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องครกรของรจฐ

Thailand-EC Cooperation Facility-Phase II“Trade Standard Compliance and Innovations for 

Agri-Food Su

แหลลงททน 

- 

ดร.อภภตา บบญศภรภ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยเทคโนโลยยหลบงการเกกบเกยกยว

การพบฒนาฟฟลยมพลาสตภกยยอยสลาย

ไดดเพพกอยพดอายบการเกกบรบกษามะมยวงนนกา

ดอกไมด

 1 8/2555-3/2556  400,000.00

ผศ.ดร.อนงคยนาฎ สมหวบงธนโรจนย

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย คณะวภศวกรรมศาสตรย 

จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

กรมการขนสลงทางบกแหลลงททน 

- 
ผศ.ศบภวบฒภ มาลบยกฤษณะชลย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการพบฒนาระบบสารสนเทศ

สกาหรบบลดการบรรทบกเทยกยวเปลยาเพพกอ

สยงเสรภมความปลอดภบยในการใชดรถใชด

ถนน (Thaitruckcenter) ระยะทยก 2

 1 3/2555-5/2556  4,990,965.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,990,965.00 บาท

กรมการขดาวแหลลงททน 

- 
อ.ศภรภรบตนย โกศการภกา

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการตลาด

การพบฒนาศบกยภาพและสมรรถนะ

ของผศดตรวจประเมภนระบบการผลภตขดาว 

GAP

 1 9/2555-3/2556  840,000.00

รศ.ชศเกยยรตภ รบกซดอน

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝฝายการศศกษา วภจบยและพบฒนา

โครงการสการวจและวภเคราะหยพพนนทยก

และประเมภนผลการดกาเนภนงาน

โครงการหมศยบดานชบมชนตดนแบบการ

ลดตดนทบนการผลภตขดาว ปป 2555

 2 4/2555-2/2556  2,000,000.00

รศ.ชศเกยยรตภ รบกซดอน

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝฝายการศศกษา วภจบยและพบฒนา

ตดนแบบระบบการถยายทอด

เทคโนโลยยและการสยงเสรภมการผลภต

ขดาวทยกเหมาะสม

 3 10/2554-2/2555  600,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      3,440,000.00 บาท

กรมการคดาภายใน กระทรวงพาณวชยรแหลลงททน 

- 
ผศ.เชาวย อภนทรประสภทธภธ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

การศศกษาวภจบยอบตราการสยแปรสภาพ

ขดาวเปลพอกเปปนขดาวสาร ปปการผลภต 

2554/55

 1 2/2555-4/2556  1,190,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,190,000.00 บาท

กรมการปกครองสลวนทดองถวทนแหลลงททน 

- 
รศ.สบมภตร สบวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาการพบฒนาทรบพยากรมนบษยยและชบมชน

การประเมภนความพศงพอใจของผศดรบบ

บรภการตยอคบณภาพการใหดบรภการของ

องคยการบรภหารสยวนตกาบลบางเลน

 1 8/2555-9/2555  15,000.00

ผศ.อรวรรณย ทองเพภกม

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

อ.ประสงคย กบลยาณะธรรม

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาศภลปศาสตรย

รศ.สบมภตร สบวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาการพบฒนาทรบพยากรมนบษยยและชบมชน

การประเมภนความพศงพอใจของผศดรบบ

บรภการตยอคบณภาพการใหดบรภการของ

องคยการบรภหารสยวนตกาบลบางหลวง

 2 8/2555-9/2555  15,000.00
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ผศ.อรวรรณย ทองเพภกม

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

การประเมภนความพศงพอใจของผศดรบบ

บรภการตยอคบณภาพการใหดบรภการของ

องคยการบรภหารสยวนตกาบลบางหลวง

 2 8/2555-9/2555  15,000.00

อ.ประสงคย กบลยาณะธรรม

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาศภลปศาสตรย

รศ.สบมภตร สบวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาการพบฒนาทรบพยากรมนบษยยและชบมชน

การประเมภนความพศงพอใจของผศดรบบ

บรภการตยอคบณภาพการใหดบรภการของ

องคยการบรภหารสยวนตกาบลวบงนนกาเขยยว

 3 8/2555-9/2555  15,000.00

ผศ.อรวรรณย ทองเพภกม

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

อ.ประสงคย กบลยาณะธรรม

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาศภลปศาสตรย

รศ.สบมภตร สบวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาการพบฒนาทรบพยากรมนบษยยและชบมชน

การประเมภนความพศงพอใจของผศดรบบ

บรภการตยอคบณภาพการใหดบรภการของ

องคยการบรภหารสยวนตกาบล

หนองกระทบยม

 4 8/2555-9/2555  15,000.00

ผศ.อรวรรณย ทองเพภกม

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

อ.ประสงคย กบลยาณะธรรม

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาศภลปศาสตรย

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

กรมขนสลงทางบกแหลลงททน 

- 
รศ.ประทยป ดวงเดพอน

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการพบฒนาองคยกรตรวจประเมภน

มาตรฐานคบณภาพบรภการขนสยงดดวยรถ

บรรทบก

 1 3/2555-3/2556  15,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000,000.00 บาท

