54_การพัฒนานํ*ายาเคลอืบเงาที�ม ี
สมบัตไิม่เปียกนํ*าสําหรับพื*นผวิกระจก
และเซรามกิส์

Development of gloss, water-

repellent coating for glass and 

ceramic

          65,649.14 น.ส. อรอุมา นมิติร
ตระกูลชัย

 ดําเนนิการเอง 25/02/2554 4/09/2555 1 7 2555

ศว. P1100260 R54_ วัสดุเตตระโกนอลเซอรโ์คเนยี
สําหรับงาน

        130,894.00 น.ส. ภาวด ีอังคว์ัฒนะ  ดําเนนิการเอง 25/02/2554 25/09/2555 1 7 2555

ศช. P1100249 โรคคลา้ยรากอากาศของตน้สุรามะรดิ         999,057.56 นาย สายัณห ์สมฤทธิ/
ผล

 ดําเนนิการเอง 1/05/2554 13/09/2556 2 4 2556

ศว. P1100248 R54_การจัดการประชุมผลงานการ
ออกแบบผลติภัณฑเ์ซรามกิประเภท
ต่างๆ ในโครงการไทยเขม้แข็ง

        505,267.08 นาย สมนกึ ศริสิุนทร  ดําเนนิการเอง 24/02/2554 19/03/2555 1 1 2555

ศอ. P1100240 ระบบปิด-เปิดไฟส่องสว่างอัตโินมัติ
สําหรับปล่องหนไีฟในอาคาร

Automatic On-Off Lighting 

System for Interior Fire 

Escapes

        116,657.65 นาย ชูศักดิ/ ธนวัฒโน  ดําเนนิการเอง 22/02/2554 17/03/2557 3 1 2557

ศอ. P1100238 ระบบเรยีนรูก้ารจัดการพลังงาน
อัตโนมัต ิ(APM)

Adaptive Power Management 

by Machine Learning (APM)

          25,290.19 น.ส. รุ่งกานต ์ศริเิจรญิ
ไชย

 ดําเนนิการเอง 1/07/2554 6/05/2557 2 1 2557

ศช. P1100235 R54-การทําความเขา้ใจจุดกําเนดิของ
ความหลากหลายทางชวีภาพ ผ่าน
ความเฉพาะเจาะจงและการเกดิพันธุ ์
ใหม่ของราทําลายมด

Ant-Pathogenic Fungi 

Specificity and Speciation: 

Understanding the Biodiversity 

at lts Origin.

        430,969.43 นาย นพพล คบหมู่  ดําเนนิการเอง 21/02/2554 15/03/2555 1 1 2555

ศว. P1100231 R54_โครงการพัฒนาตน้แบบระบบ
ควบคุมสภาพแวดลอ้ม

        198,042.41 นาย พินจิ เขื�อนสุวงค์  ดําเนนิการเอง 17/02/2554 7/07/2555 1 5 2555
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ศช. P1100229 โครงการพัฒนาองคค์วามรูแ้ละศกึษา
นโยบายการจัดการทรัพยากรชวีภาพ
ในประเทศไทย ระยะที�2

     9,425,000.00 น.ส. มยุเรศ เอื*อมลฉัตร  ดําเนนิการเอง 16/02/2554 27/09/2555 1 7 2555

ศว. P1100228 โครงการวจิัยเบื*องตน้เรอืงการขึ*นรูป
ฟิลม์ท่อนาโนไทเทเนยีโดย
กระบวนการ electrochemical 

anodization

Fabrication of titania nanotube 

array films via electrochemical 

anodization process

          79,558.21 น.ส. ศรชล โยรยิะ  ดําเนนิการเอง 16/02/2554 21/09/2555 1 7 2555

ศช. P1100221 การใชส้เตมลูปโพรบตดิพอลอิเิลค
โทรไลทไ์มโครแคปซูลที�บรรจุ
อนุภาคทองนาโนสําหรับการตรวจวัดดี
เอ็นเอไฮบรไิดเซชั�นดว้ยวธิทีาง
เคมไีฟฟ้า

     1,540,746.98 น.ส. พรรษมณฑ ์รจิริว
นชิ

 ดําเนนิการเอง 15/02/2554 3/12/2556 2 1 2556

ศอ. P1100204 โครงการจัดทําระบบสนับสนุน
ภาษาไทยและบรกิารสังเคราะห์
เสยีงพูดสําหรับ Soft PBX

Develop a Soft PBX with Thai 

language support and speech 

synthesis

        173,607.81 นาย ชาญชัย จันฤาชัย  ดําเนนิการเอง 3/10/2554 21/04/2556 1 6 2556

ศว. P1100196 ผลของลายดอกยางต่อความตา้นทาน
การหมุน

        479,604.10 นาย ไพโรจน ์จติรธรรม  ดําเนนิการเอง 1/07/2554 25/02/2557 2 7 2557

ศอ. P1100185 R54-ระบบบรหิารจัดการและควบคุม
สภาพอากาศในอาคารเพื�อประหยัด
พลังงาน

R54-Indoor Air Condition 

Control and Management 

System for Energy Saving

        607,198.67 นาย เฉลมิพล ชาญศรี
ภญิโญ

 ดําเนนิการเอง 21/03/2554 9/07/2555 1 4 2555

ศอ. P1100159 เซนเซอรส์ําหรับวเิคราะหช์ั*นดนิดาน
ดว้ยสัญญาณอัลตราไวดแ์บนด ์
(Ultra-Wideband)

Ultra-wideband Sensor for 

Compact Soil Analysis (Ultra-

Wideband)

        290,289.19 นาย กมล เขมะรังษี  ดําเนนิการเอง 7/03/2554 8/05/2557 3 2 2557

ศอ. P1100158 R54-ระบบแจง้เตอืนการทานยาและ
ขาดการรับยาอัตโนมัตแิละระบบ
ตรวจสอบอุณหภูมแิละการเตน้ของ
หัวใจ

R54- Medicine Management 

and Medicine taking system 

included temperature and 

heart rate monitoring

            5,800.00 นาย จตุพร ชนิรุ่งเรอืง  ดําเนนิการเอง 1/02/2554 12/11/2555 1 9 2555

ศอ. P1100154 R54-การควบคุมอุณหภูมขิองตูอ้บ
ดว้ยชุดควบคุม D-IP

Temperature control of oven 

with D-IP controller

            6,823.37 นาย จตุพร ชนิรุ่งเรอืง  ดําเนนิการเอง 1/02/2554 12/11/2555 1 9 2555

ศอ. P1100153 ระบบแผนที�แจง้เตอืนเหตุฉุกเฉนิ
ส่วนตัว

Personalized Emergency Alert 

Map

        241,364.83 นาย รัฐภูม ิตูจ้นิดา  ดําเนนิการเอง 15/04/2554 31/03/2556 1 11 2556

ศอ. P1100150 R54-วจิัยและพัฒนาตน้แบบระบบ
สแตนบายแบบไม่ใชพ้ลังงานสําหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า

R54-Research and 

Development of Zero-Power 

Standby System Project.

        159,755.75 น.ส. พรอนงค ์พงษ์
ไพบูลย์

 ดําเนนิการเอง 1/02/2554 4/12/2556 2 1 2556

ศอ. P1100145 R54-โครงการวจิัยและพัฒนาอุปกรณ์
ไมโครโฟนและหูฟังอเนกประสงคท์ ี�ม ี
วงจรเขา้รหัสและถอดรหัส สําหรับ
ป้องกันการดักฟัง

R54-Universal Encryption 

Headset

          26,338.02 นาย ศวิรักษ์ ศวิโมก
ษธรรม

 ดําเนนิการเอง 1/02/2554 4/09/2555 1 7 2555

ศอ. P1100141 R54-วจิัยและพัฒนาตน้แบบหุ่นยนต์
เก็บกูร้ะเบดิ

R54-Bomb Rescue and 

Destroy Robot

        201,223.49 นาย ศวิรักษ์ ศวิโมก
ษธรรม

 ดําเนนิการเอง 1/02/2554 27/09/2555 1 7 2555

ศช. P1100135 การวจิัยการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรชวีภาพ (หอ้งปฏบิัตกิาร
เทคโนโลยีการหมัก)

Bioresources Utilization 

Research (Fermentation 

Technology Laboratory)

        740,759.88 น.ส. ลลิี� เอ ื*อวไิลจติร  ดําเนนิการเอง 28/01/2554 23/12/2554 11 2554

ศช. P1100134 การวจิัยการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรชวีภาพส่วนหอ้งปฏบิัตกิาร
วจิัยทรัพยากรชวีภาพ

Bioresources Utilization 

Research (Bioresources 

Research Laboratory)

     2,247,143.07 น.ส. ปัทมา พิทยขจรวุฒิ  ดําเนนิการเอง 28/01/2554 23/01/2555 1 2555

ศช. P1100131 Effects of Plant-Animal 

Interactions and Climate Change 

on Forest Dynamics on the Mo 

Singto Plot

        904,873.52 น.ส. อนุตตรา ณ ถลาง  ดําเนนิการเอง 1/06/2554 23/06/2557 3 2557

ศอ. P1100124 กระบวนการจัดการกุญแจรหัสลับ
ประสทิธภิาพสูงสําหรับการสื�อสาร
ปลอดภัยผ่านระบบประชุมทางไกล
เสมอืนจรงิ

High Efficiency Key 

Management Methodology for 

Advanced Communication 

Services (A Pilot Study for 

Video Conferencing System)

        684,471.93 น.ส. มลธดิา ภัทรนันท
กุล

 ดําเนนิการเอง 17/02/2554 16/05/2556 2 3 2556
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ศน. P1100117 การเอนแคปซูเลชั�นเอนไซมไ์ฟเตส         283,632.85 นาง อุรชา รักษ์ตานนท์
ชัย

 ดําเนนิการเอง 1/06/2554 20/03/2556 1 9 2556

ศอ. P1100113 ไบโอเซนเซอรอ์ารเ์รย์สําหรับตรวจวัด
สารที�ตอ้งการวเิคราะหท์ ี�มขีนาดใหญ่:

การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเตรยีม
เซนเซอรช์พิ

High-throughput biosensor 

arrays for large analytes: 

feasibility study

        342,316.96 นาย บุญส่ง สุตะพันธ์  ดําเนนิการเอง 1/03/2554 28/08/2554 5 2554

ศช. P1100107 การเพิ�มผลผลติรากสะสมอาหารมัน
สําปะหลังโดยการดัดแปรการทํางาน
ของยีน ARGOS

     3,781,600.93 นาย ยินด ีชาญววิัฒนา  ดําเนนิการเอง 1/02/2554 20/05/2557 3 3 2557

ศช. P1100104 ระบบการสรา้งตน้พันธุม์ันสําปะหลัง
สายพันธุไ์ทยจากการเพาะเลี*ยง
เนื*อเยื�อ

        827,650.56 นาง ธราธร ทรีฆฐติิ  ดําเนนิการเอง 1/02/2554 18/04/2556 2 2 2556

ศช. P1100103 ระบบการสรา้งตน้พันธุม์ันสําปะหลัง
สายพันธุไ์ทยโดยการเพาะเลี*ยงเอมบ
รโิอ

        495,065.85 นาง ธราธร ทรีฆฐติิ  ดําเนนิการเอง 1/03/2554 19/07/2556 2 4 2556

ศช. P1100102 การเก็บรักษาสายพันธุม์ันสําปะหลัง
ลูกผสม (ศช) รุ่นท ี� 1

        585,966.25 นาง ธราธร ทรีฆฐติิ  ดําเนนิการเอง 1/02/2554 19/03/2556 2 1 2556

ศน. P1100084 การผลติและคุณลักษณะของอนุภาค
นาโนของไขมันแข็งจากไขออ้ย

Solid Lipid Nanoparticles 

Preparation, Characterization 

and Production from Sugar 

Cane Wax

        662,124.96 นาย กติตวิุฒ ิเกษมวงศ์  ดําเนนิการเอง 18/01/2554 27/08/2555 1 7 2555

ศช. P1100083 บทบาทของโปรตนี BST-2 ในการตดิ
เชื*อไขห้วัดใหญ่ขา้มสายพันธุร์ะหว่าง
มนุษย์และสัตวป์ีก

     1,849,120.60 น.ส. ษมาภรณ์ ธรีเวช
ญาณ

 ดําเนนิการเอง 18/01/2554 31/03/2557 3 2 2557

ศว. P1100079 การตรวจหาการปนเปื*อนแร่ใยหนิใน
ผลติภัณฑท์ ี�มใีชใ้นประเทศไทยดว้ย
เทคนคิจุลทรรศนแ์บบแสงโพลาไรเซ
ชัน การเลี*ยวเบนของรังสเีอกซ ์และ
จุลทรรศนอ์เิล็กตรอน

Determination of Products 

Contaminated by Asbestos in 

Thailand by Polarization 

Microscopy, X-ray 

Diffractometry

        439,913.04 นาง ศุภกาญจน ์กจิ
อํานาจสุข

 ดําเนนิการเอง 1/05/2554 13/08/2557 3 3 2557

ศว. P1100078 การศกึษาความสัมพันธข์องโครงสรา้ง
และสมบัตขิองวัสดุอลูมนิา-มัลไลท-์

เซอรโ์คเนยีสําหรับวัสดุทนไฟ

        464,866.09 น.ส. ภาวด ีอังคว์ัฒนะ  ดําเนนิการเอง 1/06/2554 5/08/2557 3 2 2557

ศว. P1100077 การพัฒนาเทคโนโลยีการเตรยีมเซรา
มกิพรุนตัวที�มคีวามสามารถในการ
ควบคุมความชื*น

        594,976.92 นาย อนุชา วรรณกอ้น  ดําเนนิการเอง 14/04/2554 10/03/2557 2 11 2557

ศว. P1100075 การพัฒนาเทคนคิสปัตเตอรร์งิสําหรับ
เคลอืบฟิลม์ออกไซดด์ว้ยวธิโีค-

สปัตเตอร์

        639,891.99 นาย วัฒนา สมานจติร  ดําเนนิการเอง 1/04/2554 31/08/2556 2 4 2556

ศว. P1100074 โครงการศกึษาและพัฒนาเทคโนโลยี
การฉดีแบบอัดขึ*นรูปชิ*นงานจาก
พลาสตกิย่อยสลายไดท้างชวีภาพ

        544,890.61 น.ส. พัชร ีลาภสุรยิกุล  ดําเนนิการเอง 22/03/2554 4/06/2556 2 3 2556

ศว. P1100073 การพัฒนาเครื�องพิมพ์วัสดุชวีภาพ 3 

มติิ
     1,475,315.70 นาย กฤษณ์ไกรพ์ สทิธิ

เสรปีระทปี
 ดําเนนิการเอง 1/04/2554 19/11/2557 3 7 2557

ศว. P1100072 ประเมนิศักยภาพแบตเตอรี�รุ่นใหม่
สําหรับการขับเคลื�อนในอนาคต

        472,214.77 นาง วรวรศิ กอปร
สริพิัฒน์

 ดําเนนิการเอง 1/05/2554 5/03/2556 1 1 2556

ศว. P1100071 การศกึษาอทิธพิลขององคป์ระกอบ
ทางเคมแีละลักษณะโครงสรา้งทาง
จุลภาคต่อสมบัตขิองมวลรวมเบา
สังเคราะหท์ ี�ใชด้นิตะกอนจาก
โรงงานผลตินํ*าประปา

        373,719.15 นาย พิทักษ์ เหล่ารัต
นกุล

 ดําเนนิการเอง 1/07/2554 1/10/2557 3 3 2557
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ศว. P1100070 การพัฒนาระบบวเิคราะหก์ารจัดเรยีง
ตัวของพอลเิมอรร์ะหว่างกระบวนการ
ดงึยืดสองทศิทาง

Setting up an in-situ 

measurement of polymer 

orientation during biaxial 

stretching process

        569,288.23 นาย นพดล เกดิดอน
แฝก

 ดําเนนิการเอง 1/08/2554 9/06/2557 2 1 2557

ศว. P1100069 การพัฒนาเมมเบรนเซรามกิแบบท่อ
เพื�อลดอุณหภูมกิารเผาใหต้ํ�าลง

        637,653.72 น.ส. จรัสพร มงคลขจติ  ดําเนนิการเอง 2/05/2554 6/10/2557 3 5 2557

ศว. P1100067 การพัฒนาเครื�องมอื และวธิทีดสอบ
อัตราการแตกละเอยีดของพลาสตกิ
ชวีภาพ ระดับสเกลนําร่อง

     1,583,213.94 นาง ธนาวด ีลี*จากภัย  ดําเนนิการเอง 1/04/2554 29/04/2558 4 2558

ศอ. P1100065 การพัฒนาระบบอเีมลป์้องกันสแปม
โดยพิจารณาที�ดา้นผูร้ับ (กรนีเมล)์

GreenMail: An Anti-spam 

System based on Recipient 

Justifications

        192,072.31 นาย ชาล ีวรกุลพิพัฒน์  ดําเนนิการเอง 15/04/2554 16/08/2555 1 4 2555

ศว. P1100064 การสรา้งฟิลม์เคลอืบมัลตฟิังกช์ั�นโดย
ใชเ้ทคนคิการจุ่มเคลอืบ

        809,361.60 นาย สทิธสิุนทร สุ
โพธณิะ

 ดําเนนิการเอง 15/02/2554 16/09/2556 2 7 2556

ศช. P1100063 การพัฒนากระบวนการผลติเอนไซม์
ในกลุ่มย่อยสลายเซลลูโลสจากยีสต ์
Pichia pastorisk KM71

