ตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำแหน่งงำน
อำจำรย์ประจำของสำขำ
รองศาสตราจารย์
อาจารย์
สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

อำจำรย์ประจำของคณะ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

2 รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ระดับ อาจารย์
9

สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

วท.ม. พืชไร่
วท.บ. พืชไร่นา

3 ดร.ทรงศักดิ์ จันทร์อดุ ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ 8

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (โรคพืช)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

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

donjanthong@hotmail.com

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

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

ieamkhang@hotmail.com

4 นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง

5 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เอีย่ มเข่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิกำรศึกษำ(ตรี-เอก)

ข้อมูลนักวิจยั และควำมเชีย่ วชำญของคณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ
E-mail address
สำขำที่มีควำมเชีย่ วชำญ
ผลงำนวิจยั
pornsuriya@hotmail.com
ปรับปรุงพันธุ์พืช พืชผัก พืชสวน 1 การปรับปรุงพันธุ์แตงไทย (Cucumis melo var. conomon) เพื่อให้ได้พันธุ์
การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ พุ่ม ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2551 หัวหน้าโครงการโครงการวิจยั
การวางแผนการทดลอง สถิติ
โครงการวิจยั เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
2 การศึกษาอนุกรมวิธานบัวไทย ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2551 ผู้ร่วม
โปรแกรมสาเร็จรูป
วิจยั โครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจยั
โครงการวิจยั เสร็จสิ้น (ต่อเนื่องที่
ดาเนินการต่อในปีถัดไป)
3 การศึกษาการเก็บรักษา คุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบัว ทุน
งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2551 หัวหน้าโครงการ โครงการย่อยภายใต้แผน
งานวิจยั โครงการวิจยั เสร็จสิ้น (ต่อเนื่องทีด่ าเนินการต่อในปีถัดไป)
4 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อการพัฒนา
ชุมชน โครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 2552
หัวหน้าโครงการโครงการวิจยั โครงการวิจยั เสร็จสิ้น
5 การศึกษาการเก็บรักษา คุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบัว ทุน
งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2552 หัวหน้าโครงการ โครงการย่อยภายใต้แผน
งานวิจยั โครงการวิจยั เสร็จสิ้น (ต่อเนื่องทีด่ าเนินการต่อในปีถัดไป)
6 การศึกษาอนุกรมวิธานบัวไทย ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2553 ผู้ร่วม
วิจยั โครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจยั โครงการวิจยั เสร็จสิ้น
7 การศึกษาการเก็บรักษาคุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบัว ทุน
praprut_5@hotmail.com
สรีรวิทยาของพืช, การผลิตพืชไร่ - การศึกษาถั่วเหลืองพันธุ์ตา่ งๆ และการรวบรวมเชื้อพันธุ์ทดี่ ใี นคณะ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เกษตรศาสตร์บางพระ ชลบุรี . 2530 . เป็นหัวหน้าโครงการ
- การเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้ายในท้องถิ่น : พันธุ์สาหรับฤดูฝน. 2531. เป็นหัวหน้า
โครงการ
- การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะบางประการของถั่วพุ่มรับประทานฝักสด
6 สายพันธุ.์ 2531. เป็นหัวหน้าโครงการ
- ผลการใช้ปยุ๋ อัตราต่ากับข้าวโพดทีม่ ีตอ่ การตรึงไนโตรเจนของถัวเหลืองในระบบ
ปลูกพืชร่วม. 2534. เป็นหัวหน้าโครงการ
- อิทธิพลของระดับประชากรทีม่ ีตอ่ การเจริญเติบโตผลผลิตโสนแอฟริกนั . 2535.
เป็นหัวหน้าโครงการ
- ผลการใช้เชื้อไรโซเบียม 5 สายพันธุ์ ทีม่ ีตอ่ การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์โสนแอฟริกนั . 2536. เป็นหัวหน้าโครงการ
- การใช้เชื้อไรโซเบียมและปุย๋ ไนโตรเจนต่อการตรึงไนโตรเจนและผลผลิตของถั่ว
เขียวพันธุ์กาแพงแสน1. 2540. เป็นหัวหน้าโครงการ
- ผลการใช้เชื้อไรโซเบียมและการใส่ปยุ๋ ไนโตรเจนระยะออกดอกทีม่ ีตอ่ การตรึง
ไนโตรเจนและผลผลิตของถั่วลิสง. 2541. หัวหน้าโครงการ
- ผลการใช้ปยุ๋ อินทรีย์ ปุย๋ เคมี และอายุการเก็บเกีย่ วต่อผลผลิต สมบัตทิ างเคมี
และกายภาพของข้าวโพดเทียน. 2542. หัวหน้าโครงการ
โรคพืช, การเพาะเห็ด

ที่
ชือ่ -สกุล
1 รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา

วท.ด.( พืชสวน )
วท.ม. ( เกษตรศาสตร์ )
ท.บ. (เกษตรศาสตร์ )การจัดการศัตรูพืช

ผู้ร่วมวิจยั
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสาปะหลัง ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2552
ผู้ร่วมวิจยั
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสาปะหลังทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2553
(สาหรับโครงการทีเ่ ข้าใหม่)ผู้ร่วมวิจยั
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสาปะหลัง ทุนงบประมาณแผ่นดิน 2554 (เปิดรอบ
สอง) ผู้ร่วมวิจยั
4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสาปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2555 ผู้ร่วมวิจยั
5. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสาปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2556 ผู้ร่วมวิจยั
6. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสาปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2557 ผู้ร่วมวิจยั
7. การพัฒนาพันธุ์บวั ประดับโดยการผสมพันธุ์ข้ามสกุลย่อย ทุนพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2559: ด้านไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ร่วมวิจยั

โรคพืช (โรคไวรัส)
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผลงำนวิจยั ตีพิมพ์ /ผลงำนที่นำไปใช้ประโยชน์
1.ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review) วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ 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.183-91
2.ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review) แก่นเกษตร ไทย ความดีเด่นของลูกผสมในลักษณะผลและผลผลิต
ของสวีทเมล่อ Heterosis for fruit characters and yield in oriental sweet
melon ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทิพย์ พรสุริยา และ ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน 44 (ฉบับ
พิเศษ 1)873-879
3.ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review) วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ไทย การวิเคราะห์เสถียรภาพของ
สายพันธุ์และลูกผสมของแตงไทย Stability Analysis of Thai Melon Lines
and Hybrids ปราโมทย์ พรสุริยา, พรทิพย์ พรสุริยา ศิริมา ธีรสกุลชล และ อนุชา
จุลกะเสวี 13(ฉบับพิเศษ 1)171-175

1. การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมันสาปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ. ปีทพี่ ิมพ์ 2551.
เอกสารรายงานผลการวิจยั .
2. บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, ณ.นพชัย ชาญศิลป์และรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง. 2554.
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวสายเขตร้อนบานกลางคืน . วารสารวิจยั มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4(2) : 10-15.
3. บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, ณ. นพชัย ชาญศิลป์, สรรลาภ สงวนดีกลุ และ รุ่งอรุณ
ดอนจันทร์ทอง. 2554. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวฝรั่ง. น. 35-41, ในเอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9 ในงาน
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2554 21-23 ธันวาคม 2554.
ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่.
4. บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, ณ.นพชัย ชาญศิลป์, สรรลาภ สงวนดีกลุ และ รุ่งอรุณ
ดอนจันทร์ทอง. 2555. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวสายเขตร้อนบานกลางวัน
(Nymphaea Hybrid). น. 68-75. ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการการ
พัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 10 บัวไทย ; การอนุรักษ์ความหลากหลาย
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ,
กรุงเทพฯ.
5. บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ, สรรลาภ สงวนดีกลุ และรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง. 2556.
รายงานการวิจยั การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสาปะหลัง. สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
งานวิจยั :
1. ประเภทผลงานตีพิมพ์วารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดย
1. การสารวจโรคเหีย่ วในสับปะรดทีเ่ กิดจากเชื้อไวรัส Pineapple Mealybug
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) การเผยแพร่ วารสารเกษตรพระจอมเกล้าประเทศ
Wilt-associated Virus (หัวหน้าโครงการวิจยั : งานวิจยั ระหว่างปี พ.ศ.
ไทย ชื่อผลงาน การประเมินแนวโน้มความต้านทานต่อไวรัสใบด่างแตงในพริกพันธุ์
2550-2551)
ลูกผสม ภาษาอังกฤษ Evaluation of Cucumber mosaic virus (CMV)
2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Phytophthora spp. สาเหตุโรค Resistant Tendency in Chilli Hybrid รายชื่อผู้ร่วม จตุพร ไกลถาวร และ
ของยางพาราในพื้นทีเ่ พาะปลูกจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หัวหน้าโครงการวิจยั :
สรพงษ์ เบญจศรี วันทีต่ พี ิมพ์ /เผยแพร่ ฉบับที่/เล่มที่18 พ.ย.58 33/พิเศษ1
งานวิจยั ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552)
หน้าทีต่ พี ิมพ์ 894 – 899
3. การสารวจและศึกษาพันธุกรรมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองประจาถิ่นในจังหวัดสุ
2. ประเภทผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดย
ราษฎร์ธานีโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช , อพ.สธ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) การเผยแพร่วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ประเทศ
(หัวหน้าโครงการวิจยั : งานวิจยั ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553)
ไทย
ชื่อผลงานการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อราส่เหตุ
4. การสารวจพืชพื้นเมืองกินได้ในพื้นทีป่ กปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา
โรคใบไหม้ข้าว (Pyricularia grisea) ทีเ่ ก็บรวบรวมในประเทศไทยโดยใช้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, อพ.สธ.) (หัวหน้า
เครื่องหมายโมเลกุล SSRภาษาอังกฤษ Genetic Diversity Assessment of Rice
โครงการวิจยั : งานวิจยั ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554)
Blast Fungus (Pyricularia grisea) Collected in Thailand using SSR
5. การจัดจาแนกเชื้อ Ganoderma spp. สาเหตุโรคลาต้นเน่า (Basal stem rot) Marker ผู้สนับสนุน นงลักษณ์ เภรินทวงค์ และนวรัตน์ ใจหอม เผยแพร่ฉบับที่ /
ในปาล์มน้ามัน (หัวหน้าโครงการวิจยั : งานวิจยั ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554)
เล่มที่32/3 หน้าทีต่ พี ิมพ์ 52 - 60
6. การศึกษาสูตรอาหารทีเ่ หมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหวายพื้นเมืองใน
3. ประเภท ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดย
พื้นทีป่ กปักพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โครงการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) การเผยแพร่แก่นเกษตร ประเทศไทย ชื่อผลงาน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช, อพ.สธ.) (หัวหน้าโครงการวิจยั : งานวิจยั ระหว่างปี พ.ศ. ภาษาอังกฤษ การควบคุมเชื้อรา Rigidoporus lignosus สาเหตุโรครากขาวใน

รำงวัล
งำนบริกำรทำงวิชำกำร
1.29 สิงหาคม 2551รางวัล
ผลงานวิจยั ดีเด่นภาคบรรยาย (ผู้วิจยั
ร่วม)ผลของปุย๋ ยูเรียและน้าสกัด
ชีวภาพต่อผลผลิตของบรอกโคลี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย
2.14 พฤษภาคม 2553 รางวัล
เกียรติคุณระดับดี ในการนาเสนอ
ผลงานภาคโปสเตอร์ ความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมและ
ความก้าวหน้าในการคัดเลือก
ลักษณะทางพืชสวนของประชากร
มะระขี้นกพันธุ์พื้นเมืองมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ (การประชุม
พืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8)
3.23 พฤษภาคม 2557 รางวัล
โปสเตอร์ยอดนิยม อันดับ 2 (ผู้วิจยั
ร่วม)อิทธิพลของการทา priming

ทรัพย์สินทำงปัญญำ

ที่
ชือ่ -สกุล
6 ดร.สุพรรษา ชินวรณ์(สุขแก้ว)

ตำแหน่งทำงวิชำกำร

ตำแหน่งงำน
อำจำรย์ประจำของสำขำ
อาจารย์
สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

อำจำรย์ประจำของคณะ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วุฒิกำรศึกษำ(ตรี-เอก)
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (พืชไร่)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่)