กรมควบคทมมลพวษ กระทรวงทรจพยากรธรรมชาตวและสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
ผศ.สบนทรย ขบนทอง

     คณะวภทยาศาสตรย  ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

โครงการตภดตามตรวจสอบสอนการณย

การตกสะสมของกรดในพพนนทยกจบงหวบด

ชลบบรย และจบงหวบดระยอง

 1 4/2555-2/2556  800,000.00

อ.เกรภก วงศยสอนธรรม

     คณะวภทยาศาสตรย  ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

นางสาวพนอ  รวยสศงเนภน

     คณะวภทยาศาสตรย ศรยราชา

     

นางสาวจกานงคย  ธบญญสภทธภธ

     คณะวภทยาศาสตรย ศรยราชา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

กรมเจดาทลาแหลลงททน 

- 
รศ.ฉบตรดนบย จภระเดชะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการการศศกษาผลกระทบสภกงแวด

ลดอมและสการวจออกแบบเขพกอนกบบ

คลพกนบรภเวณทยาเรพอแหลมศอก จบงหวบด

ตราด

 1 7/2555-7/2556  10,000,000.00
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รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

โครงการศศกษาผลกระทบสภกงแวดลดอม 

และสการวจออกแบบโครงสรดาง

ปปองกบนการกบดเซาะชายฝฝฝง ตบนงแตย

บดานหนดาโกฏภ ถศงหลาย

แหลมตะลบมพบก อกาเภอปากพนบง 

จบงหวบดนครศรยธรรมราช

 2 9/2555-9/2556  15,000,000.00

รศ.ฉบตรดนบย จภระเดชะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการศศกษาผลกระทบสภกงแวดลดอม

และสการวจออกแบบเพพกอกยอสรดาง

เขพกอนกบนคลพกนบรภเวณทยาเรพอแหลม

ศอก จบงหวบดตราด

 3 8/2555-8/2556  10,000,000.00

รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

โครงการศศกษาวภเคราะหยผลกระทบภกง

แวดลดอมเพพกอกยอสรดางเขพกอนปปองกบน

การกบดเซาะทยกบดานขบนสมบทรจยน ตกาบล

แหลมฟปาผยา อกาเภอพระสมบทรเจดยยย 

จบงหวบดสมบทรปราการ

 4 10/2554-10/255

6

 4,000,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      39,000,000.00 บาท

กรมเจดาทลา;ปปตตานอแหลลงททน 

- 
รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การศศกษาสภกงแวดลดอมและสการวจออก

แบบ เพพกอกยอสรดางเขพกอนปปองกบนการ

กบดเซาะชายฝฝฝงบรภเวณบดานตบนหยง

เปาวย ตกาบลทยากกาขกา อกาเภอหนองจภก 

จบงหวบดปฝตตานย

 1 9/2555-9/2556  5,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000,000.00 บาท

กรมชลประทานแหลลงททน 

- 
ผศ.พงศยเชฏฐย พภชภตกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

โครงการตภดตามตรวจสอบโลหะหนบก

ในสบตวยนนกา ตามแผนปฏภบบตภการปปองกบน

แกดไขลดผลกระทบสภกงแวดลดอมและ

แผนตภดตามตรวจสอบผลกระทบสภกง

แวดลดอม โครงการอยางเกกบนนกาคลอง

หลวง จบงหวบดชลบบรย

 1 8/2555-8/2556  4,492,005.00

รศ.สบทธภศบกดภธ ศรลบมพย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการวภเคราะหยและออกแบบซยอม

แซมเขพกอนแควนดอยบการบงแดน

 2 9/2555-9/2556  2,230,632.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      6,722,637.00 บาท

กรมตรวจบจญชอสหกรณรแหลลงททน 

- 
อ.สบนทรย เหลยาพบดจบน

     คณะวภทยาการจบดการ ศรยราชา

     สาขาวภชาการเงภน

โครงการศศกษากลไกพบฒนาระบบการ

บรภหารจบดการดดานการเงภนการบบญชย

ของสถาบบนเกษตรกร

 1 2/2555-8/2555  3,500,000.00

นางฤดย ธยระวนภช

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายพบฒนาเชภงธบรกภจ

ผศ.นภตยา งามแดน

     คณะวภทยาการจบดการ ศรยราชา

     สาขาการบบญชยบรภหาร

ผศ.กภรภยา กบลชนะรบตนย

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,500,000.00 บาท

กรมทรจพยากรทางทะเลและชายฝปฝงแหลลงททน 

- 
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อ.สบชาย วรชนะนบนทย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยทางทะเล

การจบดทกาแนวทางบรภหารจบดการทบยน

เพพกอการอนบรบกษยทรบพยากรทางทะเล

และชายฝฝฝง

 1 5/2555-10/2555  700,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

กรมทรจพยากรธรณอแหลลงททน 

- 
รศ.สบทธภศบกดภธ ศรลบมพย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการงานศศกษาแนวทางลดผล

กระทบจากการเปลยกยนแปลงระดบบนนกา

ทะเล บรภเวณพพนนทยกชายฝฝฝงทะเล

จบงหวบดสมบทรสงคราม สมบทรสาคร 

กรบงเทพมหานคร สมบทรปราการ และ

ฉะเชภงเทรา

 1 4/2555-11/2555  1,490,000.00

รศ.วรากร ไมดเรยยง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

รศ.ชบยวบฒนย ขยบนการนาวย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมทรบพยากรนนกา

อ.สมปรารถนา ฤทธภธพรภนง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมทรบพยากรนนกา

รศ.สบญญา สภรภวภทยาปกรณย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

ผศ.ศบภชาตภ สบขารมณย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

นายปรยดา ทองสบขงาม

     บรภษบทเอกนทรภค จกากบด

     

รศ.สบทธภศบกดภธ ศรลบมพย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการงานศศกษาพบฒนาระบบแบบ

จกาลองเพพกอเพภกมขยดความสามารถใน

การเฝปาระวบงและแจดงเตพอนภบยพพนนทยก

ภาคใตดและภาคเหนพอ

 2 5/2555-9/2556  5,950,000.00

นายอภภชาตภ ลกาจวน

     ผศดเชยกยวชาญอภสระ

     

ดร.สบนตภ ไทยยพนวงษย

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาวภศวกรรมปฐพยและฐานราก

     

อ.ภาสกร ปนานนทย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

งานศศกษาการแบยงเขตความรบนแรง

ของแผยนดภนไหวระดบบจบงหวบด พพนนทยก

จบงหวบดนครนายก

 3 2/2555-10/2556  4,000,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      11,440,000.00 บาท

กรมทรจพยากรนนจาแหลลงททน 

- 
อ.ณบฐ มาแจดง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมทรบพยากรนนกา

โครงการศศกษาศบกยภาพ ความเหมาะ

สม และสการวจออกแบบ โครงการ

ปรบบปรบงฟฟฟนฟศพพนนทยกชบยมนนกาปากกบด

หวาย จบงหวบดอบบลราชธานย

 1 8/2555-8/2557  13,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000,000.00 บาท

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมแหลลงททน 

- 
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รศ.ฉบตรดนบย จภระเดชะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการพบมนาระบบบรภหารงานภบย

พภบบตภและสถานการณยฉบกเฉภน

 1 9/2555-9/2556  9,950,000.00

รศ.ฉบตรดนบย จภระเดชะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการศศกษาความเหมาะสมทาง

ดดานเศรษฐกภจ วภศวกรรม และผล

กระทบสภกงแวดลดอม ทางหลวงแนว

ใหมย สาย ทบยงสง-บรรจบทางหลวง

หมายเลข 4

 2 7/2555-7/2556  13,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      22,950,000.00 บาท

กรมทางหลวงชนบทแหลลงททน 

- 
รศ.ประทยป ดวงเดพอน

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การศศกษาและจบดทกาแนวทางการ

บรภหารจบดการโครงขยายทางหลวง

ชนบทชยวงเกภดอบทกภบย

 1 7/2555-2/2556  5,000,000.00

รศ.ประทยป ดวงเดพอน

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการศศกษาและจบดทกาแนว

ทางบรภหารจบดการโครงขยายทางหลวง

ชนบทชยวงเกภดเหตบอบทกภบย

 2 7/2555-3/2556  5,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      10,000,000.00 บาท

กรมธทรกวจพลจงงาน กระทรวงพลจงงานแหลลงททน 

- 
อ.เจตวยยย ภบครบชพบนธบย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

แผนการดกาเนภนการสนบบสนบนกลบยมรถ

แททกซยกทยกใชดกทาซ LPG ใหดเปลยกยนมา

เปปนรถแททกซท  NGV

 1 2/2555-12/2555  2,690,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,690,000.00 บาท

กรมประมงแหลลงททน 

- 
ผศ.ธบนวา จภตตยสงวน

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การตภดตามประเมภนผลโครงการ

พบฒนาขยดความสามารถในการแขยง

ขบนของอบตสาหกรรมแปรรศปการ

เกษตรในภศมภภาค ประจกาปป พ.ศ.2555

 1 4/2555-4/2556  2,800,000.00

นางอรบณประภาสย  ธนกภจโกเศรษฐย

     นบกวภจบยอภสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,800,000.00 บาท

กรมปศทสจตวรแหลลงททน 

- 
อ.ชบยเทพ พศลเขตตย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

ประเมภนความเสยกยงโรควบวบดาของ

ประเทศไทย

 1 9/2555-2/2557  1,500,000.00

ผศ.สบวภชา เกษมสบวรรณ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

รศ.ธยระ รบกความสบข

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลยนภคสบตวยใหญยและสบตวยปฝา

ผศ.พภพบฒนย อรบณวภภาส

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลยนภคสบตวยใหญยและสบตวยปฝา

อ.พภชบย จภรวบฒนาพงศย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

กรมปปาไมดแหลลงททน 

- 
รศ.วภพบกตรย จภนตนา

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการจบดการปฝาไมด

โครงการสการวจความพศงพอใจของ

ประชาชน/ผศดมยสยวนไดดสยวนเสยยในการ

จบดการตรวจสอบรบบรองสภทธภบบตรทกา

กภนของราษฎรในพพนนทยกปฝาสงวนแหยง

ชาตภ

 1 8/2555-8/2557  900,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      900,000.00 บาท