        965,409.00 นาย นริันดร ์รุ่งสว่าง  ดําเนนิการเอง 1/09/2554 26/03/2557 2 6 2557

ศช. P1100062 การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต ์Pichia

 stipitis BCC15191 เพื�อการแสดง
ออกแบบร่วมกันของเอนไซมใ์นกลุ่ม
ย่อยสลายเซลลูโลส และเฮมเิซลลูโลส

        799,562.52 นาย นริันดร ์รุ่งสว่าง  ดําเนนิการเอง 1/06/2554 31/05/2556 1 11 2556

ศว. P1100060 การศกึษากระบวนการเตรยีมวัสดุเพื�อ
การวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิ EBSD

Study of the preparation of 

materials surface for 

characterization by EBSD 

technique

        180,210.00 น.ส. ภาสร ีเลา้กจิเจรญิ  ดําเนนิการเอง 2/05/2554 13/09/2556 2 4 2556

ศว. P1100057 ลเิทยีมไดซลิเิกตกลาสเซรามกิส์
สําหรับใชเ้ป็นวัสดุครอบฟัน

        498,730.01 นาง นฤภร มนตม์ธุรพจน์  ดําเนนิการเอง 2/05/2554 10/10/2556 2 5 2556

ศว. P1100056 การศกึษาการเพาะเลี*ยงเซลลก์ระดูก
อ่อนหรอืเซลลต์น้กําเนดิบนวัสดุโครง
ร่างรองรับเซลลท์ ี�ย่อยสลายไดท้าง
ชวีภาพในระบบถังปฏกิรณ์ชวีภาพ

     1,249,566.32 น.ส. วนดิา จันทรว์กิูล  ดําเนนิการเอง 1/06/2554 12/03/2558 3 9 2558

ศว. P1100054 การพัฒนาสมบัตกิารรองรับเซลลอ์อ
สตโิอบลาสของไฮดรอกซอีะพาไทต์
โดยใชโ้ปรตนีรคีอมบแีนนซ์

        596,306.20 นาง กตัญชล ีไมง้าม  ดําเนนิการเอง 1/04/2554 2/06/2557 3 2 2557

ศว. P1100047 การปรับปรุงความเหนยีวของพอลแิล็ก
ตกิแอซดิ

        481,165.85 น.ส. อทติย์สา เพ็ชรสุข  ดําเนนิการเอง 1/07/2554 30/08/2556 2 1 2556

ศว. P1100043 การศกึษาถงึความสัมพันธร์ะหว่าง
สัณฐานวทิยาและสมบัตเิคมฟีิสกิัล
ของอนุภาคสตารช์กับสมบัตริโีอโลยี
ของสตารช์ขน้และเจลสตารช์

        157,379.72 น.ส. อศริา เฟื�องฟูชาติ  ดําเนนิการเอง 1/04/2554 2/05/2557 3 1 2557

ศอ. P1100040 โครงการพัฒนาเครื�องขันสกรูอัตโนมัติ
สําหรับการประกอบแผ่นวงจร
ฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์

A development of Automatic 

Screw Fastening Machine for 

Hard Disk Drive PCBA 

mounting

     1,139,851.79 นาย อุดม โกมนิทร์  ดําเนนิการเอง 1/02/2554 19/05/2555 1 3 2555

ศช. P1100039 โครงการพ่อแม่พันธุก์ุง้ 54         299,995.73 น.ส. สมใจ วงศต์รภีพ  ดําเนนิการเอง 1/03/2554 21/09/2555 1 6 2555

ศช. P1100007 บทบาทของกลูตาไธโอนของพลาสโม
เดยีมในการไวต่อยาตา้นมาลาเรยี

        995,547.45 น.ส. วรางคณา สงสังข์
ทอง

 ดําเนนิการเอง 5/01/2554 2/05/2556 2 4 2556

ศว. P1100001 Selective Material for Fuel Gas 

Cleaning

Selective Material for Fuel Gas 

Cleaning

        886,293.06 น.ส. บุญญาวัณย์ อยู่สุข  ดําเนนิการเอง 1/04/2554 19/09/2556 2 5 2556
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ศช. P1020046 การพัฒนากรรมวธิเีพื�อแยก viral 

replication vesicles จากเซลลท์ ี�ตดิ
เชื*อไวรัสเด็งกี�เพื�อการศกึษาทางชวี
เคม,ื โปรตโีอม, และโครงสรา้ง

Developing purification 

method for dengue replication  

vesicles for proteomic, 

biochemical, and structural 

studies of dengue viralRNA 

replication

          49,645.00 นาย บรรพท ศริเิดชา
ดลิก

 ดําเนนิการเอง 20/10/2553 24/02/2555 1 4 2555

ศช. P1020045 การพัฒนาวัคซนีไขเ้ลอืดออกชนดิที�
เพิ�มจํานวนไดห้นึ�งรอบ

Development of a dengue 

virus single-cycle vaccine 

candidate

        935,757.96 น.ส. สุธา เสงี�ยมบุตร  ดําเนนิการเอง 1/10/2553 31/03/2556 2 5 2556

ศช. P1020043 การพัฒนาสายพันธุข์า้วขาวดอกมะล ิ
105 ที�มยีีนเกี�ยวกับความทนแลง้เพียง
 1 ยีนในแต่ละสายพันธุ์

Development of single QTL 

near isogenic lines (NILs) of 

KDML105 for drought 

tolerance

        208,561.72 นาย ธรียุทธ ตูจ้นิดา  ดําเนนิการเอง 20/10/2553 30/08/2554 1 2554

ศช. P1020038 การพัฒนากระบวนการผลติกรด
แกมม่าลโินเลนคิจากรา Mucor 

circinelloides

Process development for 

gamma-linolenic acid 

production by Mucor

     1,413,865.36 นาง กอบกุล เหล่าเทง้  ดําเนนิการเอง 20/10/2553 1/10/2555 2 2555

ศช. P1020037 การผลติแบคทเีรยีท ี�สามารถย่อย
สลายนํ*ามันปิโตรเลยีมเพื�อใชเ้ป็น
ผลติภัณฑท์างการคา้สําหรับการกําจัด
คราบนํ*ามันทางชวีภาพ

Production of oil-degrading 

bacteria to be uses as 

commercial bioremediation 

products

          50,000.00 นาย สมเกยีรต ิเตช
กาญจนารักษ์

 ดําเนนิการเอง 20/10/2553 10/10/2554 1 2554

ศช. P1020036 การศกึษาและออกแบบระบบการหมัก
ในถังหมักอาหารแข็งแบบหมุนโดยใช ้
แบบจําลองทางคณิตศาสตรส์ําหรับ
จลนศาสตรก์ารไหลสําหรับอนูสสารแข็ง

Study and development Solid 

State Fermentation in Rotating 

Drum Bioreactor by 

Computational Fluid 

Dynamics for Granula Flow

          19,000.00 นาย พนติ กจิสุบรรณ  ดําเนนิการเอง 20/10/2553 10/10/2554 1 2554

ศช. P1020032 การพัฒนาเม็ดตะกอนจุลนิทรยี์
ประสทิธภิาพสูง   เพื�อส่งเสรมิการ
ย่อยสลายสารอนิทรยี์แบบไรอ้ากาศ 
ในการบําบัดนํ*าเสยีท ี�มคีวามเขม้ขน้สูง

Development of high effective 

anaerobic microorganism 

(HEAM) to enhance  

anaerobic digestion in treating 

high-strength wastewater

     1,349,000.00 นาง เบญจพร สุรารักษ์  ดําเนนิการเอง 20/10/2553 6/05/2557 3 7 2557

ศช. P1020031 การศกึษาความหลากหลายและการ
เปลี�ยนแปลงของประชากรจุลนิทรยี์ใน
ระบบบําบัดนํ*าเสยีแบบไรอ้ากาศบําบัด
นํ*าเสยีจากโรงงานสกัดนํ*ามันปาลม์ 
ดว้ยเทคนคิทางชวีวทิยาโมเลกุล

Microbial diversity and 

pouplation dynamic study of 

microbial communities in 

anaerobic hybrid reactor 

treating palm oil wastewater 

using molecular techniques

          27,000.00 นาย สมเกยีรต ิเตช
กาญจนารักษ์

 ดําเนนิการเอง 20/10/2553 19/09/2554 11 2554

ศช. P1020030 การขยายขนาดของถังปฏกิรณ์สําหรับ
การผลติก๊าซชวีภาพโดยใชท้ฤษฎกีาร
คํานวณพลศาสตรข์องไหล ระยะที� 2

Computational Fluid 

Dynamics (CFD) Model for 

the Scale-up of the Biogas 

Reactors (Phase II)

          18,691.59 น.ส. วรนิธร สงคศริิ  ดําเนนิการเอง 20/10/2553 27/07/2554 9 2554

ศช. P1020029 การออกแบบและพัฒนาระบบบําบัด
ของเสยีในฟารม์ขนาดเล็กแบบไม่ใช ้
อากาศ

Innovative anaerobic 

digesteion system for small 

farm

          19,991.46 น.ส. มาลนิ ีลโีทชวลติ  ดําเนนิการเอง 20/10/2553 27/07/2554 9 2554

ศช. P1020026 โครงการวจิัยและพัฒนาพันธุข์า้วนา
นํ*าฝนโดยใชเ้ทคโนโลยีภายใตค้วาม
ร่วมมอืระหว่างสถาบันวจิัยขา้วกับศูนย์
พันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพ
แห่งชาติ

Research and Development 

of Rainfed Lowland Rice 

Varieties using Biotechnology 

project collaboration between 

Rice Research Institute and 

BIOTEC

     2,480,047.85 นาย ธรียุทธ ตูจ้นิดา  ดําเนนิการเอง 20/10/2553 27/04/2555 1 6 2555

ศช. P1020025 การศกึษาทางโครงสรา้งเบื*องตน้ของ
โปรตนี NS1 จากไวรัสไขเ้ลอืดออก
โดยการวเิคราะหอ์นุภาคเชงิเดี�ยวดว้ย
กลอ้งจุลทรรศนอ์เิล็กตรอนแบบส่อง
ผ่าน

Preliminary structural 

characterization of dengue 

NS1 by single-particle electron 

microscopy

        171,229.92 นาย บรรพท ศริเิดชา
ดลิก

 ดําเนนิการเอง 20/10/2553 24/03/2555 1 5 2555

ศช. P1020023 การสรา้งแบบจําลองเครอืข่ายการส่ง
สัญญาณทางชวีเคมภีายในเซลลก์ุง้ท ี�
เนื�องดว้ยการตอบสนองต่อเชื*อไวรัส

Model construction of 

shrimp's biochemical signal 

transduction networks 

relevant to viral responses

          24,112.14 นาย บุรชัย สนธยานนท์  ดําเนนิการเอง 20/10/2553 24/03/2554 5 2554
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ศช. P1011376 การพัฒนาฐานขอ้มูลความทนแลง้ใน
ระบบฐานขอ้มูล RiceGene Thresher

Curation of QTL data in the 

RiceGeneThresher database, 

with emphasis on drought 

tolerance

          86,729.00 นาย ธรียุทธ ตูจ้นิดา  ดําเนนิการเอง 30/12/2553 31/08/2554 8 2554

ศช. P1011371 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
พืชสกุลมหาหงส ์(Hedychium) ใน
ประเทศไทยจากขอ้มูลลําดับเบสดเีอ็น
เอในคลอโรพลาสต ์(psbA-trnH ) 

และนวิเคลยีส (ITS)

        297,109.31 นาง จรินันท ์เตชะ
ประสาน

 ดําเนนิการเอง 1/02/2554 9/08/2555 1 6 2555

ศว. P1011341 การพัฒนาตน้แบบยางธรรมชาตแิดม
ปิ*งสูง

     1,065,603.26 นาย วุฒชิัย ไทยเจรญิ  ดําเนนิการเอง 1/07/2554 9/03/2556 1 8 2556

ศน. P1011335 การวจิัยและพัฒนาดา้นนาโนโมเลกุล
เป้าหมาย

     4,558,519.17 น.ส. ธารารัชต ์ธารากุล  ดําเนนิการเอง 16/12/2553 1/10/2556 2 1 2556

ศอ. P1011321 โครงการพัฒนาต่อยอดโปรแกรม 
CephSmile ใหท้ํางานบนอุปกรณ์ 
Tablet ที�มหีนา้จอสัมผัสในรูปแบบ
บรกิาร

Adapting CephSmile to 

service-based touch-screen 

tablet application

        677,108.72 นาย ทวทีรัพย์ อภิ
วัฒนาพงศ์

 ดําเนนิการเอง 25/08/2554 12/07/2556 1 11 2556

ศช. P1011316 การศกึษาปฏสิัมพันธร์ะหว่างความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของโฮลต์
เจา้บา้นและเชื*อวัณโรค

Interaction analysis of host-

pathogen genetic variations in 

tuberculosis

     1,719,756.17 นาย ณัฏฐ ์สมติตพิัฒน์  ดําเนนิการเอง 15/01/2554 27/07/2556 2 6 2556

ศช. P1011315 การสรา้ง M. bovis BCG สายพันธุ ์
auxotroph และ plasmid ที�ไม่ใช ้
antibiotic resistance gene เพื�อการ
พัฒนา BCG ในการใชเ้ป็น vaccine 

delivery vector

Construction of M. bovis BCG 

auxotroph strain and antibiotic 

resistance gene-free plasmids 

to enable the development

        860,727.08 น.ส. วันด ียินดยีั�งยืน  ดําเนนิการเอง 2/01/2554 26/05/2557 3 4 2557

ศช. P1011274 การประเมนิการเป็นเป้าหมายยาของ
เอนไซมซ์รีนี ไฮดรอกซี
เมทลิทรานเฟอรเ์รสของเชื*อมาลาเรยี
เพื�อการพัฒนายาตา้นมาลาเรยีชนดิ
ใหม่

     2,435,746.33 น.ส. อุบลศร ีเลศิสกุล
พาณิช

 ดําเนนิการเอง 1/12/2553 14/08/2557 3 8 2557

ศว. P1011252 พัฒนาชุดเครื�องกะเทาะเปลอืกขา้ว
แบบลูกยางใชร้ะบบการป้อนแบบ 
Magnetic feeder

Development of Magnetic 

Feeder and Automatic 

Adjustment for Constant Gap 

and Pressure between 

Rubber Rolls

     1,900,598.85 นาย ดุสติ ตั *งพิสฐิโยธนิ  ดําเนนิการเอง 1/12/2553 4/10/2556 2 1 2556

ศว. P1011250 เครื�องปลูกกลา้อัตโนมัตสิําหรับรถดํานา      1,176,825.51 นาย ดุสติ ตั *งพิสฐิโยธนิ  ดําเนนิการเอง 1/12/2553 4/12/2556 3 2556

ศน. P1011236 การวจิัยดา้นความปลอดภัยทางนาโน
เทคโนโลยี

     1,036,124.93 น.ส. รววิรรณ มณีรัตน
โชติ

 ดําเนนิการเอง 23/11/2553 29/10/2555 1 11 2555

ศน. P1011235 การวจิัยและพัฒนานาโนเวชสําอาง      3,024,383.07 น.ส. อุบลทพิย์ นมิมาน
นติย์

 ดําเนนิการเอง 23/11/2553 8/10/2555 1 11 2555

ศน. P1011234 การวจิัยและพัฒนาระบบนําส่ง      3,196,637.39 นาง อุรชา รักษ์ตานนท์
ชัย

 ดําเนนิการเอง 23/11/2553 6/09/2556 2 1 2556

ศน. P1011232 โครงการวจิัยสําหรับโครงสรา้งนาโน
ไฮบรดิและนาโนคอมโพสทิ

     1,874,282.62 นาย วยิงค ์กังวาน
ศุภมงคล

 ดําเนนิการเอง 22/11/2553 6/09/2556 2 1 2556

ศน. P1011231 โครงการวจิัยสําหรับวัสดุนาโนเพื�อ
พลังงานและการเร่งปฏกิรยิา

     2,847,799.77 นาย ขจรศักดิ/ เฟื�องนว
กจิ

 ดําเนนิการเอง 22/11/2553 6/09/2556 2 1 2556

ศน. P1011230 โครงการวจิัยสําหรับวัสดุนาโนอนิทรยี์         556,492.02 นาย อุดม อัศวาภริมย์  ดําเนนิการเอง 22/11/2553 6/09/2556 2 1 2556

ศน. P1011229 โครงการวจิัยสําหรับคํานวณระดับนาโน         546,514.00 น.ส. สุภาวด ีนาเมอืง
รักษ์

 ดําเนนิการเอง 22/11/2553 6/09/2556 2 1 2556

ศน. P1011227 โครงการวจิัยสําหรับเซนเซอรน์าโน
โมเลกุล

     2,697,384.54 น.ส. กมลวรรณ ธรรม
เจรญิ

 ดําเนนิการเอง 22/11/2553 21/04/2557 3 5 2557
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ศว. P1011222 การพัฒนารถอเนกประสงคเ์พื�อ
การเกษตรสําหรับหมู่บา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

The Development of 

Multipurpose Agricultural 

Truck for Science and 

Technology Villages

     3,992,813.78 นาย ฉัตรชัย จันทรเ์ด่น
ดวง

 ดําเนนิการเอง 19/11/2553 6/02/2555 1 3 2555

ศน. P1011221 การพัฒนาเซลลแ์สงอาทติย์ชนดิสี
ยอ้มไวแสงประสทิธภิาพสูง โดยใชส้ี
ยอ้มไวแสงสารอนิทรยี์โครงสรา้ง 
D-D-?-A

     2,234,268.82 น.ส. สุภาวด ีนาเมอืง
รักษ์

 ดําเนนิการเอง 19/11/2553 9/12/2559 6 1 2559

ศอ. P1011217 เครื�องตรวจวเิคราะหภ์าพเซลลข์นาด
พกพา โดยใชอุ้ปกรณ์รับภาพแบบไม่
ใชเ้ลนส์

Lensless point-of-care 

imaging system for cell 

analysis

     1,028,791.42 น.ส. ศุภนจิ พรธรีะภัทร  ดําเนนิการเอง 1/12/2553 14/03/2557 3 3 2557

ศน. P1011190 พอลเิมอรด์ูดกลนืแสงในย่านกวา้ง
สําหรับเซลลแ์สงอาทติย์ชนดิ
สารอนิทรยี์

     1,131,142.11 นาย อุดม อัศวาภริมย์  ดําเนนิการเอง 1/12/2553 22/05/2556 2 5 2556

ศอ. P1011174 MC-AVATAR: อวตาร 3 มติจิาก
กลอ้งหลายมุมในโลกเสมอืนจรงิ

MC-AVATAR: Multi-Camera 

Reconstruction and 

Augmentation of Human in 

Virtual Reality.