E-mail address
su_pan_sas@hotmail.com

สำขำที่มีควำมเชีย่ วชำญ
ปรับปรุงพันธุ์ (พืชไร่)

7 นางสาวณัฏฐยา เรือนแป้น

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาปฐพีวิทยา
ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาปฐพีวิทยา

nongnatjang@hotmail.com

การจัดการดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ทางดิน

8 นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) ปฐพีวิทยา
วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ปฐพีวิทยา

namenank@gmail.com

เกษตรอินทรีย์

หัวหน้าโครงการวิจยั : ชื่อโครงการวิจยั
การศึกษาชนิดของดินและปุย๋ ทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกบัวฝรั่ง .
การศึกษาชนิดของดินและปุย๋ ทีเ่ หมาะสมต่อการปลูกบัวฝรั่ง . ปีทตี่ พี ิมพ์ 2557.
เอกสารรายงานผลการวิจยั . งบวิจยั ทัว่ ไป (งบประมาณแผ่นดิน)
1. การคัดเลือกพันธุ์บวั สายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิง
พาณิชย์ Selection of Tropical and Hardy waterlily (Nymphaea sp.) for
Cut in commercial (หัวหน้าโครงการวิจยั : งานวิจยั ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2558)
2. การศึกษาความต้านทานต่อโรคไหม้ของข้าวไร่พื้นเมือง 50 พันธุ์ Study on
Blast Disease Resistance of Fifty varieties of Native Upland Rice (ผู้
ร่วมโครงการวิจยั : งานวิจยั ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2558)
3. การศึกษาความต้านทานต่อโรคไหม้ของข้าวไร่พื้นเมือง 50 พันธุ์ Study on
Blast Disease Resistance of Fifty varieties of Native Upland Rice (ผู้
ร่วมโครงการวิจยั : งานวิจยั ระหว่างปีพ.ศ. 2558-2559)
4. การแยกเชื้อแบคเทอริโอฟาจทีจ่ าเพาะต่อเชื้อ Xanthomonas axonopodis
pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ในมะนาว (ผู้ร่วมโครงการวิจยั : งานวิจยั ระหว่างปี
พ.ศ. 2558-2559)
5. คุณสมบัตแิ ละความหลากหลายชนิดของสาหร่ายน้าจืดบริเวณสถาบันบัวราช
มงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
(หัวหน้าโครงการวิจยั : งานวิจยั ระหว่าง 2558-2559)
6. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการตรวจสอบบัวประดับลูกผสม (Nymphaea
spp.) (หัวหน้าโครงการวิจยั : งานวิจยั ระหว่าง 2559-2560)
7. การพัฒนาบัวประดับสกุล Nymphaea spp. โดยการผสมข้ามระหว่างสกุล
หัวหน้าโครงการวิจยั
- ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของ
แก่นตะวันพันธุ์การค้าในสภาพการเพาะปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย.
2558.
- การประเมินลักษณะทาง
การเกษตรและการให้ผลผลิตของอินทผลัมสายพันธุ์ตา่ งๆ ภายใต้สภาพการ
เพาะปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย. 2559.
การทาลายการพักตัวของหัวแก่นตะวันพันธุ์การค้า ทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี 2561 (งบบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม) หัวหน้าโครงการ

9 ผศ.ดร.รัตนากร กฤษณชาญดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช
ปริญญาโท (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาโรคพืช

ratanakorn_kit@hotmail.com

การปรับปรุงพันธุ์พืช โรคพืช
การขาดธาตุอาหารในพืช
เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุ์

10 ผศ.ดร.รัตติกาล เสนน้อย

ูผูช่้ วยศาสตราจารย์

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วท.บ.พืชไร่
วท.ด.พืชไร่ (ปรับปรุงพันธุ)์

r_sennoi@hotmail.com,
sennoi.rattikarn@gmail.com

สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางการเกษตร
ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวัน
การวางแผนการทดลอง

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต Mie University
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรยั่งยืน)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

rusama4@hotmail.com

เกษตรยั่งยืนการปลูกพืชไม่ใช้ดนิ
ดินเค็ม
เกษตรยั่งยืน
การผลิตพืช
Sustainable Agriculture
Plant production
พืชทนเค็ม

11 ดร.รุศมา มฤบดี

ผลงำนวิจยั

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.

ผลงำนวิจยั ตีพิมพ์ /ผลงำนที่นำไปใช้ประโยชน์
รำงวัล
1. ประเภทผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) การเผยแพร่ วารสารเกษตร 25 (พิเศษ) ชื่อผลงาน
ภาษาไทย ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของการติดเมล็ดในข้าว ชื่อผู้สนับสนุน สุ
พรรษา สุขแก้ว เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม และ ศันสนีย์ จาจด วันทีต่ พี ิมพ์ /เผยแพร่
ฉบับที่ /เล่มที่27 พ.ย.52 หน้าทีต่ พี ิมพ์ 149 – 153
2. ประเภท ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) การเผยแพร่ ABRAO Journal of Breeding and
Genetics.Inheritance of Tolerance to High Temperature at Anthesis in
Rice.
Supansa Sukkeo, Benjavan Rerkasem, Sansanee Jamjod 49
(2) หน้าทีต่ พี ิมพ์ 135-143.
3. ประเภทผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) การเผยแพร่ ScienceAsia. Heat Tolerance in
Thai Rice Varieties. Supansa Sukkeo, Benjavan Rerkasem, Sansanee
Jamjod. 43 (2)
4. ประเภทบทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) การเผยแพร่
งานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่2 มิตใิ หม่วิจยั ข้าวไทย
การ
ตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงของข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างพันธุ์ทนทานและอ่อนแอ
ต่ออุณหภูมิสูงในระยะดอกบาน ชื่อผู้สนับสนุน สุพรรษา สุขแก้ว เบญจวรรณ ฤกษ์

