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ภายนอกมหาววทยาลจย (นอกประเทศ)

Asia Pacific Network for Global Change Research (APN)แหลลงททน 

- 
อ.สสชาย วรชนะนนนทท

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรททางทะเล

สถานะปะการนง คสณภาพนนนา และความ

เขขาใจเกกกยวกนบภนยคสกคามของชสมชน

บรวเวณชายฝฝฝงตนนออกของออาวไทย

 1 6/2555-6/2557  2,096,580.00

Rodney William Carter

     University of the Sunshine Coast

     

อ.ภาสวณก วรชนะนนนทท

     คณะววทยาศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรทสวกงแวดลขอม

ผศ.จรวย สสขแสงจนนทรท

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรททางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,096,580.00 บาท

Asian Transportation Research Societyแหลลงททน 

- 
ผศ.ดร. สวทธา เจนศวรวศนกดวด

     มหาววทยาลนยอสบลราชธานก

     

โครงการพนฒนาระบบตรวจจนบอสบนตว

การณทบนทางพวเศษแบบอนตโนมนตว

 1 2/2555-12/2555  800,000.00

Associcate Professor Agachai Sumalee

     Hong Kong Polytechnic University

     

อ.สโรช บสญศวรวพนนธท

     คณะววศวกรรมศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ดร.ศนกดวดดา พรรณไวย

     การทางพวเศษแหองประเทศไทย

     

ดร.ปรเมศ เหลลอเทพ

     Prince Songkla University

     

Dr. Narong Pomlaktong

     TDRI

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

Centro Ricerche Produzioni Animali SpA (CRPA, Corso Garibaldi 42, Italyแหลลงททน 

- 
ผศ.ศศวธร นาคทอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

การศศกษาผลกระทบตขนทสนการผลวต

ของเกษตรกรเนลกองจากการปฏวบนตว

ตามกฎระเบกยบของสหภาพยสโรปใน

ดขานการอนสรนกษทธรรมชาตว สวนส

ดวภาพสนตวท และการผลวตอาหาร

ปลอดภนย

 1 1/2555-12/2556  600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

Foof and Agriculture Organization (FAO)แหลลงททน 

- 
ผศ.เลอพงศท จารสพนนธท

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยกการบรรจสและวนสดส

การสนารวจพฤตวกรรมผผขบรวโภคตออการ

ตนดสวนใจซลนอผลวตภนณฑทผนกและผลไมข

ทกกกออใหขเกวดขยะบรรจสภนณฑท

 1 8/2555-3/2556  310,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      310,000.00 บาท
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GIZ/AVRDCแหลลงททน 

- 
ดร.สวรวกสล วะสก

     สถาบนนววจนยและพนฒนา  กนาแพงแสน

     ศผนยทววจนยและพนฒนาพลชผนกเขตรขอน

ศศกษาความตขานทานบกโกโมไวรนสใน

มะเขลอเทศ พรวก และ ถนกวเขกยว

 1 4/2555-3/2558  1,740,000.00

ผศ.พวสสวรรณ เจกยมสมบนตว

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพลช

นายกรสง สกตะธนก

     สถาบนนววจนยและพนฒนา  กนาแพงแสน

     ศผนยทววจนยและพนฒนาพลชผนกเขตรขอน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,740,000.00 บาท

Herbonis, Switzerlandแหลลงททน 

- 
ผศ.ยสวเรศ เรลองพานวช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

ผลการเสรวม 1, 25 (OH)2 D3 ตออ

ลนกษณะกระดผกม คสณภาพไขอ และ

สมรรถภาพการผลวตของไกอสาวและ

ไกอไขอ

 1 2/2555-4/2556  883,800.00

ผศ.เสกสม อาตมางกผร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

อ.สสกนญญา รนตนทนบทวมทอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

ผศ.ยสวเรศ เรลองพานวช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

ผลการเสรวม 1, 25 (OH)2 D3 ใน

อาหารทกกมกสนดสอวนของแคลเซกยมและ

ฟอสฟอรนสทกกแตกตอางกนนตออ

สมรรถภาพการผลวตของไกอเนลนอ

 2 2/2555-1/2556  540,000.00

ผศ.เสกสม อาตมางกผร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

อ.สสกนญญา รนตนทนบทวมทอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,423,800.00 บาท