        857,481.82 นาง จันทรจ์ริา สนิทนะ
โยธนิ

 ดําเนนิการเอง 1/12/2553 18/11/2556 2 11 2556

ศช. P1011162 การหาลําดับนวิคลโีอไทดข์องซดีเีอ็น
เอแบบมหภาคและการหาลําดับนวิคลี
โอไทดเ์บื*องตน้ของกุง้กุลาดําดว้ย
เทคโนโลยี 454 ไพโรซเีควนซิ�ง

     1,498,752.84 นาย สทิธโิชค ตั*งภัสสร
เรอืง

 ดําเนนิการเอง 12/11/2553 30/09/2555 1 1 2555

ศว. P1011064 โครงการทดสอบกระบวนการผลติยาง
แหง้แบบต่อเนื�องดว้ยเทคนคิการอัด
รดีสกรูคู่ในระดับภาคสนาม

Field Tests of Continuous 

Drying Process of Natural 

Rubber using Twin-screw 

Extruder

        374,745.55 นาย ภูรพิงศ ์วรรณวไิล  ดําเนนิการเอง 16/03/2554 24/07/2556 2 4 2556

ศว. P1011025 การพัฒนาระบบรักษาสภาพนํ*ายาง
ธรรมชาตเิพื�อการผลตินํ*ายางขน้ที�ม ี
สมบัตคิงที�

     1,980,958.31 นาย สุรพิชญ ลอย
กุลนันท์

 ดําเนนิการเอง 1/05/2554 10/03/2557 2 1 2557

ศอ. P1011022 การวจิัยและพัฒนาระบบเซนเซอรโ์ฟ
โทนกิสด์ว้ยการใชห้ลักการออปโตฟลู
อดีกิสแ์ละโทรศัพทม์อืถอืสําหรับการ
ประยุกตท์างดา้นเกษตรและ
การแพทย์ (Optofluidics & 

Cell-phone)

Research and development of 

optofluidics and cell-phone 

based photonic sensing 

systems for agricultural and 

medical applications

        202,443.86 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิ/
เดชขจร

 ดําเนนิการเอง 1/11/2553 15/11/2555 2 2555

ศอ. P1011003 R54-ระบบเก็บพลังงานดว้ยแบตเตอรี�
กําลังงานสูงโดยใชค้อนเวอรเ์ตอรห์
ลายระดับชนดิพีดับบลวิเอ็มแบบคาส
เคด

High power battery energy 

storage system based on 

multilevel cascade PWM 

converter

        561,281.36 นาย ณัชพงศ ์หัตถ ิ  ดําเนนิการเอง 8/11/2553 3/04/2556 2 5 2556

ศช. P1010994 Characterization of genes and 

proteins related to Ca2+ 

homoeostasis and stress in the 

black tiger shrimp (Penaeus 

monodon)

        699,888.07 นาย วริักษ์ วสิุทธผิล  ดําเนนิการเอง 1/11/2553 20/08/2557 3 9 2557

ศช. P1010982 การประยุกตเ์ทคโนโลยีหน่วย
ประมวลผลแสดงภาพดา้นกราฟฟิก
เพื�อการแกป้ัญหาทางจโีนมกิส์

        647,964.72 นาย ศษิเฎศ ทองสมิา  ดําเนนิการเอง 16/01/2554 31/05/2556 2 4 2556

ศช. P1010980 การพัฒนาการเพาะเลี*ยงเนื*อเยื�อใน
กุง้กุลาดํา

Establishment of cell  lines in 

Penaeus monodon

        528,679.00 น.ส. ขวัญตา แทนสา  ดําเนนิการเอง 8/10/2553 30/09/2554 11 2554

ศน. P1010975 การพัฒนาผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ
เคลอืบฆ่ายุงคุณสมบัตพิิเศษสําหรับ
สิ�งทอ

        943,759.20 นาย วรล อนิทะสันตา  ดําเนนิการเอง 1/12/2553 18/09/2555 1 9 2555

ศว. P1010973 การพัฒนาสรา้งเครื�องตน้แบบรวดเร็ว
ความละเอยีดสูงดว้ยเทคโนโลยี 
Selective Laser Lithography (SLL)

     1,239,043.27 นาย กฤษณ์ไกรพ์ สทิธิ
เสรปีระทปี

 ดําเนนิการเอง 17/01/2554 12/06/2556 2 5 2556
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ศช. P1010958 การพัฒนาไบโอชพิดเีอ็นเออารเ์รย์
สําหรับเทคนคิเอสพีอารแ์ละการขยาย
สัญญาณดว้ยอนุภาคนาโนของทอง

     1,500,000.00 น.ส. สุกัญญา แซ่เอีrยว  ดําเนนิการเอง 1/03/2554 6/05/2557 3 2 2557

ศอ. P1010957 DT:การจัดตั*งและพัฒนาโครงสรา้ง
พื*นฐาน Service Grid

DT:The development on 

Service Grid Infrastructure

        572,684.42 นาย เทพชัย ทรัพย์นธิ ิ  ดําเนนิการเอง 27/09/2553 13/01/2556 2 4 2556

ศอ. P1010954 R54-ระบบทดสอบการทํางานของขา
เทยีม

Platform Testing for 

Prosthetic Leg

        570,486.71 นาย กติตพิงศ ์เอกไชย  ดําเนนิการเอง 8/11/2553 5/02/2556 2 3 2556

ศอ. P1010952 R54-หุ่นยนตต์รวจสอบขนาดบาง Slimed Investigator Robot         514,289.56 นาย ธรีพงศ ์ฟองจันทร์  ดําเนนิการเอง 8/11/2553 15/01/2556 2 2 2556

ศอ. P1010951 โครงการเร่งรัดพัฒนาตน้แบบเครื�อง
ตรวจจับมะเร็งระยะเริ�มแรกดว้ยภาพ

        599,538.98 นาย วบิูลย์ ปิยวัฒนเมธา  ดําเนนิการเอง 24/09/2553 1/10/2556 3 1 2556

ศว. P1010944 ตน้แบบเครื�องเอกซเรย์ส่วน H/W      6,977,144.43 นาย พสุ สริสิาลี  ดําเนนิการเอง 23/09/2553 30/10/2556 3 1 2556

ศอ. P1010933 ตน้แบบเครื�องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
สําหรับงานทันตกรรมภาคสนาม

Field Prototype of Dental CT 

Scan (Software)

     2,401,580.15 นาง เสาวภาคย์ ธง
วจิติรมณี

 ดําเนนิการเอง 22/09/2553 21/02/2557 3 5 2557

ศอ. P1010917 โครงการคาดการณ์ระดับความตดิขัด
ของสภาพจราจรจากขอ้มูลสภาพ
จราจรของตํารวจจราจร (บก 02)

Traffic congestion prediction         190,752.82 นาย วสันต ์ภัทรอธคิม  ดําเนนิการเอง 1/10/2553 11/10/2554 1 2554

ศช. P1010916 การพัฒนากระบวนการย่อยชวีมวล
ประเภทลกิโนเซลลูโลสที�มศีักยภาพ
ในประเทศดว้ยเทคโนโลยีการปรับ
สภาพร่วม

Integrated hydrolysis process 

for TOP potential 

lignocellulosic agricultural by-

products  based on “one-for-

all” pretreatment technology

     1,133,809.46 นาย วรีะวัฒน ์แช่มปรดีา  ดําเนนิการเอง 17/09/2553 29/10/2555 2 1 2555

ศช. P1010915 การศกึษาศักยภาพของมัลตเิอนไซม์
จากรา Aspergillus niger BCC17849

 ในกระบวนการทางเทคโนโลยีชวีภาพ

Investigation on potential 

application of the multi-

enzyme from Aspergillus niger 

BCC17849 in biotechnological 

processes

        498,247.73 นาย วรีะวัฒน ์แช่มปรดีา  ดําเนนิการเอง 17/09/2553 5/12/2555 2 3 2555

ศช. P1010908 Development of novel serological 

assay to detect LTBI and a drug to 

eradicate LTBI or prevent 

development of tuberculosis

Development of novel 

serological assay to detect 

LTBI and a drug to eradicate 

LTBI or prevent development 

of tuberculosis

     3,713,868.38 น.ส. สารด ีวาฤทธิ/  ดําเนนิการเอง 17/09/2553 25/09/2558 5 2558

ศช. P1010902 เครอืข่ายการวจิัยสารออกฤทธิ/ทาง
ชวีภาพจากทรัพยากรชวีภาพของ
ประเทศไทย

Bioresources Utilization 

Research Network

     1,228,002.06 นาย ยอดหทัย เทพ
ธรานนท์

 ดําเนนิการเอง 15/09/2553 24/05/2555 1 8 2555

ศอ. P1010895 ระบบเก็บแฟ้มขอ้มูลหลังคาเรอืนแบบ
พกพา

Portable Family Folder 

Collecting System

        194,437.45 นาย วัชรากร หนูทอง  ดําเนนิการเอง 20/09/2553 30/05/2554 8 2554

ศช. P1010886 การยืดอายุการปักแกจันของกลว้ยไม ้
สกุลหวาย ระยะที�2 :การประเมนิ
ลักษณะฟีโนไทป์ของกลว้ยไม ้
ดัดแปลงพันธุกรรม

Extension of vase life of 

Dendrobium orchid Phase 2 : 

Evaluation of phenotype of 

transgenic orchids

     2,240,549.56 น.ส. อรวรรณ ชัชวาล
การพาณิชย์

 ดําเนนิการเอง 1/01/2554 8/05/2558 4 4 2558

ศช. P1010884 การใชเ้ชื*อรา Beauveria bassiana 

สายพันธุ ์BCC2660 ในการควบคุม
เพลี*ยกระโดดสนีํ*าตาลและเพลี*ยอ่อน
ลูกทอ้ในแปลงทดสอบ

     1,645,776.53 นาย มงคล อุตมโท  ดําเนนิการเอง 1/02/2554 12/11/2557 3 9 2557

ศว. P1010882 การผลติและการทดสอบการย่อย
สลายของบรรจุภัณฑพ์ลาสตกิชวีภาพ
ที�ม ีPLA เป็นองคป์ระกอบหลัก

Processing and Testing of 

PLA based Biodegradable 

packaging

        147,149.57 นาง ธนาวด ีลี*จากภัย  ดําเนนิการเอง 16/09/2553 2/07/2555 1 1 2555
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ศช. P1010881 การพัฒนาวธิกีารใหม่ในการ
สังเคราะหส์ารออกฤทธิ/ทางยาตา้น
เกล็ดเลอืด Clopidogrel เพื�อรักษา
โรคระบบหัวใจและหลอดเลอืด

        798,598.38 นาง ศศธิร เดชะเรอืง
ศลิป์

 ดําเนนิการเอง 1/11/2553 2/05/2556 2 6 2556

ศว. P1010879 การผลติ และการทดสอบการย่อย
สลายของฟิลม์พลาสตกิชวีภาพที�ม ี
PBS เป็นองคป์ระกอบหลัก

Processing and Testing of 

PBS based Biodegradable 

packaging

        149,303.99 นาง ธนาวด ีลี*จากภัย  ดําเนนิการเอง 16/09/2553 17/01/2557 3 4 2557

ศช. P1010878 การปรับปรุงส่วนประกอบของแป้งและ
ขนาดของเม็ดแป้งมันสําปะหลังโดย
อาศัยเทคโนโลยีพันธุวศิวกรรม

Application of genetic 

engineering techniques to 

produce cassava with variable 

starch properties

     1,565,442.37 น.ส. สุพัชร ีเนตรพันธุ ์  ดําเนนิการเอง 1/02/2554 11/05/2558 4 3 2558

ศช. P1010877 การตรวจสอบบทบาทหนา้ที�ไอโซ
ฟอรม์ของเอนไซม ์sucrose 

synthase ในมันสําปะหลังที�เก ี�ยวขอ้ง
กับเมตาบอลสิมในการเปลี�ยนนํ*าตาล
เป็นแป้งในอวัยวะสะสมอาหาร

Validation of functional roles of 

three cassava sucrose 

synthase isoforms in relation 

to sucrose-to-starch 

metabolism in storage organs

     1,773,385.16 นาง มาลนิ ีสุขแสงพนม
รุง้

 ดําเนนิการเอง 1/01/2554 18/09/2557 3 8 2557

ศช. P1010875 การวเิคราะหบ์ทบาทของยีนสมาชกิกุ
ล่ม FT/TFL1 ในกลไกพันธุกรรม
ควบคุมระบบการสรา้งและพัฒนาการ
ของรากสะสมอาหารมันสําปะหลัง 
(Phase I)

Molecular Analysis of the role 

of FT/TFL1 gene members in 

the genetic control of storage 

root formation and 

development in cassava 

(Phase I)

        452,697.07 นาย ยินด ีชาญววิัฒนา  ดําเนนิการเอง 15/09/2553 4/07/2554 1 2554

ศช. P1010856 Capacity building on energy and 

resource efficiency for thai native 

strach industry

Capacity building on energy 

and resource efficiency for 

thai native strach industry

        744,830.64 น.ส. วรนิธร สงคศริิ  ดําเนนิการเอง 3/09/2553 26/09/2554 1 2554

ศช. P1010848 การพัฒนาระบบเอนไซมย์่อยลกิโน
เซลลูโลสที�มปีระสทิธภิาพที�ไดจ้ากเม
ตาจโีนมกิไลบราลยี์ของกลุ่มจุลนิทรยี์
ในคอมโพสตช์วีมวลโดยกระบวนการ
คน้หาและคัดแยกยีนแบบครบวงจร

     2,539,486.20 นาย วรีะวัฒน ์แช่มปรดีา  ดําเนนิการเอง 15/09/2553 13/03/2556 2 6 2556

ศช. P1010846 การวจิัยการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรชวีภาพของประเทศไทย 
ส่วนที� 2 (หอ้งปฏบิัตกิารตรวจหาสาร
ออกฤทธิ/ทางชวีภาพ)

Bioresources Utillization 

Research Part 2 (Bioassay 

Laboratory)

     1,788,219.85 น.ส. วนชิา วชิัย  ดําเนนิการเอง 1/09/2553 20/06/2554 9 2554

ศช. P1010845 การวจิัยการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรชวีภาพของประเทศไทย 
ส่วนที� 1 (หอ้งปฏบิัตกิารเทคโนโลยี
การหมัก)

Bioresources Utillization 

Research Parth 1 

(Fermentation Technology 

Laboratory)

        812,261.98 น.ส. ลลิี� เอ ื*อวไิลจติร  ดําเนนิการเอง 1/09/2553 21/12/2554 1 3 2554

ศช. P1010844 การวจิัยการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรชวีภาพของประเทศไทย 
ส่วนที� 3 (หอ้งปฏบิัตกิารวจิัย
ทรัพยากรชวีภาพ)

Bioresources Utillization 

Research Part 3 

(Bioresources Research 

Laboratory)

     1,818,049.34 น.ส. ปัทมา พิทยขจรวุฒิ  ดําเนนิการเอง 1/09/2553 20/09/2554 1 2554

ศช. P1010798 การสรา้งและทดสอบคุณสมบัตขิอง 
scFV แอนตบิอดตี่อเชื*อ Listeria 

monocytogenes ที�สรา้งจากเซลล์
ไฮบรโิดมา ดว้ยวธิกีาร phage display

Production and 

characterization of hybridoma-

derived phage displayed 

Listeria monocytogenes scFV 

antibody:A model

        307,927.50 นาง แสงสูรย์ เจรญิวไิล
ศริิ

 ดําเนนิการเอง 24/08/2553 30/12/2554 1 4 2554

ศอ. P1010795 SH:ระบบเฝ้าระวังและแจง้เตอืนภาวะ
เสี�ยงของผูป้่วยหรอืผูสู้งอายุ

Risk Monitoring System for 

Patients and Elderly

        262,731.37 นาย ประกาศติ กายะ
สทิธิ/

 ดําเนนิการเอง 15/10/2553 25/09/2555 1 11 2555

ศว. P1010763 การพัฒนากรอบพลาสตกิสําหรับแผง
เซลลแ์สงอาทติย์

Development of Plastics 

Frame for Solar Cell Panel

        421,922.72 นาย สมบูรณ์ อัศวพิชญ
โชติ

 ดําเนนิการเอง 10/08/2553 7/11/2555 2 3 2555

ศช. P1010761 Insect-Pathogenic Fungi 

association: a study of specificity

Insect-Pathogenic Fungi 

association: a study of 

specificity

        211,576.62 นาย นพพล คบหมู่  ดําเนนิการเอง 10/08/2553 1/03/2554 7 2554
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ศช. P1010760 Surveying Insect Pathogenic Fungi 

Diversity in Poorly Explored 

Forests in Thailand

Surveying Insect Pathogenic 

Fungi Diversity in Poorly 

Explored Forests in Thailand

        236,655.83 นาง เจนนเิฟอร ์เหลอืง
สอาด

 ดําเนนิการเอง 10/08/2553 18/01/2554 5 2554

ศช. P1010758 การศกึษาหนา้ที�ของ CatE7 ใน 
Beauveria bassiana

Functional analysis of 

Beauveria bassiana CatE7 in 

pathogenesis

        175,086.59 น.ส. หงลดา เทอด
เกยีรตกิุล

 ดําเนนิการเอง 10/08/2553 30/12/2553 4 2553

ศช. P1010757 การคน้หายีสตส์ายพันธุใ์หม่ในแหล่ง
ธรรมชาตขิองประเทศไทย

Exploration of novel yeasts in 

natural substrates of Thailand

        118,355.48 น.ส. ศศธิร จนิดามรกฎ  ดําเนนิการเอง 10/08/2553 30/09/2554 1 1 2554

ศช. P1010756 การคัดกรองราแอสเปอรจ์ลิลัสที�ม ี
ศักยภาพในการผลติเอนไซมไ์ฟเตส
และเอนไซมย์่อยลกิโนเซลลูโลสเพื�อ
นํามาใชใ้นอุตสาหกรรม

Screening and 

characterization for phytase 

and lignocellulosic degrading 

enzymes from Aspergillus 

species.

