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การธรรมชาติ
วท.ด.( พืชสวน )
วท.ม. ( เกษตรศาสตร์ )
ท.บ. (เกษตรศาสตร์ )การจดัการศัตรูพืช

pornsuriya@hotmail.com ปรับปรุงพันธุ์พืช พืชผัก พืชสวน
 การผลิตผักปลอดภยัจากสารพิษ
 การวางแผนการทดลอง สถิติ 
การวิเคราะหข์้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป

1 การปรับปรุงพันธุ์แตงไทย (Cucumis melo var. conomon) เพื่อใหไ้ด้พันธุ์
พุ่ม ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2551 หวัหน้าโครงการโครงการวิจยั        
โครงการวิจยัเสร็จส้ิน
2 การศึกษาอนุกรมวิธานบวัไทย ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2551 ผู้ร่วม
วิจยั โครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจยั        โครงการวิจยัเสร็จส้ิน (ต่อเนื่องที่
ด าเนินการต่อในปถีัดไป)
3 การศึกษาการเกบ็รักษา คุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบวั ทนุ
งบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2551 หวัหน้าโครงการ โครงการย่อยภายใต้แผน
งานวิจยัโครงการวิจยัเสร็จส้ิน (ต่อเนื่องทีด่ าเนินการต่อในปถีัดไป)
4 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อการพัฒนา
ชุมชน โครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2552
 หวัหน้าโครงการโครงการวิจยัโครงการวิจยัเสร็จส้ิน
5 การศึกษาการเกบ็รักษา คุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบวั ทนุ
งบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2552 หวัหน้าโครงการ โครงการย่อยภายใต้แผน
งานวิจยั โครงการวิจยัเสร็จส้ิน (ต่อเนื่องทีด่ าเนินการต่อในปถีัดไป)
6  การศึกษาอนุกรมวิธานบวัไทย ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2553 ผู้ร่วม
วิจยั โครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจยั โครงการวิจยัเสร็จส้ิน
7  การศึกษาการเกบ็รักษาคุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบวั ทนุ

1.	ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer review) วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภมูิ ไทย Triple Test Cross 
Analysis for Epistatic Components in A Cross between Thai Melon 
(Cucumis melo varconomon) and Cantaloupe (C. melo var. 
cantalupensis) Triple Test Cross Analysis for Epistatic Components in 
A Cross between Thai Melon (Cucumis melo varconomon) and 
Cantaloupe (C. melo var. cantalupensis) Pramote Pornsuriya, Pornthip
 Pornsuriya and Patiyut Kwna-on Vol.4 No.1	83-91
2.	ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer review) แกน่เกษตร ไทย ความดีเด่นของลูกผสมในลักษณะผลและผลผลิต
ของสวีทเมล่อ Heterosis for fruit characters and yield in oriental sweet 
melon ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทพิย์ พรสุริยา และ ปฏยิุทธ์ ขวัญออ่น 44 (ฉบบั
พิเศษ 1)	873-879
3.	ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer review) วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ไทย การวิเคราะหเ์สถียรภาพของ
สายพันธุ์และลูกผสมของแตงไทย Stability Analysis of Thai Melon Lines 
and Hybrids ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทพิย์ พรสุริยา ศิริมา ธีรสกลุชล และ อนุชา
 จลุกะเสวี 13(ฉบบัพิเศษ 1)	171-175

1.	29 สิงหาคม 2551	รางวัล
ผลงานวิจยัดีเด่นภาคบรรยาย (ผู้วิจยั
ร่วม)	ผลของปุย๋ยูเรียและน้ าสกดั
ชีวภาพต่อผลผลิตของบรอกโคลี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย
2.	14 พฤษภาคม 2553 รางวัล
เกยีรติคุณระดับดี ในการน าเสนอ
ผลงานภาคโปสเตอร์ ความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมและ
ความกา้วหน้าในการคัดเลือก
ลักษณะทางพืชสวนของประชากร
มะระขี้นกพันธุ์พื้นเมือง	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุวรรณภมูิ (การประชุม
พืชสวนแหง่ชาติคร้ังที ่8)
3.	23 พฤษภาคม 2557 รางวัล
โปสเตอร์ยอดนิยม อนัดับ 2 (ผู้วิจยั
ร่วม)	อทิธิพลของการท า priming 2 รศ.ประพฤติ  พรหมสมบรูณ์ รองศาสตราจารย์ระดับ
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การธรรมชาติ
วท.ม. พืชไร่
วท.บ. พืชไร่นา

praprut_5@hotmail.com สรีรวิทยาของพืช,  การผลิตพืชไร่
 การอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช

- การศึกษาถั่วเหลืองพันธุ์ต่างๆ และการรวบรวมเชื้อพันธุ์ทีดี่ในคณะ
เกษตรศาสตร์บางพระ ชลบรีุ. 2530 . เปน็หวัหน้าโครงการ
- การเปรียบเทยีบพันธุ์ฝ้ายในทอ้งถิ่น : พันธุ์ส าหรับฤดูฝน. 2531. เปน็หวัหน้า
โครงการ
- การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะบางประการของถั่วพุ่มรับประทานฝักสด
 6 สายพันธุ.์ 2531. เปน็หวัหน้าโครงการ
- ผลการใช้ปุย๋อตัราต่ ากบัข้าวโพดทีม่ีต่อการตรึงไนโตรเจนของถัวเหลืองในระบบ
ปลูกพืชร่วม. 2534. เปน็หวัหน้าโครงการ
- อทิธิพลของระดับประชากรทีม่ีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตโสนแอฟริกนั. 2535. 
เปน็หวัหน้าโครงการ
- ผลการใช้เชื้อไรโซเบยีม 5 สายพันธุ์ ทีม่ีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์โสนแอฟริกนั. 2536. เปน็หวัหน้าโครงการ
- การใช้เชื้อไรโซเบยีมและปุย๋ไนโตรเจนต่อการตรึงไนโตรเจนและผลผลิตของถั่ว
เขียวพันธุ์ก าแพงแสน1. 2540. เปน็หวัหน้าโครงการ
- ผลการใช้เชื้อไรโซเบยีมและการใส่ปุย๋ไนโตรเจนระยะออกดอกทีม่ีต่อการตรึง
ไนโตรเจนและผลผลิตของถั่วลิสง. 2541. หวัหน้าโครงการ
- ผลการใช้ปุย๋อนิทรีย์ ปุย๋เคมี และอายุการเกบ็เกีย่วต่อผลผลิต สมบติัทางเคมี
และกายภาพของข้าวโพดเทยีน. 2542. หวัหน้าโครงการ3 ดร.ทรงศักด์ิ  จนัทร์อดุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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การธรรมชาติ
วิทยาศาสตรดุษฎบีณัฑิต (โรคพืช)       
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (โรคพืช)        
วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีววิทยา)