International Atomic Energy Agency (IAEA)แหลลงททน 

- 
ผศ.วนนววสา สสดประเสรวฐ

     คณะววทยาศาสตรท บางเขน

     ภาคววชารนงสกประยสกตทและไอโซโทป

มาตรวนดรนงสกทางชกวภาพ: การเตรกยม

ความพรขอมรองรนบเหตสฉสกเฉวนทาง

รนงสกในประเทศไทย

 1 2/2555-1/2556  160,000.00

อ.ไพบผลยท เรลองพนฒนพงศท

     คณะววทยาศาสตรท บางเขน

     ภาคววชารนงสกประยสกตทและไอโซโทป

นายสสพล คนนฉของ

     สนานนกงานปรมาณผเพลกอสนนตว

     

นางสาวเบญจวรรณ รนงสวมาภรณท

     ภาคววชาพยาธวววทยา คณะแพทยศาสตรท โรง

พยาบาลรามาธวบดก

     

นางสาวศรวญญา วงษทสนวท

     กรมควบคสมโรค กระทรวงสาธารณสสข

     

อ.วรรณววมล ปาสาณพนนธท

     คณะววทยาศาสตรท บางเขน

     ภาคววชารนงสกประยสกตทและไอโซโทป

ววศวกรรมรนงสกระดนบนาโนของวนสดสชนนน

สผงเพลกอการประยสกตทดขานการแพทยท

ชกวภาพ

 2 11/2554-11/255

5

 200,000.00
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นางสาวภนคจวรา รวมดสสวต

     คณะววทยาศาสตรท บางเขน ภาคววชารนงสกประยสกตท

และไอโซโทป

     

ววศวกรรมรนงสกระดนบนาโนของวนสดสชนนน

สผงเพลกอการประยสกตทดขานการแพทยท

ชกวภาพ

 2 11/2554-11/255

5

 200,000.00

นางสาวฐวตวรนตนท รนตนวงษทววบผลยท

     คณะววทยาศาสตรท บางเขน ภาคววชารนงสกประยสกตท

และไอโซโทป

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      360,000.00 บาท

IRD/Franceแหลลงททน 

- 
ศ.ธกรภาพ เจรวญววรวยะภาพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากกฏววทยา

ประสวทธวภาพการเปปนพาหะของยสงกขน

ปลอองและความไวตออยาของเชลนอ

ปรสวต.....

 1 1/2555-12/2557  2,700,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,700,000.00 บาท

Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)แหลลงททน 

- 
ผศ.ชนชชนย ตนนตสวรวนทรท

     คณะวนศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาอนสรนกษทววทยา

ผลกระทบของแรงเครกยดนนนาตออ

ลนกษณะชกวภผมวอากาศววทยาของตขนไมข

และการจนาลองแบบพลชพรรณเพลกอ

ศศกษาบนญชกนนนาและคารทบอน

 1 4/2555-3/2558  315,000.00

Katsunori  Tanaka

     Japan Agency for Marine-Earth Science and 

Technology (JAMSTEC)

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      315,000.00 บาท

Japanese Fund for Global Environment by Asian Raptor Research and Conservation Network, 

Japan

แหลลงททน 

- 

ผศ.ไชยยนนตท เกษรดอกบนว

     คณะสนตวแพทยศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาพยาธวววทยา

เหยกกยวอพยพในทวกปเอเชกย 1 9/2555-9/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

JICAแหลลงททน 

- 
นางสาวงามจวตร โลอววทผร

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลวตและแปรรผป

Improvement of Noa Powder 

Processing for Community Group 

in Sakhon Nakhon Province

 1 1/2555-9/2555  400,000.00

นางสาววราภรณท ประเสรวฐ

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลวตและแปรรผป

นางจนนทรทสสดา จรวยวนฒนววจวตร

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายเคมกและกายภาพอาหาร

นายนวพนฒนท ลวนมสงวน

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลวตและแปรรผป

นายประมวล ทรายทอง

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายจสลชกวววทยาประยสกตท

นางสาววนวดา เทวารสทธวด

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ
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นางสาวเขมพนษ อขนทขวม