        163,371.25 น.ส. วราศรินิทร ์สอนเล็ก  ดําเนนิการเอง 10/08/2553 30/12/2553 4 2553

ศอ. P1010749 โครงการพัฒนาตน้แบบระบบควบคุม
ซเีอ็นซสีําหรับเครื�องกลงึอัตโนมัติ

CNC Controller for Turning 

Machine

        345,722.83 น.ส. ชลลดา ธรีะวร  ดําเนนิการเอง 1/09/2553 26/08/2556 2 11 2556

ศว. P1010705 การพัฒนาส่วนแสดงผลกราฟิกของ
ซอฟตแ์วรไ์ฟไนตเ์อลเิมนต์

Development of graphics part 

of finite element software

     1,512,580.00 นาย ฉัตรชัย จันทรเ์ด่น
ดวง

 ดําเนนิการเอง 17/09/2553 6/05/2558 4 8 2558

ศช. P1010700 การศกึษาในระดับโมเลกุลของยีน
สเตอรร์อยดร์เีซปเตอรแ์ละโคแอคทเิว
เตอร ์ในกุง้กําลาดํา

Molecular studies on steroid 

receptor genes and 

coactivators in Black tiger 

shrimp, Penaeus monodon

        354,410.21 นาย ณรงคศ์ักดิ/ พ่วง
ลาภ

 ดําเนนิการเอง 28/07/2553 3/09/2554 1 2 2554

ศช. P1010699 การวจิัยและพัฒนาพันธุข์า้วโดยใช ้
เทคโนโลยีชวีภาพภายใตค้วามร่วมมอื
ระหว่างกรมการขา้วกับสํานักงาน
พัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต ิระยะที� 2 : ดําเนนิการโดย
หน่วยปฏบิัตกิารคน้หาและใช ้
ประโยชนย์ีนขา้ว

   17,715,993.59 นาย ธรียุทธ ตูจ้นิดา  ดําเนนิการเอง 1/10/2554 19/05/2560 5 7 2560

ศอ. P1010685 SH:อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณชพีเพื�อ
บ่งบอกภาวะสุขภาพแบบพกพา 
(PHealth-MD)

Personal Health Monitoring 

Devices (PHealth-MD)

        488,826.10 นาย ถนอม โลมาศ  ดําเนนิการเอง 1/08/2553 23/11/2555 2 3 2555

ศช. P1010647 การตรวจหากลไกการดื*อยา 
Clarithromycin ที�ยังไม่เคยมรีายงาน
ในเชื*อวัณโรค

Identification of a novel 

mechanism conferring 

clarithromycin resistance in 

Mycobacterium tuberculosis

     1,230,000.82 นาย เทอดศักดิ/ 
พราหมณะนันทน์

 ดําเนนิการเอง 15/07/2553 7/08/2556 3 1 2556

ศอ. P1010638 SH:การพัฒนาไบโอเซ็นเซอรต์รวจวัด
โคเลสเตอรอล(Cholesterol)

Development of Biosensors 

for Cholesterol Detection

        455,587.19 นาย อนุรัตน ์วศิษิฏส์ร
อรรถ

 ดําเนนิการเอง 8/07/2553 10/09/2555 2 2 2555

ศช. P1010623 sMOL Explorer: ระบบการจัดการ
ฐานขอ้มูลโครงสรา้งเคม ีขอ้มูลส
เปรกตรัมและขอ้มูลการทํางานของ
สารออกฤทธิ/

sMOL Explorer: Bridging 

Structures,Spectrums and 

Reactions of Metabolites

        157,259.61 น.ส. ดวงดาว วชิาดากุล  ดําเนนิการเอง 1/08/2553 23/09/2556 3 1 2556

ศว. P1010600 การพัฒนาเทอรโ์มพลาสตกิสตารช์
ย่อยสลายไดท้างชวีภาพจากแป้งมัน
สําปะหลังดัดแปรดว้ยเอนไซมโ์ดยรวม
 Aspergillus niger BCC 7178

        475,684.23 น.ส. จติติ/พร เครอืเนตร  ดําเนนิการเอง 1/02/2554 30/06/2555 1 4 2555

ศอ. P1010597 โครงการพัฒนาตน้แบบซอฟตแ์วร์
บรหิารจัดการเครอืข่ายระดับ
อุตสาหกรรม

Industrial Prototype of Network 

Management Software

        572,851.04 น.ส. พนติา พงษ์ไพบูลย์  ดําเนนิการเอง 8/07/2553 27/08/2557 4 1 2557

ศอ. P1010591 การจัดสรา้งระบบเคลอืบฟิลม์บางแบบ
สปัตเตอรงิสําหรับเคลอืบฟิลม์แบบ 3 

หัวเคลอืบสําหรับเทคนคิ Glancing 

angle deposition

Instrumental construction of 

three-headed sputtering 

deposition system for glancing 

angle deposition technique

        644,712.49 นาย วยิะพล พัฒนะ
เศรษฐกุล

 ดําเนนิการเอง 1/07/2553 27/09/2555 2 2 2555
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ศช. P1010590 การศกึษาอัตรารอดของตัวอ่อนโคนม
ที�แยกเพศดว้ยเทคนคิ Multiplex 

LAMP และแช่แข็งดว้ยวธิ ีin-straw 

vitrification เพื�อการยา้ยฝากแบบตรง 
(direct transfer)

Survival rates of bovine 

embryos after biopsy by piezo 

driven, sex sorted by Multiplex 

LAMP and cryopreserved 

using in-straw vitrification 

technique for direct transfer

     1,167,601.01 นาย ศวิัช สังขศ์รทีวงษ์  ดําเนนิการเอง 1/12/2553 24/09/2556 2 9 2556

ศว. P1010587 การออกแบบและพัฒนาเครื�องฉดีขึ*น
รูปโลหะผงขนาดเล็กสําหรับ
หอ้งปฏบิัตกิาร

Design and Development of 

lab scale metal injection 

moulding machine

        195,189.40 นาย ภาณุ เวทยนุกูล  ดําเนนิการเอง 15/08/2553 7/08/2555 2 2555

ศช. P1010568 ศกึษาแนวทางการคุม้ครองผลติภัณฑ์
จากภูมปิัญญาของชนเผ่ามละบรแิห่ง
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลอื จ.น่าน

          56,731.41 นาย ธนติ ชังถาวร  ดําเนนิการเอง 16/06/2553 25/07/2554 1 1 2554

ศช. P1010561 การคัดแยกพ่อแม่พันธุก์ุง้กุลาดําที�ตดิ
เชื*อ Infectious hypodemal and 

haematopoietic necrosis virus 

(IHHNV) ออกจากกุง้ท ี�ม ีinsertion 

ของชิ*นส่วน DNA ของไวรัสชนดินี*เขา้
ไปใน genome ของกุง้ ดว้ยกรรมวธิ ี
multiplex nested-polymerase chain 

reaction

Isolation for Penaeus 

monodon broodstock infected 

with infectious hypodermal 

and haematopoietic necrosis 

virus (IHHNV) from those of 

which genome being inserted 

with DNA of the virus, using 

multiplex nested polymerase 

chain reaction

        679,321.71 น.ส. วรรณวมิล ศักดิ/
เสมอพรหม

 ดําเนนิการเอง 16/09/2553 14/08/2555 1 11 2555

ศอ. P1010558 โครงการวจิัยและพัฒนาระบบบรอด
แบนดไ์รส้ายสําหรับกจิการเพื�อความ
มั�นคง ระยะที� 2

Broadband Wireless Access 

for National Security (Phase 2)

     1,928,523.83 นาย กติต ิวงศ์
ถาวราวัฒน์

 ดําเนนิการเอง 1/07/2553 3/04/2555 1 9 2555

ศช. P1010538 Development of a technology to 

obtain auxotroph mutants using 

Lactobacillus plantarum BCC 9546 

as a model

Development of a technology 

to obtain auxotroph mutants 

using Lactobacillus plantarum 

BCC 9546 as a model

        973,683.14 นาย ปีเตอร ์เคอรด์ี*  ดําเนนิการเอง 9/06/2553 31/01/2556 2 7 2556

ศอ. P1010534 โปรแกรมวเิคราะหค์วามสมบูรณ์ของ
การออกเสยีงในผูป้่วยที�ผ่านการผ่าตัด
ในช่องปาก

Pronunciation assessment 

software for orally surgical 

patients

          98,625.87 นาย ชัย วุฒวิวิัฒนช์ัย  ดําเนนิการเอง 1/10/2553 26/09/2554 11 2554

ศช. P1010506 Countermeasure against Spread 

of Drug Resistance malaria 

Parasite in Thai Border Area

Countermeasure against 

Spread of Drug Resistance 

malaria Parasite in Thai 

Border Area

     3,532,026.29 นาย ชัยรัตน ์อุทัยพิบูลย์  ดําเนนิการเอง 15/10/2553 28/06/2557 3 8 2557

ศอ. P1010501 ระบบเก็บเกี�ยวและจัดการพลังงานจาก
วัสดุเพียโซอเิล็กทรคิ &#8211; 

กรณีศกึษาตน้แบบอุปกรณ์ สําหับขา
เทยีม

Energy harvesting and power 

management systems from 

piezoelectric materials : Case 

study for prosthetic leg

        605,038.10 นาย กนกเวทย์ ตั *งพิมล
รัตน์

 ดําเนนิการเอง 30/06/2553 31/05/2555 1 11 2555

ศช. P1010486 ความสัมพันธข์องการแสดงออกของ
ยีนโปรตามนีที�เก ี�ยวขอ้งกับคุณภาพ
นํ*าอสุจขิองโค

Association of protamine gene 

expression and semen quality 

in cattle

        494,777.94 นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง  ดําเนนิการเอง 1/11/2553 6/06/2555 1 7 2555

ศน. P1010482 ตัวเร่งปฏกิริยิาสปินเนลที�มโีครงสรา้ง
นาโนและการประยุกตใ์ชง้านในการเร่ง
   ปฏกิริยิารฟีอรม์มิ�งเพื�อผลติ
ไฮโดรเจน

Nanostructured Spinel 

Catalysts and their Application 

in Catalytic    Reforming for 

Hydrogen Production

        941,932.00 นาย ขจรศักดิ/ เฟื�องนว
กจิ

 ดําเนนิการเอง 20/05/2553 30/09/2555 2 4 2555

ศว. P1010473 การพัฒนากระบวนการหล่อดว้ย
แรงดันสูงเพื�อผลติชิ*นส่วนอลูมเินยีมที�
มคีวามแข็งแรงสูง

Development of High-

Pressure Die Casting 

Processes for High-Integrity 

Aluminium Parts

     2,116,700.09 นาย พงษ์ศักดิ/ ดุลย
ประพันธ์

 ดําเนนิการเอง 2/08/2553 2/01/2557 3 5 2557

ศอ. P1010469 เนคเทคดจิทิัลอารไ์ควซ์ NECTEC Digital Archives 

Project

     2,293,638.68 นาย กวา้น สตีะธนี  ดําเนนิการเอง 11/05/2553 27/09/2555 2 4 2555

ศอ. P1010468 SH:Kiosk สําหรับ Check in คนไข.้ Kiosk for patient check-in         616,611.83 นาย อัมพร โพธิ/ใย  ดําเนนิการเอง 12/07/2553 16/10/2555 2 3 2555
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ศช. P1010467 Effects of feeds in testicular 

maturation in black tiger shrimp 

(Penaeus monodon)

Effects of feeds in testicular 

maturation in black tiger 

shrimp (Penaeus monodon)

     2,586,465.06 น.ส. นศิรา การุณอุทัยศริิ  ดําเนนิการเอง 1/11/2553 11/12/2556 3 1 2556

ศน. P1010464 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใช ้
ไฮโดรไซโคลนในการแยกดนิเหนยีว
ออกจากนํ*าออ้ยในกระบวนการผลติ
นํ*าตาลร่วมกับการคํานวณทาง
พลศาสตรข์องไหล

Preliminary study of using 

hydrocyclone for clay and 

sugar cane juice separation 

on sugar production with the 

aid of computational fluid 

dynamics

        843,166.07 นาย ประธาน วงศศ์รเิวช  ดําเนนิการเอง 1/09/2553 21/04/2554 7 2554

ศอ. P1010455 หอ้งปฏบิัตกิารระบบของไหลจุลภาค
บนชปิที�มวีัสดุนาโนประกอบรวม
สําหรับการวเิคราะหท์างเคมอีย่าง
รวดเร็ว

Nanostructure Integrated 

Microfluidic Lab-on-a-chip for 

Rapid Chemical Analysis

        629,392.72 นาย อดสิร เตอืนตรา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 2/08/2553 23/12/2556 3 4 2556

ศช. P1010442 การคน้หาและพิสูจนเ์ครื�องหมายสนปิ
ที�มหีนา้ท ี�เก ี�ยวขอ้งกับการเตบิโตใน
กุง้กุลาดํา

Identification and validation of 

growth-related SNP markers 

in the giant tiger shrimp 

(Penaeus monodon)

     2,249,667.90 น.ส. บวรลักษณ์ คํานํ*า
ทอง

 ดําเนนิการเอง 1/10/2553 6/05/2556 2 7 2556

ศอ. P1010418 วจิัยและพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ทรัพยากรคอมพิวเตอรเ์พื�อการเรนเดอร์

Research and Development 

of  Computing Resource 

Management System for 

Rendering

        200,572.95 นาย เอกสทิธิ/ กจิสพิงษ์  ดําเนนิการเอง 15/11/2553 14/11/2554 1 2554

ศช. P1010397 การพัฒนาการตรวจเชื*อท ี�ก่อใหเ้กดิ
โรคในพืชตระกูลแตงโดยใช ้
เทคโนโลยีแอนตบิอดี*อะเรย์ในถาด
หลุมและเทคโนโลยี multiplex SPR

 ท ี�สามารถตรวจไดท้ลีะหลายโรคและ
หลายตัวอย่างไดใ้นเวลาเดยีวกัน

Development of multiplex 

detection for plant diseases in 

melon using antibody array 

technology in a multiwell-plate 

format and multiplex SPR

     3,773,826.49 น.ส. นศิรา การุณอุทัยศริิ  ดําเนนิการเอง 1/07/2553 11/12/2556 3 5 2556

ศว. P1010388 การประเมนิวัฏจักรชวีติ กรณีศกึษาไบ
โอดเีซล ไบโอออยลแ์ละนํ*ามัน
สังเคราะหจ์ากสบู่ดําภายใตโ้ครงการ
ความร่วมมอืกับ JICA เรื�องนวัตกรรม
ในการผลติเชื*อเพลงิชวีภาพจากชวี
มวลที�ไม่ใช่อาหาร และการใชง้านใน
ยานยนต์

Innovation on Production and 

Automobile Utilization of 

Biofuels from Non-Food 

Biomass

(Phase 1): Life Cycle 

Assessment of Bio Diesel and 

Bio Oil from Jatropha -- 

Production and Quality 

Improvement of Biofuels.