การเผยแพร่ผลงานวิจยั
รัตนากร กฤษณชาญดี, ชวลิต ฮงประยูร, วิทติ ร ใจอารีย์ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ .
2549. ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายเอเอฟแอลพีกบั ยีนทีค่ วบคุมความ
ทนทานต่อการขาดธาตุเหล็กในถั่วเขียว.
ว. วิทย.กษ. 37 (6):153-158 น.
Srinives P., R. Kitsanachandee, T. Chalee, W. Sommanas and S.
Chanprame. 2010. Inheritance of resistance to iron deficiency and
identification of AFLP markers associated with the resistance in
mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek). Plant Soil (2010) 335:423–437.
Khalid P. Akhtar, R. Kitsanachandee, P. Srinives, G. Abbas, M. J. Asghar,
T. M. Shah, B. M. Atta, O. Chatchawankanphanich, G. Sarwar, M.
Ahmad and N. Sarwar. 2009. Field evaluation of mungbean
recombinant inbred lines from Thailand against mungbean yellow
mosaic disease using new disease scale. The Plant Patho J.
25(4):422-428
Kitsanachandee, R., Somta, P., Chatchawankanphanich, O., Akhtar,
K.P., Shah, T.M., Nair, R.M., Bains, T.S., Sirai, S., Kaur, L. and P. Srinives.
2013. Detection of quantitative trait loci for mungbean yellow
1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review) วิทยาศาสตร์เกษตร ไทย ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะ
ทางการเกษตรของแก่นตะวัน ภายใต้สภาพการเพาะปลูกในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย Yield Potential and Agronomic Performance of Jerusalem
Artichoke (Kaentawan) Cultivars Growing in Eastern Part of Thailand
47(2)(พิเศษ) 589-592
589-592
2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review) แก่นเกษตร ไทย ผลของสารเคมีและสารชีวภาพต่อการเกิดโรค
โคนเน่าและการงอกของแก่นตะวัน Effect of chemical and biological on
stem rot disease and tuber germination of Jerusalem artichoke 46
ฉบับพิเศษ 1 1039-1044
3. บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) แก่นเกษตร ไทย ผล
ของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อการงอกหลังบ่มของหัวแก่นตะวัน
Effect of
storage duration on Jerusalem artichoke tuber emergence after
incubation 46 ฉบับพิเศษ 1 475-480
4. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย การงอกของหัวแกนตะวันสาย
พันธุ์หลังเก็บรักษาทีร่ ะยะเวลาแตกต่างกัน Tuber Germination of Four
1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(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) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(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) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 23 มกราคม 2561 รางวัล การ
นาเสนอภาคโปสเตอร์ดเี ด่น สาขาพืช
ไร่ ผลงาน ผลของระยะเวลาการเก็บ
รักษาต่อการงอกหลังบ่มของหัวแก่น
ตะวัน
ผู้ให้รางวัล คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งำนบริกำรทำงวิชำกำร

ทรัพย์สินทำงปัญญำ

ที่
ชือ่ -สกุล
12 ดร.ธนิตชยา พุทธมี

ตำแหน่งทำงวิชำกำร

ตำแหน่งงำน
อำจำรย์ประจำของสำขำ
อาจารย์
สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

อำจำรย์ประจำของคณะ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วุฒิกำรศึกษำ(ตรี-เอก)
Ph.D. (Bioproduction)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์)

E-mail address
thanid_9@hotmail.com

สำขำที่มีควำมเชีย่ วชำญ
- การเก็บรักษาผลิตผลสดทาง
การเกษตรหลังการเก็บเกีย่ ว
- การเก็บรักษาในสภาพ
บรรยากาศควบคุมและสภาพ
บรรยากาศดัดแปลง
- Structure of netted
melon fruit
- Transpiration of net and
cuticle of netted melon fruit

ผลงำนวิจยั
งานวิจยั ทีท่ าเสร็จแล้ว
- การศึกษารูปแบบการเจริญเติบโตของผลและอิทธิพลของอุณหภูมิตอ่ คุณภาพ
ระหว่างการเก็บรักษาเงาะพันธุ์ทองเมืองตราดปีทพี่ ิมพ์ 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- นวัตกรรมการผลิตมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค ปีทพี่ ิมพ์ 2551 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ผลของ 1-methylcycloprooene และรูปแบบการตัดแต่ง ต่อคุณภาพและ
อายุการเก็บรักษามะละกอพันธุ์เรดมาลาดอลและพันธุ์แขกดา ปีทพี่ ิมพ์ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Effect of net development as a barrier against moisture
Loss in netted melon (Cucumis melo L. Reticulatus group)
ปีทพี่ ิมพ์ 2557 มหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปนุ่
สถานภาพในการทาวิจยั ผู้วิจยั หลัก
7.2 ประสบการณ์ฝึกงานในประเทศและต่างประเทศ
1 July 2015 – 31 August 2015 Research Fellowship from “Fiscal 2015
JASSO Follow-up Research Fellowship”, Japan
October 2010 - March 2014Scholarships from The Monbusho
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.

13 ดร.ธนาวัฒน์ เยมอ

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

guytanawat99@gmail.com

14 ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีผลิตพืช

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วท.บ.(วิทยาศาสตรบัณฑิต)
วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
Ph.D.(Doctor of Philosophy)
Post-doc
(นักวิจยั หลังปริญญาเอก)

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

- การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สาเร็จรูป
- การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป
- พิมพ์ไทย-อังกฤษ

15 นายจอมยศ กิจนุกลู

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม)

silalang@hotmail.com

เทคโนโลยีภมู ิทศั น์

งานวิจยั ทีท่ าเสร็จแล้ว : 2551 การผลิตหินเทียมในงานภูมิทศั น์ (เงินรายได้) ผู้
ร่วมวิจยั
งานวิจยั ทีก่ าลังทา : 2553 การปลูกหญ้าเทียมบนแผ่นใยมะพร้าว ผู้ร่วมวิจยั

ผู้ช่วยศาตราจารย์ระดับ อาจารย์
8
อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

เทคโนโลยีภมู ิทศั น์

ผู้ร่วมวิจยั - โครงการพื้นทีร่ ิมน้าบริเวณอ่างเก็บน้าในชลบุรี

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

วทบ.พืชสาสตร์(พืชสวน)
m.s.(crop science) Central Luzon state U.
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน)
ปริญญาโท M.LA. ภูมิสถาปัตยกรรม