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายจสลชกวววทยาประยสกตท

Improvement of Noa Powder 

Processing for Community Group 

in Sakhon Nakhon Province

 1 1/2555-9/2555  400,000.00

นางวรางคณา พนนธสมโพธว

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายบรวหารและธสรการทนกวไป

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

JIRCASแหลลงททน 

- 
อ.ศศวมนนส อสณจนกรท

     คณะววทยาศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาชกวเคมก

Development of Aquaculture 

Technology for Food Security 

and Food Safety for the Next 

Generation in Thailand

 1 5/2555-4/2560  2,000,000.00

รศ.นนทววทยท อารกยทชน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลกนยงสนตวทนนนา

ดร.พวลาณก ไวถนอมสนตยท

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยกและเทคโนโลยกชกวภาพ

The modification of 

thermotolerant yeast on acid 

tolerance

 2 4/2555-3/2556  360,000.00

นางสาววราภรณท อภววนฒนาภววนต

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยกและเทคโนโลยกชกวภาพ

นางวารสณก ธนะแพสยท

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยกและเทคโนโลยกชกวภาพ

นางสาวประภนสสร รนกถาวร

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยกชกวมวลและพลนงงานชกวภาพ

นางสาวพรพวมล จนนทรทฉาย

     สถาบนนผลวตผลเกษตรฯ

     

ดร.เกศศวณก ตระกผลทววากร

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ

ความเปปนไปไดขในการกนาจนด

สารอนสมผลอวสระชนวดตอางๆของใบ

เมกกยง

 3 4/2555-2/2556  200,000.00

นางสาวเพลวนใจ ตนงคณะกสล

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ

Kazuhiko Nakahara

     JIRCAS, Japan

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      2,560,000.00 บาท

JSPSแหลลงททน 

- 
Naoto Kamata

     The University of Tokyo

     

ความจนาเพาะทางนวเวศววทยาและ

ความชอบของชนวดพลชอาศนยตออการ

เปปนแมลงรสกรานตอางถวกนของมอดแอ

มโบรเซกย

 1 4/2555-4/2559  310,000.00

อ.สสนวศา สงวนทรนพยท

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากกฏววทยา
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รศ.ดร.ไสว บผรณพานวชพนนธสท

      คณะเกษตรศาสตรท มหาววทยาลนยเชกยงใหมอ

     

ความจนาเพาะทางนวเวศววทยาและ

ความชอบของชนวดพลชอาศนยตออการ

เปปนแมลงรสกรานตอางถวกนของมอดแอ

มโบรเซกย

 1 4/2555-4/2559  310,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      310,000.00 บาท

JST-JiCAแหลลงททน 

- 
อ.ประพนนธทศนกดวด ศกรษะภผมว

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลกนยงสนตวทนนนา

การศศกษาโครงสรขางและบทบาทของ

ยกนทกกทนาหนขาทกกในการตขานทานเชลนอ

แบคทกเรกยในปลานวล

 1 5/2555-4/2560  400,000.00

อ.ณวชนนนทนท แมคมวลแลน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลกนยงสนตวทนนนา

ดร.นนนาผศนง อนสกผล

     สถาบนนววจนยและพนฒนาแหองมหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรท บางเขน

     ฝฝายเครลกองมลอและววจนยทางววทยาศาสตรท

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

Kansas State Universityแหลลงททน 

- 
รศ.สสนทรก สสวรรณสวชณนท

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑท

ความเขขาใจถศงความตของการของผผข

บรวโภคระหวอางประเทศและกลยสทธท

การทดสอบเพลกอการพนฒนาผลวตภนณฑท

อาหาร

 1 12/2554-8/2555  225,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      225,000.00 บาท

Laboratoire de Photochimie Moleculaire et Macromoleculaire (LPMM), Universite de Blaise 