        833,800.81 นาย จติต ิมังคละศริิ  ดําเนนิการเอง 25/06/2553 23/04/2558 4 1 2558

ศอ. P1010386 SH:โครงการระบบคัดกรองโรคหัวใจ 
(ECG)

Cardiac Infarction Detection         299,733.49 นาย ชูศักดิ/ ธนวัฒโน  ดําเนนิการเอง 19/07/2553 12/09/2554 1 2 2554

ศว. P1010382 การกําจัดพิษในนํ*ามันสบู่ดําเพื�อการ
ผลติเป็นไบโอดเีซล ภายใตโ้ครงการ
ความร่วมมอืกับ JICA เรื�องนวัตกรรม
ในการผลติเชื*อเพลงิชวีภาพจากชวี
มวลที�ไม่ใช่อาหาร และการใชง้านใน
ยานยนต์

Innovation on Production and 

Automobile Utilization of 

Biofuels from Non-Food 

Biomass (Phase 1): 

Detoxification of Jatropha oil 

forBiodiesel

     1,454,570.28 นาย นุวงศ ์ชลคุป  ดําเนนิการเอง 25/06/2553 23/04/2558 4 1 2558

ศว. P1010381 การแยกส่วนและการเพิ�ม
เสถยีรภาพไบโอออย ภายใต ้
โครงการความร่วมมอืกับ JICA เรื�อง
นวัตกรรมในการผลติเชื*อเพลงิชวีภาพ
จากชวีมวลที�ไม่ใช่อาหาร และการใช ้
งานในยานยนต์

Innovation on Production and 

Automobile Utilization of 

Biofuels from Non-Food 

Biomass (Phase 1): 

Fractionation and Stabilization 

ofBio-oil

     1,670,134.53 นาย สทิธา สุขกสิ  ดําเนนิการเอง 25/06/2553 20/07/2558 5 1 2558
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ศว. P1010380 การพัฒนาตัวเร่งปฏกิริยิาสําหรับการ
ไพโรไลซสิแบบรวดเร็วของสบู่ดํา 
ภายใตโ้ครงการความร่วมมอืกับ JICA 

นวัตกรรมในการผลติเชื*อเพลงิชวีภาพ
จากชวีมวลที�ไม่ใช่อาหาร และการใช ้
งานในยานยนต์

Innovation on Production and 

Automobile Utilization of 

Biofuels from Non-Food 

Biomass (Phase 1): 

Development of catalysts for 

fast pyrolysis of Jatropha

     1,972,308.52 น.ส. ดวงเดอืน อาจองค์  ดําเนนิการเอง 25/06/2553 1/05/2558 4 11 2558

ศว. P1010374 Monofilament for diabetic foot         188,270.29 นาย พสุ สริสิาลี  ดําเนนิการเอง 1/09/2553 30/11/2556 3 2 2556

ศช. P1010367 การเพิ�มปรมิาณเซลลไ์ฮบรโิดมาใหไ้ด ้
จํานวนที�สูงสุดในถังหมักแบบ 
fed-batch

Maximization of hybridoma 

cell density in fed-batch stirred 

tank bioreactor

        538,550.92 น.ส. ธรังศร ีนวิฐิจรรยงค์  ดําเนนิการเอง 15/06/2553 13/01/2555 1 7 2555

ศอ. P1010361 ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรเ์พื�อการฟื*นฟูพุธิ
ปัญญาในผูพ้ิการและผูสู้งอายุที�ม ี
อาการความจําเสื�อม โดยใช ้
เทคโนโลยี BCI

A Feasibility Study on a 

Computerized System for 

Cognitive Rehabilitation for 

Disabled and Elderly Persons 

with Memory Impairments 

using BCI Technology

        232,035.61 นาย พศนิ อศิรเสนา ณ
 อยุธยา

 ดําเนนิการเอง 1/06/2553 15/08/2554 1 2 2554

ศอ. P1010357 โครงการศกึษาแนวทางการใช ้
เทคโนโลยีแสงและฟิลม์บาง เพื�อ
ปรับปรุงประสทิธภิาพเซลลพ์ลังงาน
แสงอาทติย์

Improvement of Solar Cells 

Through Optical and Thin-Film 

Technology

          88,918.29 นาย พงศพ์ันธ ์จนิดา
อุดม

 ดําเนนิการเอง 20/04/2553 28/12/2554 1 8 2554

ศว. P1010355 อุปกรณ์ควบคุมขนาดพื*นท ี�สปารค์ Control Area Sparking 

Equipment of Small Sample 

for Spark Emission 

Spectrometer

        297,245.85 น.ส. อุมารนิทร ์พงศ์
โสภติานันท์

 ดําเนนิการเอง 1/07/2553 20/06/2554 11 2554

ศว. P1010354 การพัฒนาตน้แบบซอฟตแ์วร์
พลศาสตรก์ารคํานวณของของไหลใน
 3 มติิ

Development of 3D 

Computational Fluid 

Dynamics Software Prototype

     1,425,945.52 นาย ยศกร ประทุมวัลย์  ดําเนนิการเอง 17/09/2553 4/09/2557 4 2557

ศว. P1010353 การศกึษาฟิลม์บางซิ*งคอ์อกไซด์
สําหรับขั*วไฟฟ้าโปร่งแสงในการทํา
อุปกรณ์เซลลแ์สงอาทติย์ชนดิอนิทรยี์

        183,208.57 น.ส. เสมอแข จงธรรมา
นุรักษ์

 ดําเนนิการเอง 1/10/2553 25/07/2555 1 9 2555

ศว. P1010350 การศกึษาการใชก้๊าซไนโตรเจน ใน
การหาพื*นท ี�ผวิจําเพาะและรูพรุนของ 
Zeolite ดว้ยเทคนคิการดูดซับก๊าซ

Study of Utilization of N2 Gas 

for SSA and Pore Size 

Distribution Measurement of 

Zeolite with Gas Adsorption 

Technique

        471,009.00 นาย อรนิทรเชษฐ ์ศิ
รนิันทวทิยา

 ดําเนนิการเอง 1/10/2553 19/09/2556 2 11 2556

ศว. P1010347 การศกึษาอทิธพิลของการเตมิไฮโดร
คอลลอยดต์่อสมบัตเิชงิวสิโคอลิาสติ
กของแป้งโดปราศจากกลูเตน

On the Study of Hydrocolloid 

Additions on the Viscoelastic 

Properties of Gluten-Free 

Bread Dough

        358,477.92 นาย ชัยวุฒ ิกมลพิลาส  ดําเนนิการเอง 5/08/2553 29/04/2556 2 8 2556

ศว. P1010346 โครงการวจิัยและพัฒนาเครื�องมอื
สําหรับการทดสอบการแตกละเอยีด
ทางชวีภาพของพลาสตกิชวีภาพ

Research and development of 

bio-disintegration testing 

apparatus for bioplastics

     1,322,424.01 นาง ธนาวด ีลี*จากภัย  ดําเนนิการเอง 1/07/2553 5/09/2556 3 2 2556

ศช. P1010345 การจัดทําหนังสอืราทําลายแมลงของ
ประเทศไทย

        296,297.62 น.ส. ลลิี� เอ ื*อวไิลจติร  ดําเนนิการเอง 30/03/2553 4/01/2555 1 1 2555

ศว. P1010340 การศกึษาความสามารถในการ
ปรับเปลี�ยนตามอุณหภูมขิองเจล
ระหว่างสตารช์และพอลแิซคคาไรด์
เพื�อรักษา ความเสถยีรของเนื*อสัมผัส
ต่อการแช่แข็งและการละลายของ
อาหารพรอ้มทานแช่แข็ง

The study of 

thermoreversibility of 

polysaccharide-starch gels for 

freeze-thaw stability

        392,031.40 นาง นสิภา ศตีะปันย์  ดําเนนิการเอง 24/06/2553 2/01/2556 2 7 2556

ศอ. P1010339 SH:ระบบใหค้ําปรกึษาโรคเบาหวาน
ทางไกล (Tele-consultant System)

Tele-consultant System           28,770.24 นาง กรรณิการ ์ศริวิงศ ์
ณ อยุธยา

 ดําเนนิการเอง 19/07/2553 15/08/2555 2 1 2555
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ศว. P1010338 การศกึษาพฤตกิรรมการกระจายแรง
ของวัสดุเชงิประกอบหยุ่นหนดืจากพอ
ลบิอรอไซล็อกเซน: ผลของลักษณะ
โครงสรา้งเชื�อมขวาง ตัวเตมิ และสาร
เสรมิสภาพพลาสตกิ

Study of energy dissipating 

behavior of polyborosiloxane 

composite: Effect of polymeric 

network

        687,494.78 นาง นสิภา ศตีะปันย์  ดําเนนิการเอง 29/03/2553 29/04/2556 3 1 2556

ศว. P1010332 การพัฒนาเสน้ใยพอลพิรอพิลนีข
เคลย์นาโนคอมพอสติหนา้จัดแบบมี
รูปร่างที�มสีมบัตหิน่วงไฟ

Development of flame 

retardant shaped 

polypropylene/clay 

nanocomposite fibers

     1,208,866.17 น.ส. จุรรีัตน ์ประสาร  ดําเนนิการเอง 15/09/2553 3/06/2556 2 9 2556

ศว. P1010331 การศกึษาคุณสมบัตทิางชวีภาพของ
วัสดุพรุนไบฟาสกิแคลเซยีมฟอสเฟต
ในสัตวท์ดลอง

In vivo biocompatibility of 

biphasic calcium phosphate

        772,371.25 นาง นฤภร มนตม์ธุรพจน์  ดําเนนิการเอง 1/09/2553 28/12/2555 2 3 2555

ศช. P1010330 การศกึษาผลกระทบของกฎระเบยีบ
การเขา้ถงึและแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใชท้รัพยากรชวีภาพต่อ
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุใ์นประเทศไทย

Study on Impacts of 

Regulations Concerning 

Access and Benefit Sharing 

from the Utilization of 

Bioresources on Seed 

Industries in Thailand

        415,452.97 นาย ธนติ ชังถาวร  ดําเนนิการเอง 26/03/2553 10/04/2555 2 1 2555

ศว. P1010329 การพัฒนามดีการเกษตรชนดิทนสกึ
จากการทุบขึ*นรูปเหล็กหล่อขาวพรอ้ม
โครงสรา้งจุลภาคแบบผสม

Development of wear-

resisting agricultural blade 

producing from forged white-

cast-iron

        306,733.87 นาย ธนาภรณ์ โกราษฎร์  ดําเนนิการเอง 12/06/2553 7/02/2556 2 8 2556

ศว. P1010326 การสังเคราะหส์ารอนิทรยี์สําหรับ
ไดโอดเปล่งแสงจากสารอนิทรยี์และ
การประกอบไดโอดเปล่งแสงจาก
สารอนิทรยี์

Synthesis of organic materials 

for organic light-emitting 

diodes and fabrication of light-

emitting diodes

        972,682.47 นาย สมบุญ สหสทิธิ
วัฒน์

 ดําเนนิการเอง 7/06/2553 29/03/2556 2 9 2556

ศว. P1010325 การพัฒนาวธิกีารทดสอบประสทิธภิาพ
ในการลดแรงกดทับสําหรับที�นอนลม
แบบสลับแรงดัน

Development of Performance 

Evaluation Method for 

Alternating Pressure Air 

Mattress

          61,424.49 นาย พสุ สริสิาลี  ดําเนนิการเอง 1/10/2553 8/11/2556 3 1 2556

ศว. P1010324 ชุดทดสอบค่ากลเีซอรนีอสิระประเภท
อัลคลิเอสเทอรข์องกรดไขมัน

Free Glycerin Test Kit for 

Fatty Acid Alkyl Ester

        486,857.36 น.ส. บุญญาวัณย์ อยู่สุข  ดําเนนิการเอง 3/09/2553 22/09/2555 2 2555

ศว. P1010323 การวเิคราะหก์ารกระจายตัวของเสน้
ใยพืชในวัสดุเซรามกิเมตรกิซค์อมโพ
สติโดยวธิอีมิพีแดนซส์เปกโตรสโกปี

Evaluating Dispersion of Plant 

Fibers in Ceramic-Matrix 

Composites by Impedance 

Spectroscopy

               750.00 น.ส. สุภาพร วันสม  ดําเนนิการเอง 15/08/2553 30/04/2555 1 8 2555

ศอ. P1010315 การจําลองการไหลผ่าน Nozzle และ
การถ่ายเทความรอ้นแบบ Conjugate 

ในจรวด

Computational fluid dynamics 

simulation for rocket nozzle 

thrust and conjugate heat 

transfer prediction

          41,420.02 นาย ศโิรจน ์ศริทิรัพย์  ดําเนนิการเอง 23/03/2553 17/08/2554 1 5 2554

ศช. P1010310 Extracts of Cultured Insect Fingi 

as Biopesticides:in vivo assays

Extracts of Cultured Insect 

Fungi as Biopesticides:in vivo 

assays

          23,600.00 น.ส. สุกฤตยา วรีะนนท์  ดําเนนิการเอง 22/03/2553 31/08/2553 5 2553

ศช. P1010297 การศกึษาบทบาทหนา้ที�ของยีนของ
โปรตนีขนส่ง 2 ตัว OuMFS1 และ 
OuABC1 ในราแมลง 
Ophiocordyceps unilateralis เพื�อ
เพิ�มประสทิธภิาพการผลติสารที�ม ี
มูลค่า ใหไ้ดอ้ย่างต่อเนื�องและใน
ระดับที�สูง

Potential roles of two 

transporters, OuMFS1 and 

OuABC1, on consistent 

production of 

naphthoquinones at higher 

yield levels in Ophiocordyceps 

unilateralis

        499,280.28 นาย อลงกรณ์ อํานวย
กาญจนสนิ

 ดําเนนิการเอง 17/03/2553 19/06/2555 2 3 2555



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศช. P1010296 การพัฒนากระบวนการผลติมวลเซลล์
ความหนาแน่นสูงของจุลนิทรยี์ทะเล
Schizochytrium sp. BCC 25505 

เพื�อเป็นแหล่ง Single Cell PUFAs 

(ส่วนต่อขยายโครงการเพื�อพัฒนา
ตน้แบบอุตสาหกรรม)

Process Development of High 

Cell Density of Single Cell 

PUFAs Production of 

Schizochytrium sp. BCC 

25505 (Extention part for 

industrial process model)

        474,079.91 นาย ไว ประทุมผาย  ดําเนนิการเอง 1/07/2553 8/12/2554 1 5 2554

ศว. P1010294 การพัฒนาเคลอืบเซรามกิสส์ําหรับ
ฟอรม์เมอรถ์ุงมอืยาง

        997,157.23 น.ส. ปาจรยี์ ถาวรนติิ  ดําเนนิการเอง 16/03/2554 8/01/2557 2 1 2557

ศว. P1010293 การศกึษาการเคลอืบผวิชิ*นงานดว้ย
เลเซอร์

Coating by laser surface 

treatment

        199,065.85 นาง จงกล ศรธีร  ดําเนนิการเอง 16/03/2553 24/04/2554 1 1 2554

ศช. P1010268 การพัฒนาวธิกีารเก็บรักษาพันธุอ์อ้ย
แบบแช่แข็งในรูปแบบโซมาตกิเอมบริ
โอ

Developing in 

cryopreservation technique of 

sugarcane somatic embryo

        359,967.61 นาง ธราธร ทรีฆฐติิ  ดําเนนิการเอง 1/06/2553 31/05/2554 11 2554

ศช. P1010264 การปรับปรุงวธิกีารตรวจคัดกรอง
สําหรับหาสารยับยั*งเอนไซมอ์ัลโด
เลสของเชื*อวัณโรคอย่างรวดเร็ว

Improvement of the high 

throughput screening assay 

for inhibitors of Fructose-1,6-

Bisphosphate Aldolase from 

Mycobacterium tuberculosis

        344,794.95 น.ส. กมลชนก รักเสรี  ดําเนนิการเอง 1/08/2553 30/01/2555 1 5 2555

ศช. P1010251 Improving and balancing the levels 

of omega-3 and -6 fatty acids in 

Pangasius (Pangasius 

hypophthalmus) fish by feed 

supplement

Improving and balancing the 

levels of omega-3 and -6 fatty 

acids in Pangasius 

(Pangasius hypophthalmus) 

fish by feed supplement

          93,080.00 นาย ไว ประทุมผาย  ดําเนนิการเอง 15/06/2553 22/09/2554 1 3 2554

ศช. P1010246 การคน้หาองคป์ระกอบจากเซลลเ์จา้
บา้นที�มคีวามสําคัญต่อการทํางานของ 
replication complex ของเด็งกี�ไวรัส

Defining the host factors that 

are critical for the function of 

dengue replication complex

     1,776,064.95 นาย บรรพท ศริเิดชา
ดลิก

 ดําเนนิการเอง 4/03/2553 27/09/2555 2 6 2555

ศช. P1010245 การศกึษาบทบาทของระบบ 
eicosanoid ในการพัฒนารังไข่กุง้
กุลาดํา

Elucidating the role of 

eicosanoid biosynthesis 

pathway in the ovarian 

maturation of the black tiger 

shrimp

     1,748,271.04 น.ส. วนนติย์ วมิุตตสิุข  ดําเนนิการเอง 1/03/2553 7/09/2555 2 6 2555

ศช. P1010244 โครงการแยกและจําแนกแอคตโินมัย
สทีจากแหล่งธรรมชาตใินประเทศไทย
 (ภายใตค้วามร่วมมอืระหว่างไบโอเทค
 และ Novartis)

        834,549.31 นาย ชาญวทิย์ สุรยิ
ฉัตรกุล

 ดําเนนิการเอง 4/03/2553 30/07/2555 2 4 2555

ศช. P1010243 Mating type analysis in 

entomopathogenic fungi (Phase I)

Mating type analysis in 

entomopathogenic fungi 

(Phase I)

        164,030.00 น.ส. จันทริา ปัญญา  ดําเนนิการเอง 4/03/2553 15/11/2554 1 8 2554

ศช. P1010233 การพัฒนากรรมวธิกีารผลติซงิคเ์มทไธ
โอนนีคเีลต เพื�อใชเ้สรมิในอาหารสัตว์

Production of Zinc-methionine 

chelate for animal feed 

supplementation

          94,144.25 นาย วรรณพ วเิศษสงวน  ดําเนนิการเอง 3/03/2553 30/09/2553 6 2553

ศช. P1010223 Solubilization and purification of 

recombinant human growth 

hormone from Eschericia coli

Solubilization and purification 

of recombinant human growth 

hormone from Eschericia coli

        235,959.00 น.ส. สุทพิา ธนพงศ์
พิพัฒน์

 ดําเนนิการเอง 15/06/2553 21/09/2554 1 3 2554

ศว. P1010209 การพัฒนาวัสดุนาส่งยาปฏชิวีนะสา
หรับการรักษาการอักเสบตดิเชื*อของ
กระดูก(ระยะที� 2)