Hadsong@hotmail.com

18 นายเยี่ยมพล โชติปญ
ั ญาธรรม

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

yiampol@yahoo.co.th

สาขาออกแบบวางผังแม่บท ผัง
โครงการขนาดใหญ่ ผังชุมชนที่
อยู่อาศัย ชุมชนน่าอยู่
สาขาออกแบบไฟแสงสว่างใน
งานภูมิทศั น์และสถาปัตยกรรม
อาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
และอาคารเขียว ภูมิทศั น์ในงาน
เกษตร ภูมิทศั น์เพื่อเมือง
ท่องเทีย่ วเมืองน่าอยู่และ
สร้างสรรค์

19 นางสาววณาลี ศักดิส์ ุริยผดุง

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

20 นายภาณุ เอีย่ มต่อม

อาจารย์

สาขาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

ภูมิสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน)
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

1.มโนรมย์” การปรับภูมิทศั น์สาหรับเมืองท่องเทีย่ ววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ทุน
งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2561 (งบบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม)
มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ร่วมวิจยั โครงการวิจยั
2. แนวทางการวางผังพัฒนาพื้นทีเ่ ชิงสร้างสรรค์โดยวิธีบรู ณาการวิเคราะห์ร่วมกับ
ฐาน ข้อมูลภูมิสารสนเทศ : กรณีศึกษาสถาบันบ่อทอง ชลบุรี ทุนงบประมาณ
แผ่นดินประจาปี 2561 (งบบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หัวหน้าโครงการ
3. ปี 2542 ผังแม่บทโครงการ ตลาดกลาง พลาซ่า และศูนย์การค้าแฮปปีแ้ ลนด์
กทม. หัวหน้าโครงการ
4. ปี 2545 ออกแบบปรับปรุงผังโครงการและสถาปัตยกรรม สถาบันเกริก
สุวรรณภูมิ หัวหน้าโครงการ
5. ปี 2546 ออกแบบพื้นทีน่ ันทนาการสาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
รามอืนทรา กทม.หัวหน้าโครงการ
6. ปี 2547 วางผังโครงการและออกแบบสถาปัตยกรรม ศูนย์จวิ เวลลี่ วังถลาง
ภูเก็ต หัวหน้าโครงการ
7. ปี 2548 ผังแม่บทโครงการ โปโลคลับ&สปอร์ต กว่า 2,000 ไร่ พัทยา ชลบุรี
หัวหน้าโครงการ
8. ปี 2549 ออกแบบผังโครงการและสวนสาธารนะปิยวัฒน์ไพรพฤกษ์ บางแสน

panuatom@gmail.com

ภูมิสถาปัตยกรรม ,เทคโนโลยี
ภูมิทศั น์

16 นายสัจจา ก้อนพรหม
17 นายทัศน์ ขันเขื่อน

สาขาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

ผลงำนวิจยั ตีพิมพ์ /ผลงำนที่นำไปใช้ประโยชน์

1.ประเภทผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) การเผยแพร่ วารสารแก่นเกษตร ประเทศไทย ชื่อ
ผลงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมและเสถียรภาพของผลผลิต
ในถั่วฝักยาวGenotype by environment interaction and yield stability in
yard long bean รายชื่อผู้ร่วม/ผู้สนับสนุนปราโมทย์ พรสุริยา, พรทิพย์ พรสุริยา,
อภิสิทธิ์ ชิตวณิช และ ธนาวัฒน์ เยมอ แหล่งข้อมูลวารสารแก่นเกษตร 46 วันที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่ 29 ม.ค.61 ฉบับที่/เล่มที่ 1 หน้าทีต่ พี ิมพ์ 1406-1411
2.ประเภทผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) การเผยแพร่วารสารแก่นเกษตร ประเทศ ไทย ชื่อ
ผลงาน ภาษาอังกฤษ การใช้แสงเทียมปลูกผักสลัด Red Oak ในทีร่ ่ม Using
Artificial Light Grown Red Oak Lettuce Indoor รายชื่อผู้ร่วม/ผู้สนับสนุน
อภิสิทธิ์ ชิตวณิช, ปราโมทย์ พรสุริยา และ ธนาวัฒน์ เยมอแหล่งข้อมูลวารสาร
แก่นเกษตร วันทีต่ พี ิมพ์/เผยแพร่ 28 ม.ค.62 ฉบับที่/เล่มทีแ่ ก่นเกษตร 47 (ฉบับ
พิเศษ 1) : (2562หน้าทีต่ พี ิมพ์ 1501-1506
3. ประเภทผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
การเผยแพร่วารสารแก่นเกษตร ประเทศ ไทย
ชื่อผลงาน ภาษาอังกฤษ วัสดุปลูกสาหรับการปลูกผักสลัด Red oak Mixed
Medias for Growing Red oak Lettuce รายชื่อผู้ร่วม/ผู้สนับสนุน อภสิูทธ์ู

ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer
review) วารสารสาระศาสตร์ 9:48, 2548 ไทย น้าในโครงการบ้านจัดสรรในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล WATER FEATURE IN HOUSING ESTATE OF
BANGKOK AND VICINITY รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล ในรายการอ้างอิง30 ก.ย.
48 9:48, 2548

รำงวัล

งำนบริกำรทำงวิชำกำร

ทรัพย์สินทำงปัญญำ

ที่
ชือ่ -สกุล
21 นางสาวศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง

ตำแหน่งทำงวิชำกำร

ตำแหน่งงำน
อำจำรย์ประจำของสำขำ
อาจารย์
สาขาเทคโนโลยีภมู ิทศั น์

อำจำรย์ประจำของคณะ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

วุฒิกำรศึกษำ(ตรี-เอก)
E-mail address
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
Sasitorn_sr@rmutto.ac.th
M.Arch. (Architecture and Planning) Illinois Institute
of Technology, USA.
ปร.ด.(การวางแผนภาคและเมือง)

สำขำที่มีควำมเชีย่ วชำญ
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
และการวางผังภาคและเมือง