กรมพลศศกษา กระทรวงการทลองเทอทยวและกอฬาแหลลงททน 

- 
อ.อกาพร ศรยยาภบย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาชยวกลศาสตรยการกยฬา

เกณฑยมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

สกาหรบบประชาชนไทย อายบ 19-59 ปป

 1 7/2555-6/2556  2,000,000.00

รศ.สบพภตร สมาหภโต

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาการจบดการทางการกยฬา

ผศ.สภรภพร ศศภมณฑลกบล

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาชยวกลศาสตรยการกยฬา

อ.นบนทวบน เทยยนแกดว

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาจภตวภทยาการกยฬา

อ.สมภภยา สมถวภล

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาชยวกลศาสตรยการกยฬา

อ.อภษฎย กบฏอภนทรย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาการจบดการทางการกยฬา

อ.อารภสรย กาญจนศภลานนทย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาชยวกลศาสตรยการกยฬา

อ.อกาพร ศรยยาภบย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาชยวกลศาสตรยการกยฬา

แบบทดสอบและเกณฑยมาตรฐาน

สมรรถภาพทางกายสกาหรบบผศดสศงอายบ

ไทย อายบระหวยาง 60-89 ปป

 2 7/2555-6/2556  2,000,000.00

รศ.สบพภตร สมาหภโต

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาการจบดการทางการกยฬา

ผศ.สภรภพร ศศภมณฑลกบล

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาชยวกลศาสตรยการกยฬา

อ.นบนทวบน เทยยนแกดว

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาจภตวภทยาการกยฬา

อ.ไพลภน เผพอกประคอง

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาชยวกลศาสตรยการกยฬา

อ.อรอบมา บบณยารมยย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาชยวกลศาสตรยการกยฬา

อ.สรายบทธย นดอยเกษม

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาการจบดการทางการกยฬา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      4,000,000.00 บาท
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กรมพจฒนาพลจงงานทดแทนและอนทรจกษรพลจงงานแหลลงททน 

- 
อ.กมลพรรณ แสงมหาชบย

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการการผลภต

ขอบเขตและเงพกอนไขคยาใชดจยายในการ

ดกาเนภนการตามยบทธศาสตรยดดาน

พลบงงานทดแทนและอนบรบกษย

พลบงงาน (คยาวยาจดางทยกปรศกษาเพพอปรบบ

ปรบงมาตรการสยงเสรภมพลบงงานทด

แทน)

 1 8/2555-7/2556  9,100,000.00

อ.ณบฐวบฒภ คศวบฒนเธยยรชบย

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการเงภน

อ.ธงชบย ศรยวรรธนะ

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการตลาด

ผศ.ทภพยยรบตนย เลาหวภเชยยร

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการการผลภต

รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

โครงการเผยแพรยความรศดความเขดาใจ

สกาหรบบการผลภตและใชดกทาซชยวภาพ

ใหดปลอดภบย

 2 4/2555-4/2556  2,000,000.00

คบณวสบ ลภขภตวรรณการ

     บรภษบทฟรอนเทยยรย เอกนจภเนยยรภกง คอนซบลแทนทยส 

จกากบด

     

โครงการลดตดนทบนการผลภตไบโอ

ดยเซลในโรงงานผลภตไบโอดยเซลเชภง

พาณภชยย

 3 3/2555-11/2555  2,000,000.00

รศ.เพกญจภตร ศรยนพคบณ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

อ.ดร.เมธย สายศรยหยบด

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

     

ดร.มะลภวบลยย หฤทบยธนาสบนตภธ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

โครงการสนบบสนบนเพพกอการศศกษา

ความเปปนไปไดดของโครงการสถานย

ผลภตพลบงงานสยเขยยว 

Distributed-Green-Generation : 

DGG (ครงการศศกษาความเปปนไปไดด

และความเหมาะสมของการสรดางโรง

ไฟฟปาชยวมวลชบมชน 15 แหยง)

 4 7/2555-9/2556  30,000,000.00

อ.กมลพรรณ แสงมหาชบย

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการการผลภต

โครงการอนบรบกษยพลบงงานในอาคาร

ควบคบมภาครบฐ (กลบยมทยก 3)