Development of localized 

antibiotic released beads for 

bone and joint infection 

treatment (Phase 2): A clinical 

trial

        713,046.18 นาย จนิตมัย สุวรรณ
ประทปี

 ดําเนนิการเอง 1/08/2553 18/12/2556 3 4 2556

ศช. P1010199 การสรา้งเชื*อ Pseudomonas 

aeruginosa สายพันธุท์ ี�มคีวามไวต่อ
การควบคุมการ

Construction of a sensitised 

Pseudomonas aeruginosa 

strain for conditional

        499,477.43 น.ส. ชนกิุล ชูตระกูร  ดําเนนิการเอง 1/08/2553 21/06/2555 1 1 2555

ศช. P1010137 Utilizing promoter of Mucor rouxii - 

desaterase to increase gene 

expression level in Pichia pastoris

Utilizing promoter of Mucor 

rouxii - desaterase to increase 

gene expression level in 

Pichia pastoris

        249,366.73 น.ส. ปิยนันท ์หาญพิ
ชาญชัย

 ดําเนนิการเอง 15/02/2553 31/05/2554 1 3 2554
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ศช. P1010134 Molecular characterization of 

storage root formation in cassava: 

Investigating the role of BEL-type 

and POTH-type genesin controlling 

storage root formation Phase II

Molecular characterization of 

storage root formation in 

cassava: Investigating the role 

of BEL-type and POTH-type 

genes in controlling storage 

root formation  Phase II

     1,882,695.06 นาย ยินด ีชาญววิัฒนา  ดําเนนิการเอง 1/04/2553 2/02/2556 2 1 2556

ศว. P1010118 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการ
เสรมิแรงของเขม่าดําเกรดทั�วไป เขม่า
ดําเกรดนําไฟฟ้า และคารบ์อนนาโน
ทวิบใ์นยางธรรมชาติ

Comparison of reinforcing 

efficiency of carbon black, 

conductive carbon black and 

carbon nanotube in NR

        247,926.17 นาย พงษ์ธร แซ่อุย  ดําเนนิการเอง 9/05/2553 23/01/2555 1 8 2555

ศอ. P1010114 ล่ามอเิล็กทรอนกิส ์ระยะที� 2 Speech-to-speech translation 

phase II

     1,731,552.70 นาย ชัย วุฒวิวิัฒนช์ัย  ดําเนนิการเอง 21/06/2553 4/11/2556 3 5 2556

ศอ. P1010111 วจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวัด
เรอืนร่างสามมติ ิระยะที� 2

3D  Body Scanner  

Applications   Phase 2

     1,320,473.46 นาง สุปิยา เจรญิศริวิัฒน์  ดําเนนิการเอง 26/02/2553 16/05/2556 3 3 2556

ศอ. P1010104 โครงการพัฒนาสวติซร์ลีัคแตนซ์
มอเตอรค์วามเร็วสูงและระบบขับเคลื�อน

Development of High Speed 

Switched Reluctance Motor 

and Drive System

     1,623,173.01 นาย ณัฐพล ชโยพิทักษ์  ดําเนนิการเอง 5/03/2553 26/02/2557 3 11 2557

ศว. P1010100 การประเมนิประสทิธภิาพการทํางาน
ระยะยาวของระบบผลติไฟฟ้าจาก
เซลลเ์ชื*อเพลงิ

Long term efficiency evaluatin 

of power generation from fuel 

cell systems

     1,029,722.40 น.ส. สุมติรา จรสโรจนก์ุล  ดําเนนิการเอง 15/10/2553 9/04/2556 2 6 2556

ศช. P1010093 การทํา Spirulina proteome ให ้
สมบูรณ์

Quest for complete Spirulina-

proteome coverage

     3,400,000.00 น.ส. อภริด ีหงสท์อง  ดําเนนิการเอง 1/02/2553 10/01/2556 2 11 2556

ศอ. P1010088 การพัฒนาวงจรรหัสควบคุมความ
ผดิพลาดสําหรับกจิการความมั�นคง

Development of Error Control 

Coding for Security

        795,930.85 นาย ปรมนิทร ์แสงวงษ์
งาม

 ดําเนนิการเอง 12/03/2553 22/12/2554 1 9 2554

ศอ. P1010087 การตรวจจับความผดิปกตขิองระบบ
เครอืข่าย

Network Anomaly Detection      1,561,445.54 นาย กุลชาต ิมทีรัพย์
หลาก

 ดําเนนิการเอง 1/04/2553 4/06/2556 3 2 2556

ศน. P1010072 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
พัฒนาตัวเร่งปฏกิริยิานาโนคอมพอ
สทิที�มสีองคุณสมบัต ิ (กรด/เบส) 

เพื�อการผลติไบโอดเีซล ดว้ย
ปฏกิริยิาทรานเอสเทอรร์ฟิิเคชันแบบ
ววิธิพันธ์

Feasibility Study of Acid/Base-

Bifunctional Nanocomposite 

Catalysts Development for 

Biodiesel Production

          99,164.44 นาย นาวนิ วริยิะเอี�ยม
พิกุล

 ดําเนนิการเอง 28/02/2554 29/07/2554 5 2554

ศอ. P1010071 วธิกีารตรวจวัดและประเมนิ One-Way

 Delay ในระบบ VoIP โดยไม่ตอ้งม ี
Clock Synchronization

VoIP Measurement 

Methodology for Assessing 

One-Way Delay without Clock 

Synchronization

        194,394.39 นาย บุญชัย งามวงศ์
วัฒนา

 ดําเนนิการเอง 18/08/2553 2/04/2556 2 8 2556

ศอ. P1010067 ระบบของไหลจุลภาคแบบรวมเพื�อ
วเิคราะหเ์ซลและดเีอนเอ

Integrated Microfluidic System 

for Cell and DNA Analysis

     2,097,212.29 นาย อดสิร เตอืนตรา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 19/04/2553 31/01/2556 2 9 2556

ศน. P1010066 การพัฒนาวัสดุสําหรับตรวจวัดโลหะ
หนักชนดิตะกั�วในนํ*า

     1,676,354.91 น.ส. กมลวรรณ ธรรม
เจรญิ

 ดําเนนิการเอง 1/06/2554 28/11/2556 2 5 2556

ศว. P1010052 การพัฒนาสารเคมแีละกระบวนการ
ผลติยางแหง้ที�มสีมบัตคิงที�

     1,146,063.62 นาง ฉววีรรณ คงแกว้  ดําเนนิการเอง 1/11/2553 10/03/2557 3 4 2557

ศอ. P1010047 โครงการออกแบบระบบแปลงผัน
ไฟฟ้าประสทิธภิาพสูงสําหรับศูนย์
ขอ้มูล

Analyasis and Design High 

Efficiency Power Conversion 

System for Data Center

        655,201.57 นาย เจษฎา ขัดทองงาม  ดําเนนิการเอง 15/01/2553 3/03/2557 4 2 2557

ศอ. P1010033 โครงการวจิัยและพัฒนาเครื�องรบกวน
สัญญาณวทิยุสื�อสารเพื�อใชใ้นกจิการ
ดา้นความมั�นคง

Research and Development 

of Mobile Radio jammers for 

National Security : walky-talky

        799,580.10 น.ส. พรอนงค ์พงษ์
ไพบูลย์

 ดําเนนิการเอง 1/04/2553 16/01/2555 1 9 2555

ศช. P1010024 การใชเ้ทคนคิการวเิคราะหฟ์ลักซข์อง
เมตาบอลซิมึในการเพิ�มผลผลติชวี
มวลของสาหร่ายสไปรูลนิ่า

The use of metabolic flux 

analysis in designing rational 

improvement process for 

biomass biosynthesis in 

S.platensis C1

        438,635.74 นาย จริะพันธ ์ขันนาโพธิ/  ดําเนนิการเอง 1/02/2553 4/05/2555 2 3 2555
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ศอ. P1010020 การศกึษาประสทิธภิาพในการกําจัด
อนุภาคของระบบ Auto Vacuum 

(AUV) particle cleaning

Study of particle removal 

efficiency of Auto Vacuum 

(AUV) particle cleaning system

        404,779.63 นาย อนุรัตน ์วศิษิฏส์ร
อรรถ

 ดําเนนิการเอง 1/05/2553 30/09/2555 2 4 2555

ศช. P1010018 การศกึษาผลของการใชเ้ทคโนโลยี
ควบคุมการหมักต่อการเปลี�ยนแปลง
ของจุลนิทรยี์และความปลอดภัยของ
แหนม

Effects of controlled 

fermentation technologies on 

microbial community and 

safety of Nham

     1,666,063.81 น.ส. นภิา โชคสัจจะวาที  ดําเนนิการเอง 1/08/2553 5/04/2556 2 8 2556

ศอ. P1010012 โครงการวจิัยและพัฒนาอุปกรณ์ส่ง
ขอ้มูลพิกัดทางภูมศิาสตรจ์าก
เครื�องรับสัญญาณ GPS ผ่านเครื�อง
วทิยุคมนาคมสําหรับกจิการดา้นความ
มั�นคง

An Automatic GPS Position 

Reporting Device via Radio 

Communication Signal for 

National Security

        488,471.98 น.ส. พรอนงค ์พงษ์
ไพบูลย์

 ดําเนนิการเอง 1/02/2553 2/02/2555 2 2555

ศอ. P1010007 พัฒนาอุปกรณ์ช่วยการไดย้ินระดับ
อุตสาหกรรม

Development of industrial-

class hearing assistive 

devices

     1,280,199.26 นาย พศนิ อศิรเสนา ณ
 อยุธยา

 ดําเนนิการเอง 1/01/2553 5/04/2555 2 3 2555

ศว. P0900846 การพัฒนาระบบการเตรยีมนํ*ายางขน้
ไรแ้อมโมเนยีเสถยีรภาพสูงเพื�อความ
เหมาะสมในการประยุกตใ์ชใ้น
อุตสาหกรรมปัจจุบัน

Development of High-Stability 

Non-Ammonia Concentrated 

Natural Rubber Latex 

Preparation System for 

Conventional Industrial 

Applications

     1,406,064.00 นาย สุรพิชญ ลอย
กุลนันท์

 ดําเนนิการเอง 1/02/2553 9/02/2555 2 2555

ศว. P0900844 การแยกเนื*อยางและสารอนนิทรยี์ออก
จากกากตะกอนของเสยีใน
อุตสาหกรรมนํ*ายางและการประยุกตใ์ช ้

Recovery of Rubber and 

Inorganic Substances from 

Sludge Waste in Natural 

Rubber Latex Industry and 

Their Applications

     1,626,994.33 นาย สุรพิชญ ลอย
กุลนันท์

 ดําเนนิการเอง 1/02/2553 4/04/2555 2 2 2555

ศช. P0900843 การพัฒนาแบคทเีรยี Bacillus subtilis

 เพื�อเป็นเซลลเ์จา้บา้นสําหรับการผลติ
โปรตนีที�ถูกขับออกมานอกเซลล์

        798,386.55 น.ส. สุมารนิ ซุนสง่า  ดําเนนิการเอง 1/01/2553 13/01/2555 2 2555

ศว. P0900840 Chemical Recipe Development for 

ECP Process to Reduce 

Contamination on ActuatorArm

Chemical Recipe 

Development for ECP 

Process to Reduce 

Contamination on Actuator 

Arm

        298,240.31 น.ส. สริณิี ไทยวัฒนา  ดําเนนิการเอง 1/04/2553 20/09/2554 1 5 2554

ศช. P0900831 การทํานายอารเ์อ็นเอที�ไม่แปลรหัส
เป็นโปรตนีของสาหร่ายสไปรูลนิ่า

        387,619.50 นาย ชเิน ธํามรงคธ์รรม  ดําเนนิการเอง 1/01/2553 9/02/2555 2 1 2555

ศว. P0900828 การเตรยีมวัสดุผสมไฮดรอกซอีาปา
ไทต/์ไททาเนยีมไดออกไซดท์ ี�
สามารถกรองไวรัสและจุลนิทรยี์
สําหรับใชเ้ป็นตัวกรองในหนา้กาก
อนามัย

Preparation of HA/TiO2 

composite for virus and 

microbial filtration used in filter 

mask

        289,247.76 นาง นฤภร มนตม์ธุรพจน์  ดําเนนิการเอง 22/12/2552 26/09/2554 1 9 2554

ศช. P0900827 การประเมนิความสัมผัสและการจัดการ
ความเสี�ยงของซัลโมเนลลาในเนื*อไก่

        580,381.81 น.ส. นภิา โชคสัจจะวาที  ดําเนนิการเอง 22/12/2552 17/12/2553 1 2553

ศช. P0900826 Production of monoclonal 

antibodies anddevelopment of 

ELISA for specific detection of 

Listeria monocytogenes infood 

samples

Production of monoclonal 

antibodies and development of 

ELISA for specific detection of 

Listeria monocytogenes 

infood samples

        788,091.48 น.ส. อรประไพ คช
นันทน์

 ดําเนนิการเอง 21/12/2552 14/06/2554 1 6 2554

ศช. P0900825 การลดนํ*าไหลเยิ*มในผลติภัณฑแ์หนม         580,187.67 นาย วัลลภ ชนะสัตรู  ดําเนนิการเอง 21/12/2552 16/12/2553 1 2553

ศน. P0900784 การพัฒนาผลติภัณฑค์รมีท ี�มอีนุภาค
นาโนของสารสกัดสมุนไพรตา้นฮสิทา
มนี

        378,259.42 น.ส. อุบลทพิย์ นมิมาน
นติย์

 ดําเนนิการเอง 3/12/2552 31/10/2553 1 2553

ศอ. P0900780 Flagship Smart Farm Flagship Smart Farm         131,642.54 นาย ธรีะวัฒน ์วงษ์ศรี
สังข์

 ดําเนนิการเอง 2/12/2552 27/11/2553 11 2553
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ศอ. P0900743 การขับเคลื�อนมอเตอรก์ระแสตรงไร ้
แปลงถ่านสําหรับการประยุกตใ์ชง้าน
ในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและ
ระบบทําความรอ้นความเย็น

Brushless DC Motor Drives 

for RHVAC Applications

        315,262.04 นาย พงศพ์ิชญ ์วภิาสุร
มณฑล

 ดําเนนิการเอง 1/12/2552 30/03/2555 2 3 2555

ศอ. P0900736 การวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพหลายความยาวคลื�น
สําหรับประยุกตใ์ชท้างการเกษตร

Research and development of 

multispectrum imaging 

technique for agriculture 

applications

        723,258.10 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิ/
เดชขจร

 ดําเนนิการเอง 26/11/2552 27/07/2555 2 8 2555

ศว. P0900723 เสน้ใยไนลอนหนา้ตัดแบบมรีูปร่าง
เพื�อสมบัตคิวามใส่สบาย

Profiled cross-section nylon 

fibers for wear-comfort

     1,048,879.39 น.ส. จุรรีัตน ์ประสาร  ดําเนนิการเอง 1/03/2553 9/01/2556 2 1 2556

ศช. P0900721 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและ
ระบุชนดิเชื*อมาลาเรยีจากเลอืดผูป้่วย
โดยใชเ้ทคนคิทางการวเิคราะหภ์าพ

Malaria Detection and 

Identification in Thin Blood 

Smears using Image 

Processing Technique

        129,890.77 นาย ชัยรัตน ์อุทัยพิบูลย์  ดําเนนิการเอง 23/11/2552 14/05/2555 2 6 2555

ศอ. P0900714 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสรา้ง
ควอทซค์รสิตัลไมโครบาลานซข์นาด
เล็กเพื�อประยุกตใ์ชส้ําหรับดเีอ็นเอไบ
โอเซ็นเซอรแ์ละอมิมูโนเซ็นเซอร์

Development of Miniaturized 

Quartz Crystal Microbalance 

Sensor Platform for DNA 

Biosensor and Immunosensor 

Applications

     2,022,482.14 นาย อดสิร เตอืนตรา
นนท์

 ดําเนนิการเอง 26/11/2552 18/02/2556 3 3 2556

ศอ. P0900712 โครงการสนับสนุนการทําตน้แบบวงจร
รวมและการวจิัยวงจรรวมดา้นสมารท์
เซ็นเซอร์

Thai Chip Plus      4,235,306.70 นาย ชํานาญ ปัญญาใส  ดําเนนิการเอง 20/11/2552 25/05/2558 5 6 2558

ศช. P0900711 โครงการนําร่องการผลติและพัฒนารา
แมลง Beauveria bassiana 

BCC2660 เพื�อใชใ้นการควบคุม
เพลี*ยแป้งมันสําปะหลัง

        481,062.04 นาย อลงกรณ์ อํานวย
กาญจนสนิ

 ดําเนนิการเอง 1/03/2553 18/08/2554 1 5 2554

ศอ. P0900706 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและ
ระบุชนดิเชื*อมาลาเรยีจากเลอืดผูป้่วย
โดยใชเ้ทคนคิทางการวเิคราะหภ์าพ

Malaria Detection and 

Identification in Thin Blood 

Smears using Image 

Processing Technique

        407,888.24 นาง เสาวลักษณ์ แกว้
กําเนดิ

 ดําเนนิการเอง 19/11/2552 6/07/2555 2 8 2555

ศน. P0900704 การเปรยีบเทยีบความเป็นพิษต่อเซลล์
 และประสทิธภิาพในการตา้นเชื*อ
แบคทเีรยีของไททาเนยีมไดออก
ไซตท์ ี�เจอดว้ยไอออนชนดิต่างๆ 
(ระยะที� 1)

Comparative cytotoxicity and 

antibacterial efficiency of 

various types of ion-doped 

titanium dioxides (Phase I)

        283,218.50 น.ส. รววิรรณ มณีรัตน
โชติ

 ดําเนนิการเอง 19/11/2552 31/05/2553 6 2553

ศน. P0900703 การออกแบบโมเลกุลเพื�อการใชง้าน
ทางแสงประสทิธภิาพสูงโดยวธิกีาร
เคมคีํานวณ (สกว.)