ผลงำนวิจยั

ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
1. ผู้อานวยการแผนงานวิจยั
1.1การวิจยั
เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและการปรับปรุงพันธุ์ปลา
2 หัวหน้าโครงการวิจยั
2.1
การศึกษาจานวนโครโมโซมและการพัฒนาเนื้อเยื่อของลูกผสมระหว่างปลาดุก
เทศกับปลาดุกอุย.
2.2 ผลของการเหนี่ยวนาด้วยความเย็นต่อการเพิ่มจานวนชุดของโครโมโซม
ในปลาดุกด้าน.
2.3 การศึกษาเบือ้ งต้นในการเหนี่ยวนาให้เพิ่มชุดโครโมโซมในปลาดุก
ลูกผสมระหว่างปลาดุกอุยกับปลาดุกเทศ.
2.4 ผลของการเพิ่มชุดโครโมโซมทีม่ ีตอ่ ลักษณะของปลาดุกลูกผสมระหว่าง
ปลาดุกอุยกับปลาดุกเทศ
2.5 ผลของการให้อาหารผสม 17 อัลฟา-เมทธิลเทสโทสเตอโรนทีม่ ีตอ่
ลักษณะทางเพศในปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus).
2.6 แอนโดรเจเนซิสในปลาดุกอุย.
2.7 การทาลายโครโมโซมไข่ปลาดุกอุยด้วยรังสีแกมมาและอัลตราไวโอเลต.
2.8 Growth and survival rate of post-larvae of Kuruma prawn rearing
at different stocking densities.
1. ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของราทะเลในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจยั โครงการวิจยั
2. การสารวจและคัดแยกเชื้อราทะเลจากป่าชายเลนในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยเพื่อการศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์ HERP_โครงการ
ความหลากหลายทางชีวภาพผู้ร่วมวิจยั โครงการวิจยั

1. เรื่อง 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.เรื่อง การศึกษาเบือ้ งต้นในการเหนี่ยวนาให้เพิ่มชุดโครโมโซมในปลาดุกลูกผสม
ระหว่างปลาดุกอุยกับปลาดุกเทศ ชื่อวารสาร/บทความ/คอลัมน์ วารสารศูนย์
บางพระ 30(2): 18-22.
3. เรื่อง การศึกษาจานวนโครโมโซม และการพัฒนาเนื้อเยื่อของลูกผสมระหว่าง
ปลาดุกเทศกับปลาดุกอุยชื่อวารสาร/บทความ/คอลัมน์ รายงานการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สาขาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8, 14-16 มกราคม 2534
ณ สถาบันวิจยั และฝึกอบรมการเกษตรลาปาง จ. ลาปาง
4. เรื่อง ผลของการเพิ่มชุดโครโมโซมทีม่ ีตอ่ ลักษณะของปลาดุกลูกผสมระหว่าง
ปลาดุกอุยกับปลาดุกเทศ ชื่อวารสาร/บทความ/คอลัมน์ รายงานการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12, 25-27
มกราคม 2538 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ. นครราชสีมา
5. เรื่อง การศึกษาการต้านทานโรคในลูกปลาดุกอุยทีเ่ กิดจากพ่อแม่ปลาทีไ่ ด้รับ
การฉีดวัคซีน ชื่อวารสาร/บทความ/คอลัมน์ รายงานการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12, 25-27 มกราคม 2538 ณ

1. ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของราทะเลในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจยั โครงการวิจยั
2. การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp.
แบบต่อเนื่องเพื่อใช้ผลิตน้ามันไบโอดีเซล ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2559
(เป้าหมาย2) หัวหน้าโครงการ
3. การสารวจและคัดแยกเชื้อราทะเลจากป่าชายเลนในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยเพื่อการศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์ HERP_โครงการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจยั โครงการวิจยั
4. การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงราทนเค็มทีม่ ีฤทธิ์ตา้ นเชื้อก่อโรคในสัตว์น้า ทุน
งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2560 ผู้ร่วมวิจยั โครงการวิจยั
5. การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงราทนเค็มทีม่ ีฤทธิ์ตา้ นเชื้อก่อโรคในสัตว์น้า ทุน
งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2561 (งบบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม) ผู้ร่วมวิจยั

1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(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) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
(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) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

22 ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตงั้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ 8

อาจารย์

สาขาวิชาประมง

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
chongko_s@yahoo.com
Cert. in Brackish Water Pond Culture (SEAFDEC,
Philippines)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
Cert. in General Aquaculture Course (JICA,Japan
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (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 TeachingLearning Methodologies in VTET (SEAMEO VOCTECH,
Brunei Darussalam)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และ การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า

23 นางสาวเบญจวรรณ ไชยวงศ์

อาจารย์ระดับ 7

อาจารย์

สาขาวิชาประมง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

วท.ม.(ชีววิทยาทางทะเล) วท.ม.(ชีววิทยา)

Marine biology

24 ผศ.ชาญยุทธ คงภิรมย์ชื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

สาขาวิชาประมง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

วท.บ.(ประมง) วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

คุณภาพน้าทางการประมง การ
ป้องกันโรคระบาดสัตว์น้า
การศึกษา EIA ทางการประมง

25 ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

สาขาวิชาประมง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

วท.บ.สัตวศาสตร์(ประมง) วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง)

การเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย
การเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิต การ
อนุบาลลูกกุง้ ทะเล
การ
เลี้ยงกุง้ กุลาดาและกุง้ ขาวแวนนา
ไม

26 นางสาววราทิตย์ ดลสุจติ

อาจารย์

สาขาวิชาประมง

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.)วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วท.ม.)วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(วท.ด.)บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

waratit17@hotmail.com

สาหร่าย แพลงก์ตอนพืช การ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์
ตอนสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
วัยอ่อน โภชนาการสัตว์น้าวัย
อ่อน คุณภาพน้า ระบบ
หมุนเวียนน้า