Pascal, Cler

แหลลงททน 

- 

ดร.รนงสวมา ชลคสป

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยกชกวมวลและพลนงงานชกวภาพ

Photo- and thermal-degradation 

of coir fibre-reinforced poly(lactic 

acid) composite

 1 1/2555-1/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

Makino Botanical Gardenแหลลงททน 

- 
รศ.มาลก ณ นคร

     คณะววทยาศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรท

Tussue Culture Techniques for 

Orchids Propagation

 1 1/2555-3/2555  88,200.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      88,200.00 บาท

Mitsui Grant and Hiroshima University Grantแหลลงททน 

- 
อ.sigit arifwidodo

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรท บางเขน

     สาขาววชาภผมวสถาปฝตยกรรม

การประเมวนผลกระทบหลนงจากการใชข 

UHI แผนแมอบทในเมลองใหญอของ

เอเชกยตะวนนออกเฉกยงใตข

 1 3/2555-3/2558  2,692,798.00

Dr. Tetsu Kubota

     Faculty of International Development and 

Cooperation, Hiroshima University, Japan

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,692,798.00 บาท

Morinaga Institute of Biological Science, Inc , JAPANแหลลงททน 

- 
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นางววภา สสโรจนะเมธากสล

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายเคมกและกายภาพอาหาร

Development of seafood ELISA 1 3/2555-4/2556  356,400.00

นางววภา สสโรจนะเมธากสล

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายเคมกและกายภาพอาหาร

Expansion of Food Allergen 

Analysis into Thailand

 2 4/2555-3/2556  564,300.00

นางสาวศวรวนรนตนท วรรณภวนพงศท

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ศผนยทบรวการประกนนคสณภาพอาหาร

นางววภา สสโรจนะเมธากสล

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายเคมกและกายภาพอาหาร

การทดลองผลวตชสดทดสอบ Insulin 

และ  Food Allergen เพลกอการขยาย

ผลเชวงพาณวชยท

 3 3/2555-3/2556  1,000,000.00

นางสาวศวรวนรนตนท วรรณภวนพงศท

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ศผนยทบรวการประกนนคสณภาพอาหาร

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,920,700.00 บาท

National Institute for the Humanities (The Research Institute for Humanity and Nature, 

RIHN), Japan

แหลลงททน 

- 

ผศ.เมธก แกขวเนวน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาการจนดการประมง

การเพวกมความสามารถของพลนนทกกชาย

ฝฝฝงในเอเซกยตะวนนออกเฉกยงใตข

 1 4/2555-3/2556  795,250.00

อ.อนสกรณท บสตรสนนตวด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรททางทะเล

ผศ.จวนตนา สและนขอย

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรททางทะเล

ผศ.มณฑล อนงคทพรยศกสล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรททางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      795,250.00 บาท

National Institute of Environmental Studies, Japan (through Nihon University)แหลลงททน 

- 
ผศ.วราเมศวรท ววเชกยรแสน

     คณะววศวกรรมศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การประเมวนนโยบายดขานการขนสองทกก

นนาไปสผอสนงคมคารทบอนตกนาในเอเชกย

 1 4/2555-3/2556  300,000.00

ผศ.วราเมศวรท ววเชกยรแสน

     คณะววศวกรรมศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษารผปแบบการเดวนทางเขขาสผอ

ระบบรถไฟฟฟาขนสองมวลชน

 2 4/2555-3/2556  100,000.00

ผศ.วราเมศวรท ววเชกยรแสน

     คณะววศวกรรมศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

นโยบายทกกจอดรถเพลกอสองเสรวมระบบ

ขนสองมวลชนในกรสงเทพมหานคร

 3 4/2555-3/2556  50,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC)แหลลงททน 

- 
Jean-Paul Jay-Gerin

     University of Sherbrooke

     

การรนกษามะเรรงทกกไมอใชขรนงสกกออ

ไอออน: การศศกษาศนกยภาพของ

เทคนวคใหมอเพลกอใชขในการรนกษาเนลนอ

งอก ทกกอยผอบนพลนนฐานของอวนฟา

เรดเลเซอรทฟฟลาเมนเตชนนชนวดความ

ยาวคลลนสนนนมาก ทกกกออใหขเกวดการสอง

ปรวมาณรนงสกดผดกลลนตกนากออนและหลนง

ตนาแหนองของเนลนองอก

 1 10/2554-9/2556  1,000,000.00
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อ.ฤทธก มกสนตยท