โรคพืช,  การเพาะเหด็

4 นางสาวรุ่งอรุณ  ดอนจนัทร์ทอง อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วท.บ. พืชศาสตร์-พืชสวน
วท.ม. พืชศาสตร์ 

donjanthong@hotmail.com ผู้ร่วมวิจยั 
1. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมันส าปะหลัง  ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2552  
ผู้ร่วมวิจยั
2. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมันส าปะหลังทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2553 
(ส าหรับโครงการทีเ่ข้าใหม่)ผู้ร่วมวิจยั
3. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมันส าปะหลัง ทนุงบประมาณแผ่นดิน 2554 (เปดิรอบ
สอง)  ผู้ร่วมวิจยั
4. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมันส าปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว 
ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2555 ผู้ร่วมวิจยั
5. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมันส าปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว  
ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2556  ผู้ร่วมวิจยั
6. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมันส าปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว 
ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2557  ผู้ร่วมวิจยั
7. การพัฒนาพันธุ์บวัประดับโดยการผสมพันธุ์ข้ามสกลุย่อย ทนุพื้นฐาน 
ปงีบประมาณ 2559: ด้านไม้ดอกไม้ประดับ  ผู้ร่วมวิจยั

1. การเกบ็รักษาเชื้อพันธุกรรมมันส าปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ. ปทีีพ่ิมพ์ 2551. 
เอกสารรายงานผลการวิจยั.
2. บวัทพิย์ อบุลประเสริฐ, ณ.นพชัย ชาญศิลปแ์ละรุ่งอรุณ ดอนจนัทร์ทอง. 2554.
 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อบวัสายเขตร้อนบานกลางคืน . วารสารวิจยัมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4(2) : 10-15.
3. บวัทพิย์ อบุลประเสริฐ, ณ. นพชัย ชาญศิลป์, สรรลาภ สงวนดีกลุ และ รุ่งอรุณ
 ดอนจนัทร์ทอง. 2554. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อบวัฝร่ัง. น. 35-41, ในเอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการการพัฒนาบวัใหเ้ปน็พืชเศรษฐกจิ คร้ังที่9 ในงาน
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกยีรติ ฯ ราชพฤกษ ์ 2554  21-23 ธันวาคม 2554.
 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จงัหวัดเชียงใหม่.
4. บวัทพิย์ อบุลประเสริฐ, ณ.นพชัย ชาญศิลป์, สรรลาภ สงวนดีกลุ และ รุ่งอรุณ 
ดอนจนัทร์ทอง. 2555. การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อบวัสายเขตร้อนบานกลางวัน 
(Nymphaea Hybrid). น. 68-75. ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการการ
พัฒนาบวัใหเ้ปน็พืชเศรษฐกจิ คร้ังที่10 บวัไทย ; การอนุรักษค์วามหลากหลาย 
วันที ่17-18 สิงหาคม 2555 ณ  สวนสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ,
 กรุงเทพฯ.
5. บวัทพิย์ อบุลประเสริฐ, สรรลาภ สงวนดีกลุ และรุ่งอรุณ ดอนจนัทร์ทอง. 2556.
 รายงานการวิจยัการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อมันส าปะหลัง. สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช5 ผศ.ดร.สุภาภรณ์  เอีย่มเข่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาโรคพืช 
ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาพันธุวิศวกรรม 
ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ieamkhang@hotmail.com 
 โรคพืช (โรคไวรัส) 
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช การ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช

งานวิจยั:
1. การส ารวจโรคเหีย่วในสับปะรดทีเ่กดิจากเชื้อไวรัส Pineapple Mealybug 
Wilt-associated Virus (หวัหน้าโครงการวิจยั : งานวิจยัระหว่างป ีพ.ศ. 
2550-2551)
2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Phytophthora spp. สาเหตุโรค
ของยางพาราในพื้นทีเ่พาะปลูกจงัหวัดสุราษฎร์ธานี (หวัหน้าโครงการวิจยั : 
งานวิจยัระหว่างป ีพ.ศ. 2551-2552)
3. การส ารวจและศึกษาพันธุกรรมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองประจ าถิ่นในจงัหวัดสุ
ราษฎร์ธานีโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกลุ (โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช, อพ.สธ.) 
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วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เกษตรยั่งยืน)	
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

rusama4@hotmail.com เกษตรยั่งยืนการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 ดินเค็ม
เกษตรยั่งยืน
การผลิตพืช
Sustainable Agriculture
Plant production
พืชทนเค็ม

Marubodee R, Moonrat W, Promwee A, Chakhatrakan S. 2008. Effect 
of Combined Application of Bioextract and Trichoderma harzianum 
Strain CB-Pin-01 Fresh Culture on the Growth of Amaranthus tricolor.
 Agricultural Science journal, 39(3) (Suppl), 363-366.
Marubodee R, Moonrat W, Chakhatrakan S. 2009. Growth and Yield of
 Moroheiya (Corchorus olitorius L.) in response to Fish Bioextract. 
Japanese Journal of Tropical Agriculture, 51(1), 57-58.
Marubodee R, Moonrat W, Chakhatrakan S. 2009. Growth and Yield of
 Moroheiya (Corchorus olitorius L.) in response to Fish Bioextract. In 
The 16th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 
2009. Mie University, Mie, Japan. (October 19 – 22, 2009)
Marubodee R, Yoshida Y, Tomooka N, Ehara H. 2011. Dry Matter 
Production and Na+ Accumulation of Young Vigna Seedlings under 
NaCl Treatment. Tokai Journal of Crop Science Society of Japan, 12.
Marubodee R, Chakhatrakan S, Ehara H. 2012. Comparison of Growth
 of Azuki, Cowpea and Mungbean with Aeration and Non-aeration 
under Hydroponic Technique. Thai Journal of Science and 
Technology 1(1): 61-68.

1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer review) Plant Production Science United Kingdom A rapid 
quantification method for tissue Na+ and K+ concentrations in 
salt-tolerant and susceptible accessions in Vigna vexillata (L.) A. Rich. 
A rapid quantification method for tissue Na+ and K+ concentrations 
in salt-tolerant and susceptible accessions in Vigna vexillata (L.) A. 
Rich. Kohtaro Iseki, Rusama Marubodee, Hiroshi Ehara, Norihiko 
Tomooka 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1343943X.2016.1251826
?needAccess=true 19 ต.ค.59 20/1 144-148        
2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer review) PLoS ONE United Kingdom        Construction of an SSR
 and RAD-Marker Based Molecular Linkage Map of Vigna vexillata (L.) 
A. Rich. Construction of an SSR and RAD-Marker Based Molecular 
Linkage Map of Vigna vexillata (L.) A. Rich.Marubodee R, Ogiso-Tanaka
 E, Isemura T, Chankaew S, Kaga A, Naito K, Ehara H, Tomooka N. doi:
 10.1371/journal.pone.0138942 23 ก.ย.5810/9 1-15
3. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

mailto:nongnatjang@hotmail.com
mailto:ratanakorn_kit@hotmail.com


ที่ ชือ่-สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ต ำแหน่งงำน อำจำรยป์ระจ ำของสำขำ อำจำรยป์ระจ ำของคณะ วุฒิกำรศึกษำ(ตรี-เอก) E-mail address สำขำที่มีควำมเชีย่วชำญ ผลงำนวิจยั ผลงำนวิจยัตพิีมพ์/ผลงำนที่น ำไปใชป้ระโยชน์ รำงวัล งำนบริกำรทำงวิชำกำร ทรัพยส์ินทำงปัญญำ
12 ดร.ธนิตชยา พุทธมี อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
Ph.D. (Bioproduction)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์)

thanid_9@hotmail.com -  การเกบ็รักษาผลิตผลสดทาง
การเกษตรหลังการเกบ็เกีย่ว
-  การเกบ็รักษาในสภาพ
บรรยากาศควบคุมและสภาพ
บรรยากาศดัดแปลง
-  Structure of netted 
melon fruit
-  Transpiration of net and 
cuticle of netted melon fruit