27 นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วง

อาจารย์

สาขาวิชาประมง

อาหารสัตว์น้า

อาจารย์

สาขาวิชาประมง

29 ดร.จันทร์ทพิ ย์ ทองจันทร์

อาจารย์

สาขาวิชาประมง

วท.บ.(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
คณะ: วิทยาศาสตร์
สาขา:จุลชีววิทยา

nooh95@yahoo.com

28 นางสาวชนัดดา เกตุมา

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

junthip1111@gmail.com

Antimicrobial substances
and Enzyme Technology
Food Microbiology
Bioactive compounds:
Enzyme, Protein,
Biosurfactant
Purification Techniques

benjawan_ch@amutto.ac.th

2552 การวิจยั เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใช้เป็นโคสาวทดแทน
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน ผู้ร่วมวิจยั
งานวิจยั ทีท่ าเสร็จแล้ว :
(1)การเปลี่ยนแปลงปฏิกริ ิยาชีวเคมีในการหมักน้าปลาด้วยปลาสดและปลาไม่สด
แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถานะ: นักศึกษา
ปริญญาตรี วิชาปัญหาพิเศษ
(2) Purification and Characterization of Keratinase from Bacillus sp.
FK14
แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : 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. แหล่งทุน: สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถานะ: นักศึกษาปริญญาเอก (Thesis)

ผลงำนวิจยั ตีพิมพ์ /ผลงำนที่นำไปใช้ประโยชน์

รำงวัล

งำนบริกำรทำงวิชำกำร

ทรัพย์สินทำงปัญญำ

สิทธิบตั ร ผู้ประดิษฐ์ นางสาวชัชฎา
ภรณ์ สรรคอนุรักษ์ (ชื่อและ
นามสกุลเดิม) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชุด
อุปกรณ์สาหรับการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายและโรติเฟอร์แบบต่อเนื่อง
ด้วยระบบการ หมุนเวียนน้าแบบปิด
เลขทีร่ ับคาขอ 0801001112
ผู้ยื่นขอจดสิทธิบตั รการประดิษฐ์
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจยั
(สกว.)

ที่
ชือ่ -สกุล
30 นางศรัณยา รักเสรี

ตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำแหน่งงำน
อำจำรย์ประจำของสำขำ
อาจารย์
อาจารย์
สาขาวิชาประมง

31 ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

32 ผศ.ดร.จันทร์พิมพ์ กังพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

33 ดร.นฤมล บุญกระจ่าง

34 ผศ.สู้ศึก ศิลป์จารุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อำจำรย์ประจำของคณะ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

วุฒิกำรศึกษำ(ตรี-เอก)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) วท.บ.(วาริชศาสตร์)

E-mail address

อาจารย์

สาขาวิชาประมง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
วท.บ. (เคมีอตุ สาหกรรม)
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)

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

อาจารย์

สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

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

Krumon38090@hotmail.com

อาจารย์

สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สำขำที่มีควำมเชีย่ วชำญ
แพลงก์ตอนพืช สิ่งแวดล้อมทาง
น้า/ทางทะเล

ผลงำนวิจยั
หัวหน้ำโครงกำรวิจยั
- ความชุกชุม
และปริมาณของแพลงก์ตอนพืชในช่วงข้างขึ้น-ข้างแรม บริเวณแหลมแท่น จ.
ชลบุรี
- ผลของสารอาหาร ความ
เป็นกรด-ด่าง ความเค็มและอุณหภูมิตอ่ การเติบโตของสาหร่ายสีเขียว
Pedinomonas noctilucae (ทุนสนับสนุนงานวิจยั จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี 2535)
- ผลของสารอาหารไนโตรเจนต่อการ
เติบโตของ Noctiluca scintillans (ทุนสนับสนุนงานวิจยั จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ 2550)
- การสารวจและคัดแยกราทะเลบริเวณชายหาดจังหวัดชลบุรี (ทุนสนับสนุน
งานวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ 2552)
- ความสามารถของราทะเลในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช (ทุนสนับสนุนงานวิจยั
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ 2553)
- การสารวจและคัดแยกราในนาเกลือจังหวัดฉะเชิงเทรา (ทุนสนับสนุนงานวิจยั
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ 2553)

ผู้ร่วมวิจยั
ระบบทาความเย็นจากความร้อน หัวหน้าโครงการวิจยั “การลดขนาดระบบทาความเย็นทีข่ ับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์ดว้ ยการติดตัง้ อีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์ ” ทุน
สนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.
2558
หัวหน้าโครงการวิจยั “ผลทางรูปทรงเรขาคณิตของอีเจ๊คเตอร์และสภาวะการ
ทางานทีม่ ีผลต่อสมรรถนะของระบบการทาความเย็นแบบติดตัง้ อีเจ๊คเตอร์ชนิด
วงจรชั้นเดียว” กองทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
หัวหน้าโครงการจัดทาแผนแม่บทอาคารสีเขียวสาหรับอาคารต่างๆของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ประดิษฐ์ “อีเจ็คเตอร์และหัวฉีดสาหรับทาความเย็นทีใ่ ช้น้าเป็นสารทาความ
เย็น” อนุสิทธิบตั ร
เลขที่ 1303000931
ผู้ประดิษฐ์ “ระบบทาความเย็นทีข่ ับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดว้ ยการ
ติดตัง้ อีเจ็คเตอร์” อนุสิทธิบตั ร เลขที่ 1303000932
ผู้ร่วมโครงการวิจยั “การพัฒนาถังเก็บน้าร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสาหรับระบบ
ผลิตน้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนจาก
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2558
Fishery biology
หัวหน้ำโครงกำรวิจยั
สาขาชีววิทยาประมง
1) การศึกษาเปรียบเทียบแพลงก์ตอนในอ่างเก็บน้าบางพระกับแม่น้าบางปะกง
2) การวิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงไรแดงโดยใช้ Ephippium egg
3) การศึกษาอัตรารอดของไรแดงทีข่ นส่งด้วยวิธีช็อคเซลล์ทอี่ ณ
ุ หภูมิตา่
4) การเลี้ยงไส้เดือนทะเลในกะบะทราย
5) การวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์โภชนะและต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์น้าทีผ่ ลิตด้วยวัตถุดบิ ท้องถิ่น
6) การวิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์หนอนแดง
7) การวิจยั และพัฒนาระบบฐานข้อมูลแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้าของจังหวัด
ชลบุรี
8) ผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนบางปะกงทีม่ ีตอ่ องค์ประกอบ
ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน
9) การใช้แพลงก์ตอนเป็นดัชนีชี้คุณภาพน้าทางชีวภาพบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่งจังหวัดชลบุรี
10) การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าชายฝั่งต่อการประมง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการท่องเทีย่ วบริเวณหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี
11) การวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุง้ ก้ามกรามด้วยอาหารเสริมกรด
ไขมันจากทรอสโทไคตริดส์
เครื่องจักรกลเกษตร
หัวหน้าโครงการ
1. พัฒนาเครื่องลดความชื้นหมากเพื่อวิสาหกิจชุมชน ทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี 2556 หัวหน้าโครงการ
2. การพัฒนาเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวตามมาตรฐานข้าว. ทุนงบประมาณ
แผ่นดินประจาปี 2561 (งบบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
1. การวิจยั พัฒนาโรงสีข้าวขนาดเล็กเคลื่อนทีไ่ ด้ สาหรับวิสาหกิจชุมชนทุนสกอ.
ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจยั ในอุดมศึกษา ประจาปี 2554 ผู้ร่วมวิจยั
2. การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็วเพื่อวิสาหกิจชุมชน ทุนงบประมาณ
แผ่นดินประจาปี 2555 ผู้ร่วมวิจยั
3. การวิจยั และพัฒนาเครื่องปลูกต้นกล้าข้าวชนิดใช้กล้าล้างรากติดรถไถเดินตาม
ขนาดเล็กในการผลิตข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี
2556 ผู้ร่วมวิจยั
4. การพัฒนาเครื่องปลูกข้าว และกาจัดวัชพืชในการปลูกข้าวแอโรบิค ทุน
งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2557 ผู้ร่วมวิจยั
5. การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบย่างสุกรทัง้ ตัวแบบเคลื่อนที่ ทุน
งบประมาณแผ่นดินประจาปี 2557 ผู้ร่วมวิจยั
6. การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าว