     คณะววทยาศาสตรท บางเขน

     ภาคววชารนงสกประยสกตทและไอโซโทป

การรนกษามะเรรงทกกไมอใชขรนงสกกออ

ไอออน: การศศกษาศนกยภาพของ

เทคนวคใหมอเพลกอใชขในการรนกษาเนลนอ

งอก ทกกอยผอบนพลนนฐานของอวนฟา

เรดเลเซอรทฟฟลาเมนเตชนนชนวดความ

ยาวคลลนสนนนมาก ทกกกออใหขเกวดการสอง

ปรวมาณรนงสกดผดกลลนตกนากออนและหลนง

ตนาแหนองของเนลนองอก

 1 10/2554-9/2556  1,000,000.00

Daniel Houde

     University of Sherbrooke

     

Hakim Belmouaddine

     University of Sherbrooke

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

Novus International, Incแหลลงททน 

- 
อ.ประพนนธทศนกดวด ศกรษะภผมว

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลกนยงสนตวทนนนา

การศศกษาผลของการใชข Probiotic 

bacteria ในปลานวล

 1 3/2555-10/2555  264,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      264,000.00 บาท

Sakata Seed Corporation, Yokohama, Japanแหลลงททน 

- 
ผศ.คนศงนวตยท เหรกยญวรากร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพลช

Study of Columnea latent viroid 

on Tomato

 1 6/2555-5/2556  100,000.00

ผศ.คนศงนวตยท เหรกยญวรากร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพลช

Viroid Research on Tomato 2 6/2555-5/2556  70,000.00

ผศ.คนศงนวตยท เหรกยญวรากร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพลช

โครงการการศศกษาเชลนอ Columnea 

latent viroid ในมะเขลอเทศ

 3 5/2555-5/2556  100,000.00

ผศ.คนศงนวตยท เหรกยญวรากร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพลช

งานววจนยไวรอยดทในมะเขลอเทศ 4 1/2555-6/2555  70,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      340,000.00 บาท

SSHRC Grant, Canadaแหลลงททน 

- 
ผศ.ดรรชนก เอมพนนธสท

     คณะวนศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาอนสรนกษทววทยา

งานววจนยเครลอขอายการอนสรนกษทโดยชสม

ชสน

 1 3/2555-2/2561  1,131,000.00

อ.เรณสกา กลนบสสข

     คณะวนศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาอนสรนกษทววทยา

Prof. Dr. Philip Dearden

     University of Victoria

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,131,000.00 บาท

Sumernetแหลลงททน 

- 
อ.ศนกรธร บสญทวกยสวนฒนท

     ววทยาลนยพาณวชยนาวกนานาชาตว ศรกราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรทการเดวนเรลอ

Communicating water-related 

climate change risks to improve 

local adaptation in the deltas of 

the Mekong regions

 1 10/2554-10/255

5

 500,000.00
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ดร. กนก เลวศพาณวชยท

     มหาววทยาลนยเจขาคสณทหารลาดกระบนง

     

Communicating water-related 

climate change risks to improve 

local adaptation in the deltas of 

the Mekong regions

 1 10/2554-10/255

5

 500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

Teikyo University of Science (Japan)แหลลงททน 

- 
ผศ.ววชาญ เอกยดทอง

     คณะวนศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาชกวววทยาปฝาไมข

ความสนมพนนธทเชวงนวเวศระหวอางเชลนอรา

กนบพลชเบกยน

 1 8/2555-8/2556  200,000.00

Prof. Iwase Koji

     Teikyo University of Science (Japan)

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

The Agricultural and Forestry Research Center of the University of Tsukubaแหลลงททน 

- 
รศ.สาววตรก รนงสวภนทรท

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสองเสรวมและนวเทศศาสตรทเกษตร

Agricultural Extension in 

Thailand Based upon Viewpoints 

of an Innovative Thinker: Prof. 

Rapee SAGARIK

 1 10/2554-9/2555  150,000.00

นส.นนนทกา แสงจนนทรท

     สนานนกพวพวธภนณฑทการเกษตรเฉลวมพระเกกยรตว อ.