งานวิจยัทีท่ าเสร็จแล้ว
- การศึกษารูปแบบการเจริญเติบโตของผลและอทิธิพลของอณุหภมูิต่อคุณภาพ
ระหว่างการเกบ็รักษาเงาะพันธุ์ทองเมืองตราดปทีีพ่ิมพ์ 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ
- นวัตกรรมการผลิตมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค ปทีีพ่ิมพ์ 2551 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ
- ผลของ 1-methylcycloprooene และรูปแบบการตัดแต่ง ต่อคุณภาพและ
อายุการเกบ็รักษามะละกอพันธุ์เรดมาลาดอลและพันธุ์แขกด า ปทีีพ่ิมพ์ 2551 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ
- Effect of net development as a barrier against moisture 
			 Loss in netted melon (Cucumis melo L. Reticulatus group)
	                            ปทีีพ่ิมพ์ 2557 มหาวิทยาลัยอวิาเตะ  ประเทศญี่ปุน่
	สถานภาพในการท าวิจยั     ผู้วิจยัหลัก

  7.2 ประสบการณ์ฝึกงานในประเทศและต่างประเทศ
1 July 2015 – 31 August 2015 	Research Fellowship from “Fiscal 2015 
JASSO Follow-up Research Fellowship”, Japan
October 2010 -   March 2014	Scholarships from The Monbusho 13 ดร.ธนาวัฒน์ เยมอ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)	
วิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีววิทยา)

guytanawat99@gmail.com PUBLICATIONS        
*Yemor, T., Benbow, M.E. and Suwannapong, G. (2014). Stingless Bee 
Propolis Effects on Experimental Infection of Asiatic Honeybee, Apis 
cerana with Nosema ceranae. Journal of Apicultural Research, 
Accepted.
* Suwannapong, G., Maksong, S., Yemor, T., Junsuri,N. and Benbow, 
M.E. (2013). Three species of    native Thai honey bees exploit 
overlapping pollen resources: identification of bee flora from pollen 
loads and midguts from Apis cerana, A. dorsata and A. florea. Journal 
of Apicultural Research, 52 (5):196-201.
 * Suwannapong, G., Yemor, T., Boonpukdee, C. and Benbow, M.E. 
(2011). Nosema ceranae, a new parasite in Thai honeybees. Journal 
of Invertebrate Pathology, 106(2): 236–241.

14 ดร.อภสิิทธิ์ ชิตวณิช อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

วท.บ.(วิทยาศาสตรบณัฑิต)
วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต)
Ph.D.(Doctor of Philosophy)
Post-doc 
(นักวิจยัหลังปริญญาเอก)

e-mail: apisit.ch@kmitl.ac.th
anglelovebliss@gmail.com

- การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
- การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป
- พิมพ์ไทย-องักฤษ

1.ประเภทผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) การเผยแพร่ วารสารแกน่เกษตร ประเทศไทย  ชื่อ
ผลงานปฏสัิมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกบัสภาพแวดล้อมและเสถียรภาพของผลผลิต
ในถั่วฝักยาวGenotype by environment interaction and yield stability in 
yard long bean รายชื่อผู้ร่วม/ผู้สนับสนุนปราโมทย์ พรสุริยา, พรทพิย์ พรสุริยา,
 อภสิิทธิ์ ชิตวณิช และ ธนาวัฒน์ เยมอ แหล่งข้อมูลวารสารแกน่เกษตร 46 วันที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่  29 ม.ค.61 ฉบบัที่/เล่มที ่1 หน้าทีตี่พิมพ์   1406-1411
2.ประเภทผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) การเผยแพร่วารสารแกน่เกษตร ประเทศ ไทย ชื่อ
ผลงาน ภาษาองักฤษ การใช้แสงเทยีมปลูกผักสลัด Red Oak ในทีร่่ม Using 
Artificial Light Grown Red Oak Lettuce Indoor รายชื่อผู้ร่วม/ผู้สนับสนุน
อภสิิทธิ์ ชิตวณิช, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ธนาวัฒน์ เยมอแหล่งข้อมูลวารสาร
แกน่เกษตร วันทีตี่พิมพ์/เผยแพร่ 28 ม.ค.62 ฉบบัที่/เล่มทีแ่กน่เกษตร 47 (ฉบบั
พิเศษ 1) : (2562หน้าทีตี่พิมพ์ 1501-1506
3. ประเภทผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)        การเผยแพร่วารสารแกน่เกษตร ประเทศ ไทย
 ชื่อผลงาน ภาษาองักฤษ วัสดุปลูกส าหรับการปลูกผักสลัด Red oak Mixed 
Medias for Growing Red oak Lettuce รายชื่อผู้ร่วม/ผู้สนับสนุน อภสูิทธ์ู 15 นายจอมยศ  กจินุกลู อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
ภมูิสถาปตัยกรรมบณัฑิต (ภมูิสถาปตัยกรรม) silalang@hotmail.com เทคโนโลยีภมูิทศัน์ งานวิจยัทีท่ าเสร็จแล้ว : 2551 การผลิตหนิเทยีมในงานภมูิทศัน์   (เงินรายได้)  ผู้

ร่วมวิจยั
งานวิจยัทีก่ าลังท า : 2553 การปลูกหญ้าเทยีมบนแผ่นใยมะพร้าว  ผู้ร่วมวิจยั

16 นายสัจจา  กอ้นพรหม ผู้ช่วยศาตราจารย์ระดับ
 8

อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วทบ.พืชสาสตร์(พืชสวน) 
m.s.(crop science) Central Luzon state U.

Hadsong@hotmail.com เทคโนโลยีภมูิทศัน์ ผู้ร่วมวิจยั - โครงการพื้นทีริ่มน้ าบริเวณอา่งเกบ็น้ าในชลบรีุ

17 นายทศัน์  ขันเขื่อน อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

การศึกษามหาบณัฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา)	
วิทยาศาสตรบณัฑิต (พืชสวน)

18 นายเยี่ยมพล  โชติปญัญาธรรม อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปริญญาโท M.LA. ภมูิสถาปตัยกรรม yiampol@yahoo.co.th สาขาออกแบบวางผังแม่บท ผัง
โครงการขนาดใหญ่ ผังชุมชนที่
อยู่อาศัย ชุมชนน่าอยู่ 
สาขาออกแบบไฟแสงสว่างใน
งานภมูิทศัน์และสถาปตัยกรรม 
อาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
และอาคารเขียว ภมูิทศัน์ในงาน
เกษตร ภมูิทศัน์เพื่อเมือง
ทอ่งเทีย่วเมืองน่าอยู่และ
สร้างสรรค์