A design of high efficiency 

photofunctional molecules by 

quantum chemical methods

        498,652.96 นาย ยุทธนา ตันติ
รุ่งโรจนช์ัย

 ดําเนนิการเอง 19/11/2552 13/05/2554 1 6 2554

ศน. P0900686 การพัฒนาวัสดุนาโนเพื�อพลังงานและ
การเร่งปฏกิริยิา

Development of 

Nanostructure Materials for 

Energy dan Catalysis 

Applications

          87,360.00 นาย ขจรศักดิ/ เฟื�องนว
กจิ

 ดําเนนิการเอง 13/11/2552 31/03/2553 4 2553

ศน. P0900685 การเตรยีมอนุภาคถ่านกัมมันตท์ ี�ม ี
อนุภาคททิาเนยีมไดออกไซตบ์น
พื*นผวิและการพัฒนาเสน้ใยคอมพอ
สทิที�มสีมบัตเิสรมิกัน(ระยะที� 1)

Preparation and 

chracterization of deposited 

TiO2

          94,047.78 นาย กฤตภาส เลาหสุร
โยธนิ

 ดําเนนิการเอง 13/11/2552 12/05/2553 6 2553

ศอ. P0900651 ระบบตรวจตราสภาพและวเิคราะห์
ความผดิปกตขิองเครื�องจักรกลไฟฟ้า

Condition monitoring and fault 

diagnosis for electrical 

machines

        590,150.26 นาย จติตวิุฒ ิสุวัตถกิุล  ดําเนนิการเอง 5/03/2553 2/10/2555 2 7 2555

ศว. P0900643 เรซนิไวต่อแสงยูวสีําหรับการขึ*นรูป
ชิ*นงานดว้ยเทคนคิสเตอรโิอลโิทกราฟี

UV-curable resin for SLA 

fabrication

        735,689.75 น.ส. สริพิร โตนดแกว้  ดําเนนิการเอง 9/11/2552 31/03/2556 3 4 2556

ศว. P0900597 พัฒนากระบวนการผลติอุตสาหกรรม
เซรามกิ จังหวัดราชบุรี

     2,047,304.75 นาย ธรรมรัตน ์ปัญญ
ธรรมาภรณ์

 ดําเนนิการเอง 8/01/2553 17/02/2555 2 1 2555

ศช. P0900590 โครงการพัฒนาการทดสอบสารสกัด
ทางชวีภาพที�มฤีทธิ/ฆ่าเห็บสุนัข

Development of In Vitro Tarsal 

Assay

     1,084,198.44 น.ส. สุกฤตยา วรีะนนท์  ดําเนนิการเอง 29/10/2552 21/09/2554 1 11 2554
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ศช. P0900580 Methods for Signal Amplification in 

Immunoassay for Food-borne 

Pathogen Detection

Methods for Signal 

Amplification in Immunoassay 

for Food-borne Pathogen 

Detection

     1,539,742.59 น.ส. นศิรา การุณอุทัยศริิ  ดําเนนิการเอง 1/01/2553 14/12/2554 1 11 2554

ศช. P0900578 การพัฒนาไวรัสโรคนวิคาสเซลิที�มกีาร
แสดงออกของโปรตนี NP ของเชื*อ
ไวรัสไขห้วัดใหญ่สายพันธุใ์หม่ 2009

Development of chimeric 

Newcastle Disease Viruses 

(NDV) expressing NP protein 

derived from novel swine 

influenza A/H1N1

        816,262.03 นาย อนันต ์จงแกว้
วัฒนา

 ดําเนนิการเอง 27/10/2552 22/09/2554 1 11 2554

ศช. P0900577 The Import of Tea Leaf Roller, 

Homona magnamina and 

Adoxophyes honmai for Rearing 

and Producing Granulosis Virus to 

Control Leaf Roller Caterpillar in 

Thailand phase II"

The Import of Tea Leaf Roller, 

Homona magnamina and 

Adoxophyes honmai for 

Rearing and Producing 

Granulosis Virus to Control 

Leaf

        578,466.63 นาย สมศักดิ/ พลอย
พานชิเจรญิ

 ดําเนนิการเอง 27/10/2552 30/08/2555 2 1 2555

ศช. P0900559 การสรา้งหอ้งสมุดเปปไทดท์ ี�
สังเคราะหโ์ดยไม่ผ่านไรโบโซม: การ
พัฒนาวธิกีารคัดกรองหาสารประกอบ
เปปไทดอ์ย่างรวดเร็ว และการคัดแยก
สารประกอบเปปไทดบ์รสิุทธิ/ชนดิใหม่
จากเชื*อรา

non-ribosomal peptide library: 

Improvement of peptide rapid 

screening method and 

isolation of new piptides from 

fungi

        845,345.53 น.ส. ชนกิุล ชูตระกูร  ดําเนนิการเอง 1/03/2553 12/03/2555 2 2555

ศน. P0900540 การประเมนิผลของระเบยีบวธิกีาร
คํานวณทางเคมคีวอนตัมที�พัฒนาขึ*น
ใหม่เพื�อการจําลองแบบระดับนาโน

     1,375,950.81 นาย ยุทธนา ตันติ
รุ่งโรจนช์ัย

 ดําเนนิการเอง 16/10/2552 30/09/2554 1 11 2554

ศอ. P0900533 การทดสอบและพัฒนาระบบช่วยลด
การเกดิอุบัตเิหตุในรถบรรทุกนํ*ามัน
ดว้ย G-Box

        981,202.45 นาย ถนัด เหลอืงนฤทัย  ดําเนนิการเอง 24/12/2552 31/01/2555 2 1 2555

ศช. P0900521 การจําแนกคุณสมบัตกิารเป็น 
probiotic ของแบคทเีรยีกรดแลคตกิ
จากหอ้งปฏบิัตกิารเก็บรวบรวมสาย
พันธุจ์ุลนิทรยี์ ศูนย์พันธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยีชวีภาพแห่งชาติ

Characterization of probiotic 

capabilities from lactic acid 

bacteria cultures in BIOTEC 

culture collection

     1,030,385.80 นาย เวทชัย เปล่งวทิยา  ดําเนนิการเอง 1/02/2553 25/04/2557 4 2 2557

ศน. P0900506 การพัฒนาผลติภัณฑค์รมีท ี�มอีนุภาค
นาโนของสารสกัดสมุนไพรตา้นฮสิทา
มนี

Formulation development of 

cream containing 

nanoparticles of antihistamine 

berbal extract

                       -   น.ส. อุบลทพิย์ นมิมาน
นติย์

 ดําเนนิการเอง 11/11/2552 6/11/2553 1 2553

สก. P0900495 การพัฒนาเทคนคิ LAMP เพื�อการ
ตรวจหาเชื*อไวรัสที�ก่อโรคโตชา้ในกุง้

Development of loop-

mediated isothermal 

amplification (LAMP) methods

        850,000.00 น.ส. ศริาวัลย์ ชาติ
ทรัพย์สนิ

 ดําเนนิการเอง 1/10/2552 30/11/2553 1 1 2553

ศช. P0900481 การผลติและการใชโ้ปรตนี Vip3Aa 

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพของ Bacillus 

thuringiensis ในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืช

Production and application of 

Vip3Aa protein for efficacy 

enhancement of Bacillus 

thuringiensis in controlling 

insect pests

        538,328.95 นาย มงคล อุตมโท  ดําเนนิการเอง 1/02/2553 8/09/2554 1 7 2554

ศช. P0900475 BRN4.10 โครงการแยกและจําแนก
มกิโสแบคทเีรยีจากแหล่งธรรมชาตใิน
ประเทศไทย

Isolation and identification of 

myxobacteria from Thailand

        162,505.33 น.ส. สุวนยี์ ชุณหเมธา  ดําเนนิการเอง 22/09/2552 28/02/2554 1 5 2554

ศช. P0900474 การศกึษาในระดับโมเลกุลของยีน 
isoamylaseซึ�งเป็นยีนที�น่าจะมี
บทบาทเกี�ยวขอ้งกับการกําหนดขนาด
ของเม็ดแหง้ในมันสําปะหลัง

Molecular characterization of 

genes encoding sioamylase-

type starch debranching 

enzyme, possible candidate 

genes ralated to 

cassavastarch granule size 

determination

        698,935.33 น.ส. สุพัชร ีเนตรพันธุ ์  ดําเนนิการเอง 1/01/2553 1/06/2554 1 5 2554

ศช. P0900463 การสังเคราะหส์ารไอโซไทไอไซยา
เนตลูมนิอล

        549,016.85 นาย สรวง สมานหมู่  ดําเนนิการเอง 16/09/2552 19/09/2554 2 2554
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ศช. P0900462 การพัฒนาเซนเซอรไ์ดอมินีลแิกรนด์
เปลี�ยนสี

        521,224.07 นาย สรวง สมานหมู่  ดําเนนิการเอง 16/09/2552 26/04/2555 2 7 2555

ศว. P0900451 การผลติลูกตาเทยีมโพลเิอทลินีแบบมี
รูพรุนในประเทศไทย (ระยะที� 2): 

การศกึษาทางคลนิกิ

Fabrication of porous orbital 

polyethylene implants in 

enucleation in Thailand 

(Phase 2): A clinical trial

        223,900.00 นาย จนิตมัย สุวรรณ
ประทปี

 ดําเนนิการเอง 15/01/2553 28/09/2554 1 8 2554

ศอ. P0900422 การพัฒนาระบบสนับสนุนการสบืคน้ 
บูรณาการ และนําเสนอสารสนเทศ
สิ�งแวดลอ้มแบบเบ็ดเสร็จ

The Development of a 

Supporting Tool for Retrieving, 

Integrating & Presenting 

Environment Information (One-

Stop Service)

        399,822.95 นาง นัยนา สห
เวชชภัณฑ์

 ดําเนนิการเอง 2/12/2552 20/06/2555 2 6 2555

ศว. P0900421 การเปรยีบเทยีบสมรรถนะดา้น
สิ�งแวดลอ้มของการผลติยางสกมิที�ใช ้
เทคโนโลยีใหม่และแบบดั*งเดมิในการ
จับตัวนํ*ายางสกมิโดยใชเ้ทคนคิการ
ประเมนิวัฏจักรชวีติ

Environmental performance 

comparison of skim rubber 

production with new 

technology and conventional 

technology

        199,561.95 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 16/09/2552 8/02/2555 2 5 2555

ศว. P0900413 เทคโนโลยีการผสมสารตัวเตมิกับยาง
ธรรมชาตใินกระบวนการผลติยางแหง้
แบบต่อเนื�องดว้ยเครื�องอัดรดีสกรูคู่

Mixing Technology of Filled-

Natural Rubber in the 

Continuous Drying Process 

by Twin-screw Extruder

        477,367.35 น.ส. วรรณี ฉนิศริกิุล  ดําเนนิการเอง 1/11/2552 8/11/2555 3 2555

ศน. P0900412 การพัฒนาแอนตบิอดเีพื�อการรักษา
แบบมุ่งเป้าสําหรับโรคมะเร็งและโรค
ตดิเชื*อ

        198,814.87 น.ส. ธารารัชต ์ธารากุล  ดําเนนิการเอง 3/09/2552 30/09/2553 1 2553

สก. P0900411 AlignBracket3D AlignBracket3D         185,563.58 นาย วจิติร ธรานนท์  ดําเนนิการเอง 2/09/2552 30/09/2555 3 2555

ศช. P0900401 การพัฒนาระเบยีบวธิกีารในการศกึษา
ความสัมพันธท์างพันธุกรรมระดับจโีนม
เพื�อคน้หาปฏสิัมพันธร์ะหว่างยีนที�
เก ี�ยวขอ้งกับการเกดิโรคพันธุกรรม
ชนดิซับซอ้นที�พบบ่อย

        746,049.15 น.ส. จติตมิา พิรยิะพงศา  ดําเนนิการเอง 1/09/2552 3/09/2554 2 2554

ศช. P0900399 การคน้หา small RNA ในปาลม์นํ*ามัน
 ดว้ยเทคนคิ 454 pyrosequencing

     1,660,592.31 นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง  ดําเนนิการเอง 1/09/2552 19/06/2555 2 9 2555

ศอ. P0900385 ระบบตอบรับโทรศัพทอ์ัตโนมัตเิพื�อ
การรายงานขอ้มูลแก่ผูเ้ดนิทางระยะที�
 3

Interactive Voice Response 

for Traveler Information 

System Phase III

        431,871.45 นาย ณัฐนันท ์ทัด
พิทักษ์กุล

 ดําเนนิการเอง 24/12/2552 23/12/2553 1 2553

ศช. P0900382 การใชโ้ปรตนีเป้าหมายในการ
คัดเลอืกสารและเปปไทดส์ังเคราะห์
เพื�อตรวจสอบคุณสมบัตใินการตา้น
การตดิเชื*อไวรัสไขห้วัดใหญ่

     1,209,234.42 น.ส. ษมาภรณ์ ธรีเวช
ญาณ

 ดําเนนิการเอง 1/09/2552 31/05/2554 1 8 2554

ศช. P0900371 Molecular characterization of 

storage root formation in cassava: 

Investigating the role of BEL-type 

and POTH-type genesin controlling 

storage root formation (Phase I)

Molecular characterization of 

storage root formation in 

cassava: Investigating the role 

of BEL-type and POTH-type 

genes in controlling storage 

root formation (Phase I)

        477,497.64 นาย ยินด ีชาญววิัฒนา  ดําเนนิการเอง 15/09/2552 21/09/2553 1 2553

ศช. P0900370 การศกึษาบทบาทของยีน ARGOS 

ในกลไกพันธุกรรมควบคุมขนาดของ
อวัยวะสะสมอาหารพืช

Functional analysis of ARGOS 

in the control of storage organ 

size in plants

        499,594.66 น.ส. อรนุช ลลีาพร  ดําเนนิการเอง 1/10/2552 12/01/2554 1 3 2554

ศช. P0900368 การศกึษาวเิคราะหห์นา้ท ี�ของยีน 
TCTP (Translationally controlled 

tumour protein)ใน
กระบวนการพัฒนาการของอวัยวะ
สะสมอาหารของพืช

Analysis of the role of TCTP 

(Translationally controlled 

tumour protein) gene during 

plant storage organ 

development

        498,493.99 นาย ยินด ีชาญววิัฒนา  ดําเนนิการเอง 1/10/2552 30/12/2553 1 2 2553
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ศช. P0900367 การศกึษากลุ่มแบคทเีรยีในระบบ
ลําไสข้องกุง้กุลาดําในระยะวัยรุ่นที�
เลี*ยงในบ่อดนิ

Bacterial community 

associated with the intestinal 

tract of juvenile black tiger 

shrimp reared in earthern 

ponds

        468,884.05 นาย เสจ ไชยเพ็ชร  ดําเนนิการเอง 15/12/2552 20/09/2554 1 9 2554

ศช. P0900363 BIOTEC Microarray 

Enterprise(BITEME): Development 

of User-Friendly Web-Based 

Microarray Database and Data 

Analysis Platform

BIOTEC Microarray 

Enterprise(BITEME): 

Development of User-Friendly 

Web-Based Microarray 

Database and Data Analysis 

Platform

        116,217.60 น.ส. นศิรา การุณอุทัยศริิ  ดําเนนิการเอง 1/09/2552 1/03/2554 1 6 2554

ศช. P0900333 การขยายผลเพื�อใชป้ระโยชนจ์าก
ออ้ยอาหารสัตว ์และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่เกษตรกรนาหญา้และ
เกษตรกรผูเ้ลี�ยงโคนม

     1,496,985.32 นาย ศวิัช สังขศ์รทีวงษ์  ดําเนนิการเอง 15/09/2552 27/01/2557 4 4 2557

ศอ. P0900332 ระบบประกอบคนืวัตถุจากชิ*นส่วน
แตกหักแบบดจิติัล

Digital Shard Stitching (DSS)           29,660.00 นาย สรรพฤทธิ/ มฤคทัต  ดําเนนิการเอง 1/03/2553 1/09/2554 1 6 2554

ศช. P0900326 พัฒนาเทคนคิในการจําแนกประชากร
โดยใชก้ารวเิคราะหท์างพรนิซเิพิล
คอมโพเนนตใ์นการวเิคราะหค์วาม
คลา้ยคลงึกันทางดา้นพันธุศาสตรข์อง
ประชาชนในเชื*อชาตติ่างๆ เพื�อ
ประโยชนใ์นการวเิคราะหห์า
ความสัมพันธข์องยีนที�ก่อใหเ้กดิเกดิ
โรคที�พบบ่อยและซับซอ้น

        251,905.00 นาย ศษิเฎศ ทองสมิา  ดําเนนิการเอง 16/08/2552 31/05/2554 1 9 2554

ศว. P0900297 คอมเพรสเซอรเ์พื�อสิ�งแวดลอ้ม ระยะ
ที� 2 : พัฒนาชิ*นส่วน Crankcase ที�
เป็นมติรต่อสิ�งแวดลอ้ม

Eco-compressor Phase II      1,042,381.12 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 1/10/2552 7/03/2557 4 5 2557

ศน. P0900280 การประเมนิผลของระเบยีบวธิกีาร
คํานวณทางเคมคีวอนตัมที�พัฒนาขึ*น
ใหม่เพื�อการจําลองแบบระดับนาโน