 5 8/2555-7/2556  8,000,000.00

รศ.บดภนทรย รบศมยเทศ

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการการผลภต

ผศ.ทภพยยรบตนย เลาหวภเชยยร

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการการผลภต

นายธภรภนทรย ณ ถลาง

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      51,100,000.00 บาท

กรมโรงงานอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
อ.สบชาตภ เหลพองประเสรภฐ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการจบดทกาคศยมพอแนวทางปฏภบบตภทยก

ดยดดานสภกงแวดลดอมเพพกอปปองกบนการปน

เปฟฟอนดภนและนนกาใตดดภน

 1 3/2555-4/2556  3,298,000.00



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา
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รศ.ฉบตรดนบย จภระเดชะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการประหยบดพลบงงานสกาหรบบโรง

งานขนาดเลกก (ES for SE) พพนนทยก

กลบยมจบงหวบดทยก 6-8 และ 10-18

 2 3/2555-4/2556  5,400,000.00

รศ.ฉบตรดนบย จภระเดชะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการสการวจขดอมศลอบตสาหกรรม

เพพกอจบดเกกบภาษยการปลยอยมลพภษทาง

นนกาจากโรงงาน

 3 4/2555-11/2555  6,680,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      15,378,000.00 บาท

กรมววชาการเกษตรแหลลงททน 

- 
ผศ.สมนศก คยรยโต

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

การพบฒนาระบบเชพกอมโยงระหวยาง 

National Single Window กบบระบบ

ภายในกรมวภชาการเกษตร

 1 10/2554-12/255

5

 11,983,214.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      11,983,214.00 บาท

กรมววทยาศาสตรรการแพทยร กระทรวงสาธารณสทขแหลลงททน 

- 
ผศ.พงษยสบนตภธ สยจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

โครงการวภเคราะหยขดอมศลภาวะการขาด

สารไอโอดยนและการเกภดภาวะ พรยอง

ไทรอยดยฮอรยโมนแตยกกาเนภดของทารก

แรกเกภดในประเทศไทย ปปพ.ศ.2554

 1 2/2555-12/2555  1,330,000.00

ผศ.ชวลภต ฮงประยศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.นภาพร พบนธบยกมลศภลปป (วงษยโพธภธขอม)

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ปบญญภศา ตระกศลยภกงเจรภญ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ศบภชบย อกาคา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

วบลยา แซยเตยยว

     ภาควภชาปฐพยวภทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,330,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมการเกษตรแหลลงททน 

- 
รศ.สบมาลย สบนตภพลวบฒภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

การพบฒนาวภสาหกภจชบมชน ภายใตด

โครงการยกระดบบผศดประกอบการ 

OTOP ทยกมยศบกยภาพกดาวไปสศย SMEs

 1 2/2555-6/2555  2,700,000.00

อ.สมหมาย อบดมวภทภต

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

ผศ.รสดา เวษฎาพบนธบย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

อ.เกวลภน มะลภ

     คณะเศรษฐศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาเศรษฐศาสตรย

อ.พงษยเทพ มบงคะลย

     นบกวภชาการอภสระ

     

รศ.ดร.เกยยรตภชบย เวษฏาพบนธบย

     นบกวภชาการอภสระ

     



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ
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ระยะเวลา
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อ.อรษา ตบนตภยะวงศยษา

     ภาควภชาสบงคมศาสตรย คณะศภลปศาสตรยประยบกตย ม.

เทคโนโลยยพระจอมเกลดาพระนครเหนพอ

     

การพบฒนาวภสาหกภจชบมชน ภายใตด

โครงการยกระดบบผศดประกอบการ 

OTOP ทยกมยศบกยภาพกดาวไปสศย SMEs

 1 2/2555-6/2555  2,700,000.00

นส.ณบฐสบชา วบฒภปาณย

     นบกวภชาการอภสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,700,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมการสลงออกแหลลงททน 

- 
ผศ.อโนทบย ชลชาตภภภญโญ

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาการสภกงทอ

โครงการพภเศษการเตรยยมการสรดาง

ศบกยภาพอบตสาหกรรมแฟชบกนไทย 

เขดารยวมงาน BIFF & BIL 2012 

(Workshop)

 1 3/2555-12/2555  2,000,000.00

อ.ธภบดย สกบลวภชญธาดา

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา วภทยาเขตเฉลภมพระเกยยรตภ 

จบงหวบดสกลนคร

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา วภทยาเขตเฉลภมพระเกยยรตภ 

จบงหวบดสกลนคร

โครงการสรดาง SMEs ไทยสศยเวทยการ

คดาสากล (ภาคตะวบนออกเฉยยงเหนพอ) 

เพพกอรองรบบการเปปนประชาคม

เศรษฐกภจอาเซยยน (ASEAN 

Economic Community : AEC)

 2 6/2555-12/2555  2,890,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      4,890,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมคทณภาพสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
รศ.อรพภนทย เจยยรถาวร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

การวภเคราะหยหาองคยประกอบสาว

ไฮโดรคารยบอนในสภกงแวดลดอม

 1 7/2555-1/2556  180,000.00

รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

โครงการการจบดการยะมศลฝอยโดย

การมยสยวนรยวมของชบมชน 

(Community Based Solid Waste) 