1.มโนรมย์” การปรับภมูิทศัน์ส าหรับเมืองทอ่งเทีย่ววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ทนุ
งบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2561 (งบบรูณาการวิจยัและนวัตกรรม) 
มหาวิทยาลัยบรูพา ผู้ร่วมวิจยัโครงการวิจยั
2. แนวทางการวางผังพัฒนาพื้นทีเ่ชิงสร้างสรรค์โดยวิธีบรูณาการวิเคราะหร่์วมกบั
ฐาน ข้อมูลภมูิสารสนเทศ : กรณีศึกษาสถาบนับอ่ทอง ชลบรีุ ทนุงบประมาณ
แผ่นดินประจ าป ี2561 (งบบรูณาการวิจยัและนวัตกรรม) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หวัหน้าโครงการ
3. ป ี2542 ผังแม่บทโครงการ ตลาดกลาง พลาซ่า และศูนย์การค้าแฮปปีแ้ลนด์ 
กทม. หวัหน้าโครงการ
4. ป ี2545 ออกแบบปรับปรุงผังโครงการและสถาปตัยกรรม สถาบนัเกริก 
สุวรรณภมูิ หวัหน้าโครงการ
5. ป ี2546  ออกแบบพื้นทีน่ันทนาการส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก 
รามอนืทรา กทม.หวัหน้าโครงการ
6. ป ี2547 วางผังโครงการและออกแบบสถาปตัยกรรม ศูนย์จวิเวลล่ี วังถลาง 
ภเูกต็ หวัหน้าโครงการ
7. ป ี2548 ผังแม่บทโครงการ โปโลคลับ&สปอร์ต กว่า 2,000 ไร่ พัทยา ชลบรีุ 
หวัหน้าโครงการ
8. ป ี2549 ออกแบบผังโครงการและสวนสาธารนะปยิวัฒน์ไพรพฤกษ ์บางแสน

ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer
 review) วารสารสาระศาสตร์ 9:48, 2548 ไทย น้ าในโครงการบา้นจดัสรรในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล WATER FEATURE IN HOUSING ESTATE OF 
BANGKOK AND VICINITY รศ.จามรี อาระยานิมิตสกลุ ในรายการอา้งองิ	30 ก.ย.
48 9:48, 2548

19 นางสาววณาลี  ศักด์ิสุริยผดุง อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

ภมูิสถาปตัยกรรมมหาบณัฑิต (ภมูิสถาปตัยกรรม)		
วิทยาศาสตรบณัฑิต (พืชสวน)

20 นายภาณุ  เอีย่มต่อม อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

ภมูิสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (ภมูิสถาปตัยกรรม)	
สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถาปตัยกรรม)

panuatom@gmail.com ภมูิสถาปตัยกรรม ,เทคโนโลยี
ภมูิทศัน์

mailto:silalang@hotmail.com
mailto:Hadsong@hotmail.com


ที่ ชือ่-สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ต ำแหน่งงำน อำจำรยป์ระจ ำของสำขำ อำจำรยป์ระจ ำของคณะ วุฒิกำรศึกษำ(ตรี-เอก) E-mail address สำขำที่มีควำมเชีย่วชำญ ผลงำนวิจยั ผลงำนวิจยัตพิีมพ์/ผลงำนที่น ำไปใชป้ระโยชน์ รำงวัล งำนบริกำรทำงวิชำกำร ทรัพยส์ินทำงปัญญำ
21 นางสาวศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา

การธรรมชาติ
สถ.บ.(สถาปตัยกรรม)
M.Arch.  (Architecture and Planning)  Illinois Institute 
of Technology, USA. 
ปร.ด.(การวางแผนภาคและเมือง)

Sasitorn_sr@rmutto.ac.th โครงสร้างทางสถาปตัยกรรม 
และการวางผังภาคและเมือง

22 ผศ.ดร.ชงโค  แซ่ต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ระดับ 8

อาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาศาสตรบณัฑิต (ประมง)  
Cert. in Brackish Water Pond Culture (SEAFDEC, 
Philippines)
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
Cert. in General Aquaculture Course (JICA,Japan
วิทยาศาสตรดุษฎบีณัฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
Cert. in Intensive Aquaculture : Production 
Management & Food Safty (Mashav, Israel)
Cert. in Domestication and Genetics Improvement of 
Black Tiger Shrimp   (NSTDA, Thailand)
Cert. in “F.R.E.S.H.” Learner-Centered Teaching-
Learning Methodologies in VTET (SEAMEO VOCTECH, 
Brunei Darussalam)

chongko_s@yahoo.com การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และ การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า

ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานวิจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ
1. ผู้อ านวยการแผนงานวิจยั                                                 1.1การวิจยั
เพื่อการอนุรักษพ์ันธุ์ปลาและการปรับปรุงพันธุ์ปลา 
2 หวัหน้าโครงการวิจยั                                                         2.1 
การศึกษาจ านวนโครโมโซมและการพัฒนาเนื้อเยื่อของลูกผสมระหว่างปลาดุก
เทศกบัปลาดุกอยุ. 
      2.2 ผลของการเหนี่ยวน าด้วยความเย็นต่อการเพิ่มจ านวนชุดของโครโมโซม
ในปลาดุกด้าน.  
      2.3 การศึกษาเบือ้งต้นในการเหนี่ยวน าใหเ้พิ่มชุดโครโมโซมในปลาดุก
ลูกผสมระหว่างปลาดุกอยุกบัปลาดุกเทศ.  
      2.4 ผลของการเพิ่มชุดโครโมโซมทีม่ีต่อลักษณะของปลาดุกลูกผสมระหว่าง
ปลาดุกอยุกบัปลาดุกเทศ
      2.5 ผลของการใหอ้าหารผสม 17 อลัฟา-เมทธิลเทสโทสเตอโรนทีม่ีต่อ
ลักษณะทางเพศในปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus).
2.6 แอนโดรเจเนซิสในปลาดุกอยุ.  
2.7 การท าลายโครโมโซมไข่ปลาดุกอยุด้วยรังสีแกมมาและอลัตราไวโอเลต.  
2.8 Growth and survival rate of post-larvae of Kuruma prawn rearing 
at different stocking densities. 

1. เร่ือง  Androgenetic Pangasius hypophthalmus produced by UV 
irradiation of eggs of Clarias gariepinus and temperature shocks ชื่อ
วารสาร/บทความ/คอลัมน์ Thai J. Agric. Sci. 30: 435-446.                       
2.เร่ือง การศึกษาเบือ้งต้นในการเหนี่ยวน าใหเ้พิ่มชุดโครโมโซมในปลาดุกลูกผสม
ระหว่างปลาดุกอยุกบัปลาดุกเทศ ชื่อวารสาร/บทความ/คอลัมน์ วารสารศูนย์
บางพระ  30(2): 18-22. 
3. เร่ือง การศึกษาจ านวนโครโมโซม และการพัฒนาเนื้อเยื่อของลูกผสมระหว่าง
ปลาดุกเทศกบัปลาดุกอยุชื่อวารสาร/บทความ/คอลัมน์ รายงานการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สาขาเกษตรศาสตร์ คร้ังที ่8, 14-16 มกราคม 2534 
ณ สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง  จ. ล าปาง  
4. เร่ือง  ผลของการเพิ่มชุดโครโมโซมทีม่ีต่อลักษณะของปลาดุกลูกผสมระหว่าง
ปลาดุกอยุกบัปลาดุกเทศ ชื่อวารสาร/บทความ/คอลัมน์ รายงานการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  คร้ังที ่12, 25-27 
มกราคม 2538 ณ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ. นครราชสีมา
5. เร่ือง  การศึกษาการต้านทานโรคในลูกปลาดุกอยุทีเ่กดิจากพ่อแม่ปลาทีไ่ด้รับ
การฉีดวัคซีน ชื่อวารสาร/บทความ/คอลัมน์ รายงานการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  คร้ังที ่12, 25-27 มกราคม 2538 ณ 23 นางสาวเบญจวรรณ  ไชยวงศ์ อาจารย์ระดับ 7 อาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา

การธรรมชาติ
วท.ม.(ชีววิทยาทางทะเล) วท.ม.(ชีววิทยา) benjawan_ch@amutto.ac.th Marine biology 1. ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของราทะเลในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ  ผู้ร่วมวิจยัโครงการวิจยั  
2. การส ารวจและคัดแยกเชื้อราทะเลจากปา่ชายเลนในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยเพื่อการศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์ HERP_โครงการ
ความหลากหลายทางชีวภาพผู้ร่วมวิจยัโครงการวิจยั

24 ผศ.ชาญยุทธ  คงภริมย์ชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

วท.บ.(ประมง) วท.ม.(วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม) คุณภาพน้ าทางการประมง การ
ปอ้งกนัโรคระบาดสัตว์น้ า 
การศึกษา EIA ทางการประมง

25 ผศ.ศิริวรรณ  คิดประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

วท.บ.สัตวศาสตร์(ประมง)   วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง) การเพาะเล้ียงจลุสาหร่าย      
การเพาะเล้ียงอาหารมีชีวิต การ
อนุบาลลูกกุง้ทะเล          การ
เล้ียงกุง้กลุาด าและกุง้ขาวแวนนา
ไม

26 นางสาววราทติย์ ดลสุจติ อาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาศาสตรบณัฑิต
(วท.บ.)วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(วท.ม.)วิทยาศาสตรดุษฎบีณัฑิต
(วท.ด.)บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (บธ.ม.)

waratit17@hotmail.com สาหร่าย แพลงกต์อนพืช การ
เพาะเล้ียงสาหร่ายและแพลงก์
ตอนสัตว์ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
วัยออ่น โภชนาการสัตว์น้ าวัย
ออ่น คุณภาพน้ า ระบบ
หมุนเวียนน้ า

1. ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของราทะเลในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย  โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจยั โครงการวิจยั
2. การพัฒนาระบบการเพาะเล้ียงสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp. 
แบบต่อเนื่องเพื่อใช้ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล  ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2559 
(เปา้หมาย2) หวัหน้าโครงการ
3. การส ารวจและคัดแยกเชื้อราทะเลจากปา่ชายเลนในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยเพื่อการศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์  HERP_โครงการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจยั โครงการวิจยั 
4. การคัดแยกและการเพาะเล้ียงราทนเค็มทีม่ีฤทธิ์ต้านเชื้อกอ่โรคในสัตว์น้ า ทนุ
งบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2560 ผู้ร่วมวิจยั โครงการวิจยั 
5. การคัดแยกและการเพาะเล้ียงราทนเค็มทีม่ีฤทธิ์ต้านเชื้อกอ่โรคในสัตว์น้ า ทนุ
งบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2561 (งบบรูณาการวิจยัและนวัตกรรม) ผู้ร่วมวิจยั

1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer review) ScienceAsia ไทย Development of a closed- recirculating,
 continuous culture system for microalga (Tetraselmis suecica) and 
rotifer (Brachionus plicatilis) production        Sananurak, C., 
Lirdwitayaprasit, T. and Menasveta, P. 25 พ.ค.52        35 118-124
2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer review) The Journal of Scientific Research of Chulalongkorn 
University ไทย Effects of L-carnitine on Microalga (Tetraselmis 
suecica), Rotifer (Brachionus plicatilis) and Larval Seabass (Lates 
calcarifer)        Sananurak, C., Lirdwitayaprasit, T. and Menasveta, P. 4
 มี.ค.52 34(1)        25-30
3. บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) The 3rd National 
Conference on Algae and Plankton. Chulalongkorn University, 21-23 
March 2007. Bangkok, Thailand. ไทย Continuous Culture System of 
Microalgal Tetraselmis suecica and Rotifer Brachionus plicatilis with 
Closed Recirculation System.Sananurak, C., Lirdwitayaprasit, T. and 
Menasveta, P. 23 ก.ย.50
4. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สิทธิบตัร ผู้ประดิษฐ์ นางสาวชัชฎา
ภรณ์ สรรคอนุรักษ ์(ชื่อและ
นามสกลุเดิม) ชื่อส่ิงประดิษฐ์ ชุด
อปุกรณ์ส าหรับการเพาะเล้ียง
สาหร่ายและโรติเฟอร์แบบต่อเนื่อง
ด้วยระบบการ หมุนเวียนน้ าแบบปดิ
 เลขทีรั่บค าขอ 0801001112 
ผู้ยื่นขอจดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ 
โดยจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ส านักงานกองทนุสนับสนุนการ วิจยั
 (สกว.)

27 นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วง อาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วท.บ.(เกยีรตินิยม) มหาวิทยาลัยบรูพา
วท.ม. จฬุาลงกรณ์มหาลัย

nooh95@yahoo.com อาหารสัตว์น้ า

28 นางสาวชนัดดา  เกตุมา อาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)	
วิทยาศาสตรบณัฑิต (ประมง)

29 ดร.จนัทร์ทพิย์ ทองจนัทร์ อาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต
คณะ: วิทยาศาสตร์
สาขา:จลุชีววิทยา

junthip1111@gmail.com Antimicrobial substances 
and Enzyme Technology
Food Microbiology
Bioactive compounds: 
Enzyme, Protein, 
Biosurfactant
Purification Techniques

2552 การวิจยัเพื่อพัฒนาศักยภาพการเล้ียงลูกโคนมเพื่อใช้เปน็โคสาวทดแทน 
แหล่งทนุ : เงินงบประมาณแผ่นดิน ผู้ร่วมวิจยั 
งานวิจยัทีท่ าเสร็จแล้ว :
(1)การเปล่ียนแปลงปฏกิริิยาชีวเคมีในการหมักน้ าปลาด้วยปลาสดและปลาไม่สด
 แหล่งทนุ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ สถานะ: นักศึกษา
ปริญญาตรี วิชาปญัหาพิเศษ
(2) Purification and Characterization of Keratinase from Bacillus sp. 
FK14  
แหล่งทนุ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ :   Japan Society for 
the Promotion of Science and National Research Council of   
Thailand (JSPS-NRCT)
  สถานะ: นักศึกษาปริญญาโท  (Thesis) 
(3) Incidence of Clinical and Environmental Vibrio parahaemolyticus 
Isolates in Hat Yai City and Biosurfactants Produced by Soil 
Microorganisms against Vibrio  parahaemolyticus.   แหล่งทนุ: ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) สถานะ: นักศึกษาปริญญาเอก  (Thesis)

mailto:chongko_s@yahoo.com
mailto:benjawan_ch@amutto.ac.th


ที่ ชือ่-สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ต ำแหน่งงำน อำจำรยป์ระจ ำของสำขำ อำจำรยป์ระจ ำของคณะ วุฒิกำรศึกษำ(ตรี-เอก) E-mail address สำขำที่มีควำมเชีย่วชำญ ผลงำนวิจยั ผลงำนวิจยัตพิีมพ์/ผลงำนที่น ำไปใชป้ระโยชน์ รำงวัล งำนบริกำรทำงวิชำกำร ทรัพยส์ินทำงปัญญำ
30 นางศรัณยา  รักเสรี อาจารย์ อาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา

การธรรมชาติ
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) วท.บ.(วาริชศาสตร์) แพลงกต์อนพืช ส่ิงแวดล้อมทาง