คลองหลวง จ.ปทสมธานก

     

นายกฤษณะ ภานสวาส

     สลกอสารมวลชนอวสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

The International Foundation for Science (IFS)แหลลงททน 

- 
อ.ณวชนนนทนท แมคมวลแลน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลกนยงสนตวทนนนา

การผลวตเปปไทดท androgenic gland 

hormone (AGH) ของกสขงกขามกราม 

Macrobrachium rosenbergii

 1 9/2555-8/2557  376,988.00

อ.ประพนนธทศนกดวด ศกรษะภผมว

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลกนยงสนตวทนนนา

ดร.นนนาผศนง อนสกผล

     สถาบนนววจนยและพนฒนาแหองมหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรท บางเขน

     ฝฝายเครลกองมลอและววจนยทางววทยาศาสตรท

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      376,988.00 บาท

Tottori University, Japanแหลลงททน 

- 
ผศ.อสทนยวรรณ แสงวณวช

     คณะวนศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาชกวววทยาปฝาไมข

ความหลากชนวดของเหรดเอ

คโตไมคอรทไรซาทกกมกความสนมพนนธทกนบ

ไมขยางนาในปฝาธรรมชาตวและสวนปฝา

ในประเทศไทย

 1 4/2555-2/2556  300,000.00

ผศ.ววชาญ เอกยดทอง

     คณะวนศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาชกวววทยาปฝาไมข
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ผศ.ววชาญ เอกยดทอง

     คณะวนศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาชกวววทยาปฝาไมข

โครงการววจนยรอวมระหวอาง

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรท กนบ

มหาววทยาลนยTottori ภายใตขชลกอเรลกอง 

การใชขประโยชนทอยอางยนกงยลนของ

ทรนพยากรเชลนอรา/ เหรด ในสภาพความ

กลมกลลนกนบธรรมชาตว แผนงานววจนย

ยออย ชลกอ ความหลากชนวดและ

นวเวศววทยาบางประการของกลสอมพลช

กวนซาก

 2 4/2555-2/2556  150,000.00

 Masahide Yamato

     Tottori Univ. (Japan)

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

United Nations University (UNU)แหลลงททน 

- 
นางสาวงามจวตร โลอววทผร

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลวตและแปรรผป

Application of Grinding Method 

and Heating Process in 

Preparation of Thai Rice for 

Making Bread

 1 10/2554-9/2556  335,073.00

นางสาวชมดาว สวกขะมณฑล

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายเคมกและกายภาพอาหาร

นางสาววราภรณท ประเสรวฐ

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตภนณฑทอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลวตและแปรรผป

Dr. Hiroshi Okadome

     NFRI, Japan

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      335,073.00 บาท

UNIVERSITY MALAYSIA TERENGGANUแหลลงททน 

- 
อ.อรพร หมลกนพล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลกนยงสนตวทนนนา

การศศกษาการใชขชอวงการรนบแสงเพลกอ

เหนกกยวนนาการสลบพนนธสทของปลานวล 

Oreochromis niloticus

 1 12/2554-12/255

7

 500,000.00

SITI ARIZA BINTI ARIPIN

     ภาคววชาเพาะเลกนยงสนตวทนนนา คณะประมง 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรท

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

UNU-Kirin Fellowship Programme,United Nations Universityแหลลงททน 

- 
ดร.อสดมลนกษณท สสขอนตตะ

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยกชกวมวลและพลนงงานชกวภาพ

Evaluation of change in 

functional ingredients of Thai 

tropical fruits during processing 

and its application in food 

product

 1 8/2555-7/2557  400,000.00

Dr. Makiko Takenaka

     National Food Research Institute

     

Dr. Seiichiro Isobe

     National Food Research Institute

     



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ
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นางวารสณก ธนะแพสยท

     สถาบนนคขนควขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยกและเทคโนโลยกชกวภาพ

Evaluation of change in 

functional ingredients of Thai 

tropical fruits during processing 

and its application in food 

product

 1 8/2555-7/2557  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

Vienna-Veterinary Medicine Austria; UNOVET group company Co.,LTD.แหลลงททน 

- 
ผศ.ณนฐสวทธวด ตนนสกสล

     คณะสนตวแพทยศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาเภสนชววทยา

Occurrence of ochratoxin A 

(OTA) in pet food in Thailand

 1 1/2555-12/2555  125,000.00

รศ.กมลชนย ตรงวานวชนาม

     คณะสนตวแพทยศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาเภสนชววทยา

ผศ.ปารกยา อสดมกสศลศรก

     คณะสนตวแพทยศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาเภสนชววทยา

Sasithorn Limsuwan

     Goettingen University, Germany

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      125,000.00 บาท

โครงการรลวมมชอระหวลาง Swiss Federal Institute of Technology Zurich และศผนยรววจจยขดาวโพดและขดาว

ฟฟางแห

แหลลงททน 

- 

ดร.สรรเสรวญ จนาปาทอง

     สถาบนนอวนทรกจนนทรสถวตยทเพลกอการคขนควขาและ

พนฒนาพลชศาสตรท

     ศผนยทววจนยขขาวโพดและขขาวฟฝางแหองชาตว

การพนฒนาพนนธสทขขาวโพดขขาวเหนกยว

ใหขมกคสณภาพโปรตกนสผงสนาหรนบชาว

เขา

 1 7/2555-6/2556  116,744.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      116,744.00 บาท

ททนแลกเปลอทยนนจกววจจยภายใตดโปรแกรม The Visiting Foreign Research (Visiting Assistant Professor) 

of H

แหลลงททน 

- 

ผศ.กนงสดาลยท บสญปราบ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภนณฑทประมง

การผลวตและการแสดงออกของการ

สรขางกลวกนรสทางชกวะ(bio-flavor)

ของสาหรอายกลสอมแมคโครอนลจกกลสอม 

Kelp

 1 4/2555-7/2555  350,000.00

Norishige Yotsukura

     Field Science Center for Northern Biosphere, 

Hokkaido University, Japan

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      350,000.00 บาท

มหาววทยาลจยเกอยวโตแหลลงททน 

- 
รศ.สสทธวศนกดวด ศรลนมพท

     คณะววศวกรรมศาสตรท บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การพนฒนาหลนกสผตรตขนภนยพวบนตรรอวม

กนบมหาววทยาลนยเกกยวโต

 1 2/2555-2/2556  528,323.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      528,323.00 บาท

ศผนยรความรลวมมชอระหวางประเทศดดานการววจจยเกษตรกรรมเพชทอการพจฒนา (CIRAD)แหลลงททน 

- 
ดร.ดวงรนตนท ศตคสณ

     สนานนกงานอธวการบดก

     ศผนยทความรอวมมลอทางววชาการไทย-ฝรนกงเศส 

(DORAS-Center)

โครงการพนฒนางานววจนยเพลกอศศกษา

การใชขประโยชนทจากยางธรรมชาตว

 1 5/2555-12/2555  106,667.00



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      106,667.00 บาท

ศผนยรพจฒนาการประมงแหลงเอเซอยตะวจนออกเฉอยงใตด (SEAFDEC)แหลลงททน 

- 
อ.ศสภฤกษท สสขสมาน

     คณะบรวหารธสรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการ

การศศกษาแนวทางการปรนบปรสงโครง

สรขางองคทกร สนานนกเลขาธวการและ

สนานนกงานฝฝายฝฝกอบรม ศผนยท

พนฒนาการประมงแหองเอเซกยตะวนน

ออกเฉกยงใตข (SEAFDEC)

 1 3/2555-9/2555  1,000,000.00

Sukchai Arnupapboon

     SEAFDEC

     

ผลกระทบจาการทนาประมงแสงไฟลออ

ตออทรนพยากรประมงบรวเวรปะการนง

เทกยม

 2 1/2555-4/2555  270,180.00

ผศ.มณฑล อนงคทพรยศกสล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรททางทะเล

Kamonpan Awaiwanont

     Department of Fisheries

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,270,180.00 บาท

รวมทจทงสวทน     52  โครงการ     งบประมาณ      28,531,303.00 บาท