: CBM ระหวยางราชอาณาจบกรไทย

และสาธารณรบฐประชาธภปไตย

ประชาชนลาว ปป 2555

 2 9/2555-9/2556  1,500,000.00

รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

โครงการจบดทกาศศนยยเรยยนรศดชบมชน

ปลอดขยะ และธนาคารขยะรยไซเคภล

เฉลภมพระเกยยรตภพระบาทมเดกจพระ

เจดาอยศยหบว เนพกองในโอกาสพระราชพภธย

มงคลเฉลภมพระชนมพรรษา 9 รอบ 5 

ธบนวาคม 2554

 3 10/2554-5/2556  1,000,000.00

อ.กภตตภพจนย เพภกมพศล

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     โครงการจบดตบนงสายวภชาฟฟสภกสย

โครงการพบฒนากระบวนการมยสยวน

รยวมเพพกอจบดทกาความเหกนประกอบ

โครงการหรพอกภจกรรมทยกอาจกยอใหด

เกภดผลกระทบตยอชบมชนอยยางรบนแรง

ทบนงทางดดานคบณภาพสภกงแวดลดอม 

ทรบพยากรธรรมชาตภและสบขภาพ 

สกาหรบบโครงการขยายกกาลบงการผลภต

ไวนภลคลอไรดยโมโนเมอรยของโรงงาน

ทยก 1 และโรงงานทยก 2)

 4 6/2555-12/2555  786,600.00

อ.กภตตภพจนย เพภกมพศล

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     โครงการจบดตบนงสายวภชาฟฟสภกสย

โครงการพบฒนากระบวนการมยสยวน

รยวมเพพกอจบดทกาความเหกนประกอบ

โครงการหรพอกภจกรรมทยกอาจกยอใหด

เกภดผลกระทบตยอชบมชนอยยางรบนแรง

ทบนงทางดดานคบณภาพสภกงแวดลดอม

ทรบพยากรธรรมชาตภและสบขภาพ 

สกาหรบบโครงการขยายโรงประกอบ

โลหกรรมแรยทองคกาของบรภษบท อบครา

ไมนภกง จกากบด

 5 8/2555-1/2556  1,408,980.00



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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ผศ.สภงหย อภนทรชศโต

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาเทคโนโลยยทางอาคาร

โครงการพบฒนาเกณฑยการประเมภน

ผลภตภบณฑยจากวบสดบเหลพอใชด

 6 6/2555-5/2556  900,000.00

อ.รบยงทภพยย ลบยเลา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาคหกรรมศาสตรย

รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

โครงการศศนยยการเรยยนรศดดดานสภกงแวด

ลดอม

 7 7/2555-7/2556  1,300,000.00

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      7,075,580.00 บาท

กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณรแหลลงททน 

- 
รศ.สบมาลย สบนตภพลวบฒภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

โครงการยกระดบบผศดประกอบการ 

OTOP ทยกมยศบกยภาพกดาวไปสศย SMEs 

กภจกรรมดกาเนภนตามแผนการพบฒนา

วภสาหกภจชบมชน

 1 1/2555-6/2555  2,700,000.00

ผศ.รสดา เวษฎาพบนธบย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,700,000.00 บาท

กรมหมลอนไหมแหลลงททน 

- 
ดร.พภลาณย ไวถนอมสบตยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

โครงการพบฒนาไฟโบรอภนไฮโดรไล

เสทและผลภตภบณฑยเครพกองสกาอาง

 1 6/2555-4/2556  817,000.00

ดร.สบคบนธรส ธาดากภตตภสาร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

ดร.สบพนภดา(พงษยศภรภ)  วภนภจฉบย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      817,000.00 บาท

กรมอทตสาหกรรมพชนนฐานและการเหมชองแรล กระทรวงอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
ผศ.สบรยรบตนย ผลศภลปป

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมวบสดบ

โครงการจบดทกายบทธศาสตรยการ

พบฒนาอบตสาหกรรมโลหการเพพกอรอง

รบบการรวมกลบยมประชาคมเศรษฐกภจ

อาเซยยน กลบยมทยก 1 อบตสาหกรรมเหลกก

และเหลกกกลดา อบตสาหกรรมซภลภกอน 

และอบตสาหกรรมโลหะมยคยา

 1 9/2555-4/2556  1,000,000.00

อ.พยระพงศย ตรภยเจรภญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมวบสดบ

อ.อบมพภกา บบนสภทธภธ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมวบสดบ

ผศ.วภศภษฎย โลดเจรภญรบตนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมวบสดบ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท
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กระทรวงเกษตรและสหกรณรแหลลงททน 

- 
ผศ.กบมปนาท เพกญสบภา

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การเตรยยมความพรดอมภาคเกษตรสศย