น้ า/ทางทะเล
หัวหน้ำโครงกำรวิจยั                                                                       
                                                                           -  ความชุกชุม
และปริมาณของแพลงกต์อนพืชในช่วงข้างขึ้น-ข้างแรม บริเวณแหลมแทน่ จ.
ชลบรีุ                                                          -  ผลของสารอาหาร ความ
เปน็กรด-ด่าง ความเค็มและอณุหภมูิต่อการเติบโตของสาหร่ายสีเขียว 
Pedinomonas noctilucae  (ทนุสนับสนุนงานวิจยัจากจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ป ี2535)                                                                      
                                              -  ผลของสารอาหารไนโตรเจนต่อการ
เติบโตของ Noctiluca scintillans (ทนุสนับสนุนงานวิจยัจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปงีบประมาณ 2550)
- การส ารวจและคัดแยกราทะเลบริเวณชายหาดจงัหวัดชลบรีุ (ทนุสนับสนุน
งานวิจยัจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปงีบประมาณ 2552)
- ความสามารถของราทะเลในการยับยั้งเชื้อรากอ่โรคพืช (ทนุสนับสนุนงานวิจยั
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปงีบประมาณ 2553)
- การส ารวจและคัดแยกราในนาเกลือจงัหวัดฉะเชิงเทรา (ทนุสนับสนุนงานวิจยั
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปงีบประมาณ 2553)              
                                                                                                 
                                                     ผู้ร่วมวิจยั 31 ดร.อนันต์ พงศ์ธรกลุพานิช อาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปตัยกรรมศาสตร์
ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
วท.บ. (เคมีอตุสาหกรรม) 
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 

ระบบท าความเย็นจากความร้อน
ด้วยพลังงานแสงอาทติย์

หวัหน้าโครงการวิจยั “การลดขนาดระบบท าความเย็นทีข่ับเคล่ือนด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์ด้วยการติดต้ังอเีจค็เตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์” ทนุ
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ งบประมาณแผ่นดินป ีพ .ศ. 
2558 
หวัหน้าโครงการวิจยั “ผลทางรูปทรงเรขาคณิตของอเีจค๊เตอร์และสภาวะการ
ท างานทีม่ีผลต่อสมรรถนะของระบบการท าความเย็นแบบติดต้ังอเีจค๊เตอร์ชนิด
วงจรชั้นเดียว” กองทนุเงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.
 2558
หวัหน้าโครงการจดัท าแผนแม่บทอาคารสีเขียวส าหรับอาคารต่างๆของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ประดิษฐ์ “อเีจค็เตอร์และหวัฉีดส าหรับท าความเย็นทีใ่ช้น้ าเปน็สารท าความ
เย็น” อนุสิทธิบตัร
เลขที ่1303000931
ผู้ประดิษฐ์ “ระบบท าความเย็นทีข่ับเคล่ือนด้วยพลังงานแสงอาทติย์ด้วยการ
ติดต้ังอเีจค็เตอร์” อนุสิทธิบตัร เลขที ่1303000932 
ผู้ร่วมโครงการวิจยั “การพัฒนาถังเกบ็น้ าร้อนแบบแบง่ชั้นอณุหภมูิส าหรับระบบ
ผลิตน้ าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทติย์เพื่องานอตุสาหกรรม ทนุสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ งบประมาณแผ่นดินป ีพ.ศ. 2558 32 ผศ.ดร.จนัทร์พิมพ์  กงัพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา

การธรรมชาติ
M.Sc.(Fisheries science) B.Sc.(Aquatic science)
ปริญญาโท     วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง)
ปริญญาตรี วท. บ. (วาริชศาสตร์) ปริญญาเอก วท.ด.(วาริช
ศาสตร์)

chanpimk@hotmail.com Fishery biology
สาขาชีววิทยาประมง

หัวหน้ำโครงกำรวิจยั 
1) การศึกษาเปรียบเทยีบแพลงกต์อนในอา่งเกบ็น้ าบางพระกบัแม่น้ าบางปะกง
2) การวิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงไรแดงโดยใช้ Ephippium egg
3) การศึกษาอตัรารอดของไรแดงทีข่นส่งด้วยวิธีช็อคเซลล์ทีอ่ณุหภมูิต่ า
4) การเล้ียงไส้เดือนทะเลในกะบะทราย
5) การวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะหโ์ภชนะและต้นทนุการผลิต
อาหารสัตว	์น้ าทีผ่ลิตด้วยวัตถุดิบทอ้งถิ่น
6) การวิจยัและพัฒนาการใช้ประโยชน์หนอนแดง
7) การวิจยัและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลงกต์อนพืชในอา่งเกบ็น้ าของจงัหวัด
ชลบรีุ
8) ผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนบางปะกงทีม่ีต่อองค์ประกอบ
ชนิดและปริมาณของแพลงกต์อน
9) การใช้แพลงกต์อนเปน็ดัชนีชี้คุณภาพน้ าทางชีวภาพบริเวณแหล่งเพาะเล้ียง
สัตว์น้ าชายฝ่ังจงัหวัดชลบรีุ
10) การศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ าชายฝ่ังต่อการประมง 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และการทอ่งเทีย่วบริเวณหาดบางแสนจงัหวัดชลบรีุ
11) การวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงกุง้กา้มกรามด้วยอาหารเสริมกรด
ไขมันจากทรอสโทไคตริดส์33 ดร.นฤมล บญุกระจา่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและ

เทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร)  
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)  
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)

Krumon38090@hotmail.com เคร่ืองจกัรกลเกษตร หวัหน้าโครงการ
1. พัฒนาเคร่ืองลดความชื้นหมากเพื่อวิสาหกจิชุมชน ทนุงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าป ี2556 หวัหน้าโครงการ
2. การพัฒนาเคร่ืองปรับปรุงคุณภาพข้าวตามมาตรฐานข้าว. ทนุงบประมาณ
แผ่นดินประจ าป ี2561 (งบบรูณาการวิจยัและนวัตกรรม) หวัหน้าโครงการ 
ผู้ร่วมโครงการ
1. การวิจยัพัฒนาโรงสีข้าวขนาดเล็กเคล่ือนทีไ่ด้ ส าหรับวิสาหกจิชุมชนทนุสกอ. 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจยัในอดุมศึกษา ประจ าป ี2554 ผู้ร่วมวิจยั
2. การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหงุสุกเร็วเพื่อวิสาหกจิชุมชน ทนุงบประมาณ
แผ่นดินประจ าป ี2555 ผู้ร่วมวิจยั
3. การวิจยัและพัฒนาเคร่ืองปลูกต้นกล้าข้าวชนิดใช้กล้าล้างรากติดรถไถเดินตาม
ขนาดเล็กในการผลิตข้าวอนิทรีย์เชิงพาณิชย์ ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี
2556 ผู้ร่วมวิจยั
4. การพัฒนาเคร่ืองปลูกข้าว และก าจดัวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบคิ ทนุ
งบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2557 ผู้ร่วมวิจยั
5. การออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบย่างสุกรทัง้ตัวแบบเคล่ือนที ่ทนุ
งบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2557 ผู้ร่วมวิจยั
6. การพัฒนาเคร่ืองคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบรูณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าว34 ผศ.สู้ศึก  ศิลปจ์ารุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและ

เทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

mailto:chanpimk@hotmail.com


ที่ ชือ่-สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ต ำแหน่งงำน อำจำรยป์ระจ ำของสำขำ อำจำรยป์ระจ ำของคณะ วุฒิกำรศึกษำ(ตรี-เอก) E-mail address สำขำที่มีควำมเชีย่วชำญ ผลงำนวิจยั ผลงำนวิจยัตพิีมพ์/ผลงำนที่น ำไปใชป้ระโยชน์ รำงวัล งำนบริกำรทำงวิชำกำร ทรัพยส์ินทำงปัญญำ
35 ดร.นัจภคั สุขสวัสด์ิ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและ

เทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา:ชีววิทยา
วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา:ชีววิทยา

najjapak@gmail.com จลุชีววิทยาการผลิตสารทาง
ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

1. การปรับปรุงคุณภาพการบริโภคของข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพ ทนุงบประมาณ
แผ่นดินประจ าป ี2559 (เปา้หมาย2) ผู้ร่วมวิจยั
2. นวัตกรรมแปรรูปขยะพลาสติกจากเทศบาลนครระยองเปน็เชื้อเพลิงทดแทน
น้ ามันดีเซลและผลิตภณัฑ์รีไซเคิลทนุนวิจยัตอบสนองต่อนโยบาย/เปา้หมาย
รัฐบาล และทา้ทายไทย ปงีบประมาณ 2561: ทะเลไทยไร้ขยะ กองบริหารแผน
และงบประมาณการวิจยั (กบง.) ผู้ประสานงาน แผนงานวิจยั หรือชุด
โครงการวิจยั        โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ

1. การเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) Phytoremediation potential of charophytes:
 Bioaccumulation and toxicity studies of cadmium, lead and zinc 
Sooksawat N., Meetam M., Kruatrachue M., Pokethitiyook P., 
Nathalang K. Journal of Environmental Science 1 มี.ค.56 25/3 596-604 
2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer review) Bioaccumulation and biosorption of Cd2+ and Zn2+ by
 bacteria isolated from a zinc mine in Thailand Limcharoensuk T., 
Sooksawat N., Sumarnrote A., Awutpet T., Kruatrachue M., 
Pokethitiyook P., Auesukaree C. Ecotoxicology and Environmental 
Safety 12 ส.ค.58 122 322-330 
3. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer review) Exceptional hexose-fermenting ability of the 
xylitol-producing yeast Candida guilliermondii FTI 20037 Wen X., 
Sidhu S., Horemans S. K. C., Sooksawat N., Harner N. K., Bajwa P. K., 
Yuan Z., Lee H. Journal of Bioscience and Bioengineering 18 พ.ย.58 
121/6 631-637 
4. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 36 ดร.พรอารีย์ ศิริผลกลุ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและ

เทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปรัชญาดุษฏบีณัฑิต (เทคโนโลีหลังการเกบ็เกีย่ว)
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกีย่ว)
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรกล)

37 นายชัยสิทธิ์  แกว้จรูญ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต (ไฟฟ้า)       
ครุศาสตรอตุสาหกรรมบณัฑิต (อเิล็คทรอนิกส์โทรคมนาคม)

38 นายเชิดศักด์ิ  คงขวัญ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)		
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรกลวิธาน)

39 นายรังสรรค์ กฎุส าโรง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมเกษตร)    
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรกลวิธาน)

40 นายคณาธิป  ค าเพราะ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต (วัสดุศาสตร์)	
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมีอตุสาหกรรม)	
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี)

kenkanatip@gmail.com เคมี ชีวมวล วัสดุรีไซเคิล 
เทคโนโลยีรีไซเคิล

1.  การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะไบโอพอลิเมอร์-นาโนคอมพอสิต 
ส าหรับใช้เปน็ปุย๋ปลดปล่อยช้า ทนุวิจยัมุ่งเปา้ ปงีบประมาณ 2561 พลาสติก
ชีวภาพ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หวัหน้า
โครงการ

41 ดร.สหภทัร ชลาชัย อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย        
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร)  
      
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร)

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล
เกษตร

42 นายกฤษณะ เนาว์ประโคน อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

ครุศาสตรอสุาหกรรมบณัฑิต (เคร่ืองกล)	
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศกรรมหลังการเกบ็เกีย่ว)

kritsanaagr@gmail.com เคร่ืองจกัรกลเกษตร

43 รศ.สุชาติ  ชัยวรกลุ รองศาสตราจารย์  
ระดับ  9

อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

suchart_ch@rmutto.ac.th สัตวบาล หวัหน้าโครงการวิจยั
1. การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและต้นทนุการผลิตของโคนมทีไ่ด้รับข้าวโพด
หมักเปน็ แหล่งอาหารหยาบหลัก ป ี2549 หวัหน้าโครงการ
2. การใช้ต้นถั่วลิสงแหง้เสริมฟางข้าวปรุงแต่งด้วยยูเรียเปน็อาหารลูกโคนม ป ี
2549 หวัหน้าโครงการ
3. ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์แม่โคนมในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร
 ธรรมชาติ ป ี2550 หวัหน้าโครงการ
4. การพัฒนาถังใส่นมอณุหภมูิต่ า ป ี2554 หวัหน้าโครงการ
5. ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์แม่โคนม ในฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมบา้นบงึ ทนุ
งบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2556 หวัหน้าโครงการ
6. ศึกษาลักษณะอดุมทศันีย์ไกพ่ื้นเมืองไทย ประเมินโดยนักวิชาการและปราชญ์
ชาวบา้น ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2557 หวัหน้าโครงการ
7. ปจัจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการสืบทอดธุรกจิของธุรกจิครอบครัวในฟาร์มสุกร จงัหวัด
ชลบรีุ ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2557 หวัหน้าโครงการ
8. ปจัจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการสืบทอดธุรกจิของธุรกจิครอบครัวในฟาร์มไกเ่นื้อ 
อ าเภอบา้นบงึ จงัหวัดชลบรีุ ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2558 หวัหน้า
โครงการ
9. การพัฒนาตัวแบบการเล้ียงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อจากรุ่นสู่รุ่น ทนุ

บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คร้ังที ่6 
พ.ศ. 2556 ไทย ศักยภาพการผลิตและการตลาดแพะในเขตจงัหวัดชลบรีุ สิทธิพล 
โพธิ์ทอง, สุชาติ ชัยวรกลุ, สมชาย สุวรรณประดิษฐ์ และสมชาย โอฬารกนก	 
หน้าทีตี่พิมพ์ 214-217

44 ดร.นนทศักด์ิ เปีย่มผล อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปรัชญาดุษฏบีณัฑิต (สัตวศาสตร์)	
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สัตวบาล)	
วิทยาศาสตรบณัฑิต (สัตวศาสตร์)

45 ผศ.อโณชา บรูมปรมากลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปริญญาตรีวท.บ.เกษตรศาสตร์
ปริญญาโทวท.ม.เกษตรศาสตร์

anocha_bu@hotmail.com โภชนศาสตร์สัตว์ วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ การวิเคราะหอ์าหารสัตว์
การผลิตสุกร การจดัการฟาร์ม
สุกร