Assessment of newly-

developed quantum chemical 

methodology for nanoscale 

modelling

          39,156.57 นาย ยุทธนา ตันติ
รุ่งโรจนช์ัย

 ดําเนนิการเอง 21/07/2552 16/11/2552 4 2552

ศช. P0900279 การตรวจสอบประสทิธภิาพของโปรโม
เตอรข์องยีน 
1-aminocyclopropane-1-carboxylat

e oxidase จากมะละกอในการควบคุม
การแสดงออกอย่างจําเพาะในผล
มะเขอืเทศโดยวธิ ีtransient 

expression และ การศกึษาหนา้ที�ของ
 cis actingelements โดยการทํา 
deletion และ mutation

     1,772,748.07 นาง ปารชิาต ิเบริน์ส  ดําเนนิการเอง 21/07/2552 3/09/2554 2 2 2554

ศช. P0900267 การผลติรคีอมบแินนตโ์ปรตนี NS1 

ของไวรัสเด็งกี�โดย Drosophilla 

expression system

     1,119,303.64 น.ส. ชัญญา พุทธขิันธ์  ดําเนนิการเอง 1/08/2552 31/01/2555 2 5 2555

ศว. P0900263 การประเมนิประสทิธภิาพการจับตัวนํ*า
ยางสกมิของสาร A704 ในระดับ
อุตสาหกรรม

Industrial scale assessment 

of effectivenes of A704 for the 

skim latex flocculation

        274,697.44 นาง ฉววีรรณ คงแกว้  ดําเนนิการเอง 16/09/2552 28/12/2553 1 3 2553

ศน. P0900261 การวจิัยและพัฒนาเสน้ใยคุณสมบัติ
พอเศษสําหรับสิ�งทอฆ่ายุง

Research and Development 

of Functional Fibers for Anti-

mosquito Textiles

        929,835.76 นาย วรล อนิทะสันตา  ดําเนนิการเอง 1/03/2553 10/10/2554 1 7 2554

ศว. P0900257 โครงการที�ปรกึษาและประเมนิ
เทคโนโลยีกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน

        915,109.14 นาย เสกสรร พาป้อง  ดําเนนิการเอง 10/08/2552 10/01/2556 3 5 2556

ศช. P0900245 Development and validation of a 

prototype bacteria identification 

chip for rapid detection of microbial 

compositions

Development and validation of 

a prototype bacteria 

identification chip for rapid 

detection of microbial 

compositions

        758,946.56 น.ส. วณิลดา รุ่งรัศมี  ดําเนนิการเอง 15/07/2552 1/03/2554 1 8 2554
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ศว. P0900243 การศกึษาประสทิธภิาพของขั*วตัวเก็บ
ประจุความจุสูงที�ทําจากแอกตเิวเตด
คารบ์อนที�ผลติภายในประเทศไทย

Study of Supercapacitor 

Electrodes Made from Locally-

produced Activated Carbon

          17,584.50 นาง วรวรศิ กอปร
สริพิัฒน์

 ดําเนนิการเอง 1/12/2552 1/12/2553 1 2553

ศว. P0900238 การพัฒนาสารประกอบนาโนของ
ออกไซดข์องโลหะทรานซชิั�นที�มรีู
พรุนและมพีื*นท ี�ผวิสูงร่วมกับออกไซด์
ของโลหะแอลคาไลดเ์อริท์ เพื�อใช ้
เป็นตัวเร่งปฏกิริยิาววิทิพันธุช์นดิเบส
สําหรับการ ผลติไบโอดเีซลสะอาด

        473,791.10 น.ส. บุญญาวัณย์ อยู่สุข  ดําเนนิการเอง 3/07/2552 7/06/2555 2 11 2555

ศช. P0900230 Histopathology and molecular 

studies of the insect pathogenic 

fungus, Beauveria bassiana and 

its pathogenesis mechanisms on 

its insect host, Myzus persicae 

(2years)

Histopathology and molecular 

studies of the insect 

pathogenic fungus, Beauveria 

bassiana and its 

pathogenesis mechanisms on 

its insect host, Myzus 

persicae (2 years)

        730,403.25 นาย อลงกรณ์ อํานวย
กาญจนสนิ

 ดําเนนิการเอง 1/07/2552 30/09/2554 2 2 2554

ศว. P0900207 การพัฒนาเคลอืบเอฟเฟคไรส้ารตะกั�ว
สําหรับเผาเคลอืบเซรามกิที�อุณหภูมติํ�า

        585,325.42 นาย อนุชา วรรณกอ้น  ดําเนนิการเอง 30/12/2552 20/09/2555 2 9 2555

ศว. P0900205 การพัฒนาเนื*อดนิเซรามกิสําหรับเผา
ที�อุณหภูมติํ�า

        571,645.06 นาย อนุชา วรรณกอ้น  ดําเนนิการเอง 24/06/2552 5/09/2555 3 3 2555

ศช. P0900189 โครงการการพัฒนาทักษะการ
เพาะเลี*ยงเห็ดเพื�อความมั�นคงทาง
อาหารและเสรมิรายไดแ้ก่ประชากรใน
เขตพื*นท ี�อําเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน

        397,078.09 น.ส. เสรมิศริ ิเมธวีรกุล  ดําเนนิการเอง 1/12/2552 13/06/2555 2 6 2555

ศน. P0900188 การเตรยีมอนุภาคถ่านกัมมันตท์ ี�ม ี
อนุภาคไททาเนยีมไดออกไซดบ์น
พื*นผวิและการพัฒนาเสน้ใยคอมพอ
สทิที�มสีมบัตเิสรมิกัน (Preparation 

and chracterizationof deposited 

TiO2onto activated carbon 

charcoal particlesurface and 

development of synergistic 

functional compo

        150,385.00 นาย กฤตภาส เลาหสุร
โยธนิ

 ดําเนนิการเอง 18/06/2552 30/09/2552 3 2552

ศช. P0900186 การหาลําดับเบสบนจโีนมสไปรูลนิ่า
ระยะ Genome Finishing

        458,111.28 น.ส. วรนิทรา ทักภริมย์  ดําเนนิการเอง 15/06/2552 10/02/2555 2 8 2555

สก. P0900182 การพัฒนาระบบทํานายนํ*าท่วมสําหรับ
การปฏบิัตกิาร ระยะที� 2

Development of Operational 

Flood Forecasting System, 

Phase 2

     1,104,600.00 น.ส. พรทพิย์ อภิ
วัฒนาพงศ์

สนับสนุน
หน่วยงาน
ภายนอก

1/08/2552 8/10/2553 1 2 2553

ศอ. P0900170 โครงการวจิัยพัฒนาเครื�องมอืช่วย
เสรมิการเรยีนภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูเ้รยีนชาวไทย

English Enhancement Tools 

for Thai Learners

     1,119,283.25 นาย เทพชัย ทรัพย์นธิ ิ  ดําเนนิการเอง 23/02/2553 4/11/2556 3 9 2556

ศอ. P0900146 การวัดเปรยีบเทยีบสมรรถนะเพื�อ
ยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาษาไทย ระยะที� 1

Benchmark for Enhancing the 

Standard of Thai language 

processing Phase I (BEST)

     1,977,249.93 นาย กฤษณ์ โกสวัสดิ/  ดําเนนิการเอง 14/12/2552 21/02/2556 3 2 2556

ศว. P0900139 The Study of Atmospheric 

Corrosion Behavior of New-

generation Stainless Steels with 

Various Surface Conditions 

Exposed to Thailand’s Climate

The Study of Atmospheric 

Corrosion Behavior of New-

generation Stainless Steels 

with Various Surface 

Conditions Exposed to 

Thailand’s Climate

        893,428.48 นาย เอกรัตน ์ไวยนติย์  ดําเนนิการเอง 23/06/2552 12/09/2555 3 3 2555



โครงการวจิัยที�ใชง้บประมาณของรัฐในส่วนที� สวทช. ดําเนนิการ

ศูนย์ รหัสโครงการ ชื�อโครงการ ชื�อโครงการ (อังกฤษ) Keyword (ไทย) Keyword (อังกฤษ)  งบประมาณ หัวหนา้โครงการ วธิกีาร
ดําเนนิงาน

วันเริ�ม
ดําเนนิงาน

วันที�ส ิ*นสุด ระยะเวลา
 (ปี)

ระยะเวลา
 (เดอืน)

ปีของ
โครงการ

ศว. P0900137 การพัฒนาซอฟตแ์วรแ์ละตน้แบบ
ระบบการประมาณระดับนํ*าในเยื�อและ
ควบคุมการทํางานของเซลลเ์ชื*อเพลงิ
แบบเยื�อแลกเปลี�ยนโปรตอน

     1,400,330.18 นาย นริุตต ์นาคสุข  ดําเนนิการเอง 3/06/2552 18/01/2555 2 7 2555

ศว. P0900120 การศกึษาประสทิธภิาพเบื*องตน้ของ
แบตเตอรี�ลเิทยีมไอออน ในสภาวะ
การคายประจุซึ�งจําลองการใชง้าน
ตัวอย่างในประเทศไทยและที�เป็น
ผลกระทบของรูปแบบการประจุไฟ
แบบต่างๆ และการพัฒนาขดี
ความสามารถและโครงสรา้งพื*นฐาน
สําหรับการวจิัยดา้นแบตเตอรี�

        161,729.50 นาย สทิธา สุขกสิ  ดําเนนิการเอง 28/05/2552 28/03/2553 1 2553

ศว. P0900119 Indo-Thailand Co-Research on 

MechanicalCharacterization via 

Experimental and Computational 

Nano-Indentation

Mechanical Characterization 

via Experimental and 

Computational Nano-

Indentation

        300,262.01 นาย นุวงศ ์ชลคุป  ดําเนนิการเอง 15/06/2552 10/07/2555 3 1 2555

ศช. P0900108 Development of new yeast strains: 

an alternative new yeast isolated in 

Thailandas an efficient host for 

heterologous protein expression 

and an engineered yeast strain for 

producing humanized proteins

Development of new yeast 

strains: an alternative new 

yeast isolated in Thailand as 

an efficient host for 

heterologous protein 

expression and an engineered 

yeast strain for producing 

humanized proteins

     1,667,430.93 น.ส. สุทพิา ธนพงศ์
พิพัฒน์

 ดําเนนิการเอง 1/06/2552 1/03/2555 2 9 2555

ศว. P0900104 การพัฒนาเทคนคิการวเิคราะห ์
Polycyclic Aromatic Hydrocarbon 

(PAHs) 8 ชนดิ ใน Extender oils

        764,119.46 นาง อาร ีธนบุญสมบัติ  ดําเนนิการเอง 22/05/2552 25/07/2554 2 2 2554

ศน. P0900100 การเปรยีบเทยีบความเป็นพิษต่อเซลล์
 และประสทิธภิาพในการตา้นเชื*อ
แบคทเีรยีของไททาเนยีมได
ออกไซดท์ ี�เจอืดว้ยไอออนชนดิต่างๆ 
(ระยะที� 1)

Comparative cytotoxicity and 

antibacterial efficiency of 

various types of ion-doped 

titanium dioxides (Phase I)

        105,700.00 น.ส. รววิรรณ มณีรัตน
โชติ

 ดําเนนิการเอง 15/06/2552 30/09/2552 3 2552

ศว. P0900089 การพัฒนาและผลติเกราะ      5,205,621.27 น.ส. กุลจริา สุจโิรจน์  ดําเนนิการเอง 1/07/2552 19/09/2554 2 2 2554

ศช. P0900086 การพัฒนาวธิกีารสังเคราะหย์าลด
ความดันโลหติ Felodipine ในระดับ
กโิลกรัม

        790,206.00 นาง ศศธิร เดชะเรอืง
ศลิป์

 ดําเนนิการเอง 15/05/2552 2/08/2554 2 3 2554

ศช. P0900077 การพัฒนาไมโครอะเรย์สําหรับสไปรูลิ
น่าเพื�อศกึษาการแสดงออกของยีน

        478,070.33 น.ส. กัลยาณี ไพฑูรย์
รังสฤษดิ/

 ดําเนนิการเอง 15/05/2552 31/01/2555 2 8 2555

ศอ. P0900075 การจําลองกระบวนการเปลี�ยนแปลง
บรเิวณชายฝั�งอ่าวไทย ระยะที� 1 : 

ผลกระทบจากการเพิ�มระดับนํ*าทะเล 
การรุกลํ*าของคลื�นทะเล และนํ*าท่วม
ตามแนวชายฝั�ง

Simulation of Coastal Change 

processes along the Thai gulf 

coasts Phase I

        682,467.50 นาย ศรเทพ วรรณรัตน์  ดําเนนิการเอง 2/07/2552 27/01/2555 2 6 2555

ศอ. P0900071 การพัฒนาระบบขอ้มูลสุขภาพและ
การแพทย์

National Health Information 

System: NHIS

     4,228,050.77 นาย ธรีะวัฒน ์วงษ์ศรี
สังข์

 ดําเนนิการเอง 1/06/2552 30/06/2555 3 2555

ศว. P0900058 การพัฒนากระบวนการพิมพ์สี
ธรรมชาตบินผา้ฝ้ายและไหม

Development of Natural Dye 

Printing Process on Cotton 

and Silk Fabrics

        790,004.01 นาย มณฑล นาคปฐม  ดําเนนิการเอง 7/09/2552 24/09/2556 4 2556
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ศว. P0900055 วัสดุคอมเปาดท์ ี�มคีุณสมบัตกิารคาย
ประจุไฟฟ้าสําหรับภาชนะบรรจุชิ*นส่วน
อเิล็กทรอนกิสโ์ดยกระบวนการขึ*นรูป
รอ้น (โครงการระยะที� 1): การ
วเิคราะหภ์าชนะคายประจุไฟฟ้าโดย
การขึ*นรูปรอ้นและการประเมนิราคา

ESD compounding materials 

for electronic part containers 

by thermoforming process 

(1st phase project)

        446,020.39 น.ส. ดรุณี อัศวเสถยีร  ดําเนนิการเอง 1/07/2552 2/10/2555 3 3 2555

สก. P0900048 การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบคุณภาพ
ของยางรถจักรยานยนตไ์ทยเทยีบกับ
ของคู่แข่ง

Benchmarking study of Thai 

Motorcycle type

        400,100.00 น.ส. สุนทรยี์ โฆษิตชัย
ยงค์

สนับสนุน
หน่วยงาน
ภายนอก

1/05/2552 21/07/2553 1 2 2553

ศอ. P0900044 ระบบสําหรับการแปลง จัดเก็บและ
วเิคราะหแ์บบจําลองฟันดจิติอล

AnaDent 3D         904,064.58 นาง จันทรจ์ริา สนิทนะ
โยธนิ

 ดําเนนิการเอง 1/07/2552 18/08/2554 2 1 2554

สก. P0900041 โครงการระบบจัดทําดัชนแีละคน้คนื
วดีทิัศนว์ัฒนธรรมอสีานเชงิความหมาย

     2,946,750.00 น.ส. อภัณตร ีเศรษฐี
ธรรม

สนับสนุน
หน่วยงาน
ภายนอก

30/04/2552 3/03/2554 1 11 2554

ศช. P0900033 Development of a technology to 

obtain auxotroph mutants using 

Lactobacillus plantarum BCC 9546 

as a model

Development of a technology 

to obtain auxotroph mutants 

using Lactobacillus plantarum 

BCC 9546 as a model

          64,350.56 นาย ปีเตอร ์เคอรด์ี*  ดําเนนิการเอง 15/01/2553 5/01/2554 1 2554

ศอ. P0900031 การพัฒนาเทคโนโลยีลเินยีรม์อเตอร์
รลีัคแตนซส์ําหรับระบบอัตโนมัตทิาง
อุตสาหกรรม

Development of Linear 

Reluctance Motor for 

Manufacturing Automation 

Applications

        359,022.22 นาย ณัฐพล ชโยพิทักษ์  ดําเนนิการเอง 20/04/2552 10/05/2553 1 1 2553

ศช. P0900027 การคน้หาจนีเป้าหมายของยาฆ่าเชื*อ
วัณโรค โดยใชข้อ้มูลการแสดงออก
ของจนีในระดับจโีนมที�ไดจ้ากวธิดีเีอ็น
เอไมโครอาเรย์

        119,768.93 นาย ณัฏฐ ์สมติตพิัฒน์  ดําเนนิการเอง 1/12/2552 12/03/2555 2 3 2555

ศว. P0900020 ตรวจไวรัสกุง้โดยไบโอเซ็นเซอรอ์ารเ์รย์      4,097,550.12 นาง กตัญชล ีไมง้าม  ดําเนนิการเอง 11/11/2552 31/05/2556 3 6 2556

ศว. P0900012 การผลติยางวงศจ์ัดฟันจากนํ*ายาง
ธรรมชาตทิ ี�ปราศจากการปนเปื*อนของ
สาร TMTD

Production of Orthodontic 

Elastic from Natural Rubber 

Latex without Contamination 

of TMTD

        294,878.32 นาง ฉววีรรณ คงแกว้  ดําเนนิการเอง 1/09/2552 29/02/2555 2 5 2555

ศอ. P0900001 การออกแบบและพัฒนา Diffractive 

Optical Element (DOE) บนแผ่น
เซนเซอร ์สําหรับเครื�องเอสพีอารแ์บบ
ภาพขนาดเล็ก

Research and development of 

Diffractive Optical Element 

(DOE) on a sensor chip for a 

compact surface plasmon 

resonance imaging

     1,272,795.47 น.ส. สกุลกานต ์บุญเรอืง  ดําเนนิการเอง 24/03/2552 31/01/2556 3 1 2556