ผลงำนวิจยั ตีพิมพ์ /ผลงำนที่นำไปใช้ประโยชน์

รำงวัล

งำนบริกำรทำงวิชำกำร

ทรัพย์สินทำงปัญญำ

ที่
ชือ่ -สกุล
35 ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์

ตำแหน่งทำงวิชำกำร

ตำแหน่งงำน
อำจำรย์ประจำของสำขำ
อาจารย์
สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

อำจำรย์ประจำของคณะ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

วุฒิกำรศึกษำ(ตรี-เอก)
E-mail address
วุฒกิ ารศึกษา: ปริญญาตรี คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา:ชีววิทยา najjapak@gmail.com
วุฒกิ ารศึกษา: ปริญญาเอก คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา:ชีววิทยา

36 ดร.พรอารีย์ ศิริผลกุล

อาจารย์

สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต (เทคโนโลีหลังการเก็บเกีย่ ว)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกล)

37 นายชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ

อาจารย์

38 นายเชิดศักดิ์ คงขวัญ

อาจารย์

39 นายรังสรรค์ กุฎสาโรง

อาจารย์

40 นายคณาธิป คาเพราะ

อาจารย์

สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

ครุศาสตร์อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต (ไฟฟ้า)
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (อิเล็คทรอนิกส์โทรคมนาคม)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วัสดุศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีอตุ สาหกรรม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

41 ดร.สหภัทร ชลาชัย

อาจารย์

สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

42 นายกฤษณะ เนาว์ประโคน

อาจารย์
อาจารย์

สาขาวิศวกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยี
สาขาสัตวศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยา
การธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต (เครื่องกล)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมหลังการเก็บเกีย่ ว)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

อาจารย์

สาขาสัตวศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวบาล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

อาจารย์

สาขาสัตวศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปริญญาตรีวท.บ.เกษตรศาสตร์
ปริญญาโทวท.ม.เกษตรศาสตร์

kenkanatip@gmail.com

สำขำที่มีควำมเชีย่ วชำญ
จุลชีววิทยาการผลิตสารทาง
ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลงำนวิจยั
1. การปรับปรุงคุณภาพการบริโภคของข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพ ทุนงบประมาณ
แผ่นดินประจาปี 2559 (เป้าหมาย2) ผู้ร่วมวิจยั
2. นวัตกรรมแปรรูปขยะพลาสติกจากเทศบาลนครระยองเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
น้ามันดีเซลและผลิตภัณฑ์รีไซเคิลทุนนวิจยั ตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมาย
รัฐบาล และท้าทายไทย ปีงบประมาณ 2561: ทะเลไทยไร้ขยะ กองบริหารแผน
และงบประมาณการวิจยั (กบง.) ผู้ประสานงาน แผนงานวิจยั หรือชุด
โครงการวิจยั
โครงการอยู่ระหว่างดาเนินการ

เคมี ชีวมวล วัสดุรีไซเคิล
เทคโนโลยีรีไซเคิล

1. การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะไบโอพอลิเมอร์ -นาโนคอมพอสิต
สาหรับใช้เป็นปุย๋ ปลดปล่อยช้า ทุนวิจยั มุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2561 พลาสติก
ชีวภาพ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หัวหน้า
โครงการ

ผลงำนวิจยั ตีพิมพ์ /ผลงำนที่นำไปใช้ประโยชน์
รำงวัล
1. การเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดย
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) ทีม่ ีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินสถานภาพ: ผู้ร่วมวิจยั
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ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2559 (เป้าหมาย2) ผู้ร่วมวิจยั
2. ผลของการใช้กากมอล์ตจากการสกัดเครื่องดืม่ บารุงร่างกายต่อประสิทธิภาพ
การผลิตและคุณภาพซากในไก่เนื้อ ทุนงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2560
หัวหน้าโครงการ

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอือ้ ง

ผลงำนวิจยั ตีพิมพ์ /ผลงำนที่นำไปใช้ประโยชน์

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 กตเวทิน , มนต์ชัย ดวงจินดา และสิทธิรักษ์ รอยตระกูล.
(2556). ความแตกต่างของแบบแผนโปรตีนในของเหลวในร่างกายโคทีต่ อบสนอง
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. จักกริช เจริญศิลป์, สุภร กตเวทิน , ยุพิน ผาสุข และสุรางคนา สุขเลิศ . (2555).

รำงวัล

งำนบริกำรทำงวิชำกำร

ทรัพย์สินทำงปัญญำ