ไม่มี

mailto:suchart_ch@rmutto.ac.th
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ที่ ชือ่-สกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ต ำแหน่งงำน อำจำรยป์ระจ ำของสำขำ อำจำรยป์ระจ ำของคณะ วุฒิกำรศึกษำ(ตรี-เอก) E-mail address สำขำที่มีควำมเชีย่วชำญ ผลงำนวิจยั ผลงำนวิจยัตพิีมพ์/ผลงำนที่น ำไปใชป้ระโยชน์ รำงวัล งำนบริกำรทำงวิชำกำร ทรัพยส์ินทำงปัญญำ
46 ดร.ปทัมา ธรรมดี อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับ: ปริญญาเอกวุฒิการศึกษา: Dr. Agr. (Molecular 
Genetics)
คณะ: Faculty of Agricultureสาขา:Animal Science
ระดับ: ปริญญาโทวุฒิการศึกษา: วท.ม. (เกษตรศาสตร์)คณะ: 
เกษตรศาสตร์สาขา:สัตวศาสตร์
ระดับ: ปริญญาตรีวุฒิการศึกษา: วท.บ. (เกษตรศาสตร์)คณะ: 
เกษตรศาสตร์สาขา:สัตวศาสตร์

thumdee@hotmail.com การผลิตสัตว์เค้ียวเอือ้ง งานวิจยัทีท่ าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจยั ปทีีพ่ิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทนุ 
1)การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและต้นทนุการผลิตของโคนมทีไ่ด้รับข้าวโพดหมัก
เปน็แหล่งอาหารหยาบหลัก แหล่งทนุ: งบประมาณแผ่นดินสถานภาพ: ผู้ร่วมวิจยั
2)The prenatal expression of mRNA and protein of the prion protein 
gene, PRNP, in sheep. ป ีค.ศ. 2007. (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก)
3)Expression of the prion protein gene (PRNP) and cellular prion 
protein (PrPc) in cattle and sheep fetuses and maternal tissues 
during pregnancy. Gene Expr. 13(4-5): 283-297.
4)การท าความสะอาดเต้านมวัวโดยใช้สารสกดัสมุนไพรเพื่อลดปริมาณ
เชื้อจลิุนทรีย์
ในนมดิบแหล่งทนุ: งบประมาณเงินรายได้สถานภาพ: ผู้ร่วมวิจยั
งานวิจยัทีก่ าลังท า :
1)การศึกษาเปรียบเทยีบสมรรถภาพการเจริญเติบโตและความสมบรูณ์พันธุ์ของ
แพะเนื้อลูกผสมพันธุ์ Shami x Boer และ Anglo-Nubian x Boer iแหล่งทนุ: 
งบประมาณแผ่นดิน 2559 สถานภาพ: หวัหน้าโครงการวิจยั 

47 ดร.ปวีณอศิรัชต์  เคนจนัทน์ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วท.บ.เกษตรศาสตร์
วท.ม.เกษตรศาสตร์
ปร.ด.สัตวศาสตร์

bebeerkj@gmail.com การผลิตสัตว์กระเพาะเด่ียว, 
กระเพาะรวม
โปรไบโอติก / จลิุนทรีย์
วิทย์ฯสุขภาพสัตว์

งานวิจยัทีท่ าเสร็จแล้ว : 
1) การเสริมโยเกร์ิตต่อสมรรถภาพการผลิตและลดการเกดิโรคทอ้งร่วงในลูกสุกร
ดูดนมและหย่านมแหล่งทนุ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปริญญาโท)สถานะ: หวัหน้า
โครงการ
2) Study on the Current Utilization and Marketing of Dairy Bull Calves 
in Thailand แหล่งทนุ: มหาวิทยาลัยแม่โจ ้(ปริญญาเอก)

48 นายวิชิต   เกตุพงษพ์ันธุ์ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรบณัฑิต (สัตวศาสตร์)

wichit_peng@hotmail.com การผลิตสัตว์ งานวิจยัทีท่ าเสร็จแล้ว :
1)	ผลของการใช้ฟางข้าวหมักยูเรียกบัอาหารทีเ่หลือจากการเล้ียงหนอน   
    แมลงวันผลไม้ในระดับต่างกนัต่อสมรรถภาพของโคเนื้อ, ป ี2554 
    แหล่งทนุ: สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2)	โครงการวิจยัประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์แม่โคนม  ในฟาร์มคณะ   
    เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ป ี2554   
    แหล่งทนุ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3)	การพัฒนาถังใส่นมอณุหภมูิต่ า, ป ี2555 
    แหล่งทนุ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

4)	การศึกษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์และการใหผ้ลผลิตน้ านมโคนมลูกผสม
    พันธุ์โฮลสไตน์  ฟรีเชี่ยน ในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และ  
    ทรัพยากรธรรมชาติ, ป ี2555 แหล่งทนุ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
     ตะวันออก
5) 	การพัฒนาอปุกรณและรถช่วยคลอดโค 
    แหล่งทนุ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
6) 	การศึกษาแหล่งวัสดุเหลือใช้เปน็อาหารสัตว์เค้ียวเอือ้งรอบมหาวิทยาลัย
    เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก49 ดร.สุรางคณา สุขเลิศ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
ปรัชญาดุษฏบีณัฑิต (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรบณัฑิต (สัตวศาสตร์)

surangkana_suk@hotmail.com การวางแผนการทดลองในปศุสัตว์ 1. การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสมพันธุ์ Shami 2559
 ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2559 (เปา้หมาย2) ผู้ร่วมวิจยั 
2. ผลของการใช้กากมอล์ตจากการสกดัเคร่ืองด่ืมบ ารุงร่างกายต่อประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพซากในไกเ่นื้อ ทนุงบประมาณแผ่นดินประจ าป ี2560 
หวัหน้าโครงการ

1. Suklerd, S., Katawatin, S., Duangjinda, M., & Roytrakul, S. (2014). 
Expression of saliva protein associated with heat stress in cattle. In 
Subandriyo, Kusmartono, K. A. Santosa, E. Kurnianto, A. Purnomoadi, 
A. Sodiq, K. G. Wiryawan, S. Darodjah, I. Inounu, Darmono, A. Priyanti, 
P. Wynn, J. L. Han, J. Tay-Hsu, & Z. Idrus. The 16th AAAP Animal 
Science Congress (pp. 2388-2390). Yogyakarta, Indonesia.
2. สุรางคนา สุขเลิศ, สุภร กตเวทนิ, มนต์ชัย ดวงจนิดา และสิทธิรักษ ์รอยตระกลู.
 (2556). ความแตกต่างของแบบแผนโปรตีนในของเหลวในร่างกายโคทีต่อบสนอง
ต่อความเครียดเนื่องจากความร้อน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 44, 199-202. 
3. Suklerd, S., Katawatin, S., & Pongthaisong, P. (2012). Saliva protein 
expression in heat stress Thai Native Cattle. In S. Koonawootrittriron, 
T. Suwanasopee, D. jattawa, K. Boonyanuwal, & S. Phetdikhai (Ed.), 
The 15th AAAP Animal Science Congress (pp. 367-370). Bangkok, 
Thailand.     
4. Wang, J., Katawatin, S., Suklerd, S., & Pongthaisong, P. (2012). Skin 
morphology of Thai native cattle. Khon Kaen Agriculture Journal, 40, 
392-394.
5. จกักริช เจริญศิลป์, สุภร กตเวทนิ, ยุพิน ผาสุข และสุรางคนา สุขเลิศ. (2555).50 นางสาววรรณสุรีย์  ประมวลทรัพย์ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรบณัฑิต (สัตวศาสตร์)

wansuree_pr@rmutto.ac.t

51 นางสาวหทยัชนก อนิทร์สูงเนิน อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรบณัฑิต (สัตวศาสตร์)

โภชนศาสตร์สัตว์เค้ียวเอือ้ง
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