การเปปนประชาคมอาเซยยน 2558

 1 7/2555-2/2556  1,000,000.00

อ.ชยบนตย พภภพลาภอนบนตย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

ผศ.กนกวรรณ จบนทรยเจรภญชบย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

อ.วบฒภยา สาหรยายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

อ.ปฟตภพงษย โตบบนลพอภพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การศศกษาลบกษณะทางสบณฐานวภทยา  

การพบฒนา และการเกกบเกยกยวเมลกด

พบนธบยหญดาแฝกเพพกอการใชดประโยชนย

เชภงอนบรบกษย

 2 7/2555-6/2557  200,000.00

ดร.วภลาสภนย  จภตตยบรรจง

     กลบยมวภจบยเพพกอการคบดมครองพบนธบยพพช กองคบดมครอง

พบนธบยพพช กระทรวงเกษตร และสหกรณย

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

กระทรวงทรจพยากรธรรมชาตวและสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
ผศ.ธบนวา จภตตยสงวน

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การศศกษาผลการดกาเนภนงานโครงการ

สายใยรบกแหยงครอบครบวฯ เพพกอ

กกาหนดแนวทางการพบฒนาโครงการ

สายใยรบกแหยงครอบครบวฯ 

ของกระทรวงทรบพยากรธรรมชาตภและ

สภกงแวดลดอม

 1 2/2555-9/2555  450,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

กระทรวงเทคโนโลยอสารสนเทศและการสชทอสารแหลลงททน 

- 
รศ.มธบรส จงชบยกภจ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การพบฒนาหลบกสศตรคอมพภวเตอรยและ

อภนเทอรยเนกตขบนนพพนนฐานของประเทศ

ไทย

 1 10/2554-10/255

5

 1,000,000.00

รศ.นาตยา ปฟลบนธนานนทย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

กระทรวงยทตวธรรมแหลลงททน 

- 
อ.สบพจนย กาเซกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

โครงการการถยายทอดความรศดและ

เทคโนโลยยการผลภตพพชผบกปลอดภบย

จากสารเคมยแบบครบวงจรและการ

สรดางเครพอขยายธบรกภจชบมชนและการจบด

ตบนงสหกรณยชบมชนแกยผศดตดองขบงเรพอนจกา

ชบกวคราวบนพพนนฐานตามปรบชญา

เศรษฐกภจพอเพยยง

 1 5/2555-4/2556  2,401,465.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,401,465.00 บาท

กระทรวงววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 12 of 181

ผศ.ปราโมทยย สฤษดภธนภรบนดรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

หมศยบดานวภทยาศาตรยและเทคโนโลยย-

หมศยบดานผบกและผลไมดอภนทรยยย

 1 6/2555-9/2555  150,000.00

ผศ.อบจฉรา บบญโรจนย

     คณะเทคโนโลยยการเกษตร มหาวภทยาลบยราชภบฏรกา

ไพพรรณย

     

นายวบนชาตภ นภตภพบนธย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

คบณวสบนตย รบตนะ

     คบณวสบนตย รบตนะ

     

นายคเชนทรย มดาทอง

     ศศนยยความรยวมมพอทางวภชาการไทย-ฝรบกงเศส 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

นายกฤษฎา  จาตบรบส

     ศศนยยความรยวมมพอทางวภชาการไทย-ฝรบกงเศส 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

รศ.ยภกงยง ไพสบขศานตภวบฒนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

อ.ศศภธร ตรงจภตภบกดย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

กระทรวงอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
อ.วรรณดย สบทธภนรากร

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา

การประเมภนผลโครงการพบฒนาขยด

ความสามารถในการแขยงขบน

อบตสาหกรรม ปป 2555

 1 6/2555-2/2556  2,800,000.00

รศ.สบมาลย สบนตภพลวบฒภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

กภจกรรมตภดตามประเมภนผลการดกาเนภน

งาน โครงการพบฒนาการรวมกลบยมและ

เชพกอมโยงอบตสาหกรรม ปปงบประมาณ 

2555

 2 4/2555-12/2555  1,000,000.00

อ.สมหมาย อบดมวภทภต

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

ผศ.รสดา เวษฎาพบนธบย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

อาจารยยพงษยเทพ มบงคะลย

     นบกวภจบยอภสระ

     

นายแหลมไทย  พศยวณภชยย

     นบกวภจบยอภสระ

     

นส.ณบฐสบชา วบฒภปาณย

     นบกศศกษาปรภญญาโท

     

นส.มารภสา  หนศนบดย

     นบกวภจบยผศดชยวย
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อ.ชนะ รบกษยศภรภ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

โครงการคลภนภกอบตสาหกรรมเพพกอการ

ฟฟฟนฟศสถานภาพประกอบการขนาด

กลางและขนาดยยอมทยกไดดรบบผล

กระทบจากอบทกภบย

 3 4/2555-10/2555  976,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      4,776,000.00 บาท

กรทงเทพมหานครแหลลงททน 

- 
รศ.ฉบตรดนบย จภระเดชะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการพภจารณาความเหมาะสม

ระบบกกาจบดมศลฝอยของกรบงเทพมหา

นคร

 1 3/2555-9/2555  24,000,000.00

รศ.ฉบตรดนบย จภระเดชะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการศศกษาปรบบปรบงภศมภทบศนย

บรภเวณศศนยยกกาจบดมศลฝอยอยอนนบช 

หนองแขม และสายไหม

 2 7/2555-2/2556  24,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      48,000,000.00 บาท

กลทลมจจงหวจดภาคกลางตอนลลาง 1แหลลงททน 

- 
รศ.บพภตร ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การจบดทกาแผนยบทธศาสตรยของกลบยม

จบงหวบดฯ ใหดสอดคลดองกบบโอกาสหรพอ

ผลกระทบทยกเกภดขศนนจากกรณยการกยอ

สรดางและการดกาเนภนงานของโครงการ

นภคมอบตสาหกรรม และทยาเรพอนนกาลศก

ทวาย สหภาพพมยา

 1 5/2555-9/2555  800,000.00

รศ.รบตนา ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

นายปฐมพงษย คบมพล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

นายสมหวบง หลยคดา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รศ.บพภตร ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การศศกษาความเปปนไปไดดในการจบด

ตบนงศศนยยกระจายสภนคดาของกลบยม

จบงหวบดภาคกลางตอนลยาง 1

 2 5/2555-9/2555  1,500,000.00

รศ.พงศยศบกดภธ ชลธนสวบสดภธ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

อ.นนทวบชรย ชบยณรงคย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

อ.พรทภพา เจพอกโวดน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รศ.บพภตร ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

โครงการศศกษาการเตรยยมความพรดอม

ของกลบยมจบงหวบดภาคกลางตอนลยาง 1 

ตยอโอกาสและผลกระทบของ

โครงการนภคมอบตสาหกรรม และทยา

เรพอนนกาลศกทวาย สหภาพพมยา

 3 5/2555-9/2555  2,500,000.00

รศ.รบตนา ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รศ.พงศยศบกดภธ ชลธนสวบสดภธ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน
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อ.นนทวบชรย ชบยณรงคย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

โครงการศศกษาการเตรยยมความพรดอม

ของกลบยมจบงหวบดภาคกลางตอนลยาง 1 

ตยอโอกาสและผลกระทบของ

โครงการนภคมอบตสาหกรรม และทยา

เรพอนนกาลศกทวาย สหภาพพมยา

 3 5/2555-9/2555  2,500,000.00

รศ.บพภตร ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ศศกษาความเปปนไปไดดในการจบดตบนง

เขตเศรษฐกภจพภเศษชายแดน และ

การจบดตบนงตลาดกลางและศศนยยแสดง

สภนคดาผลภตภบณฑยเกษตรและอาหาร

แปรรศปของกลบยมจบงหวบดภาคกลาง

ตอนลยาง 1

 4 5/2555-9/2555  2,200,000.00

อ.นนทวบชรย ชบยณรงคย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รศ.พงศยศบกดภธ ชลธนสวบสดภธ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

อ.สมบบตภ ขาวประทยป

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รศ.บพภตร ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ศศกษาแนวทางการสรดางความสบมพบนธย

ระดบบทดองถภกนกบบสหภาพพมยา ทบนงภาค

รบฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

 5 5/2555-9/2555  800,000.00

อ.พรทภพา เจพอกโวดน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รศ.บพภตร ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

อ.ชบตภ มยวงประเสรภฐ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

นายปฐมพงษย คบมพล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รศ.บพภตร ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ศศกษาแนวทางสยงเสรภมการทยองเทยกยว

และระบบโลจภสตภกสยทยกเชพกอมโยงกบบ

โครงการนภคมอบตสาหกรรม และทยา

เรพอนนกาลศกทวาย สหภาพพมยา

 6 5/2555-9/2555  1,700,000.00

อ.สมบบตภ ขาวประทยป

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

นายสมหวบง หลยคดา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

นายสานนทย บบญมย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รศ.บพภตร ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ศศกษาผลกระทบทางดดานเศรษฐกภจ 

ดดานสบงคม ดดานความมบกนคง ดดานสภกง

แวดลดอม และดดานทยองเทยกยว ทยกจะ

เกภดกบบกลบยมจบงหวบดภาคกลางตอน

ลยาง ๑ จากกรณยการกยอสรดางและการ

ดกาเนภนงานของโครงการนภคม

อบตสาหกรรม และทยาเรพอนนกาลศกทวาย 

สหภาพพมยา

 7 5/2555-9/2555  1,200,000.00
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รศ.รบตนา ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ศศกษาผลกระทบทางดดานเศรษฐกภจ 

ดดานสบงคม ดดานความมบกนคง ดดานสภกง

แวดลดอม และดดานทยองเทยกยว ทยกจะ

เกภดกบบกลบยมจบงหวบดภาคกลางตอน

ลยาง ๑ จากกรณยการกยอสรดางและการ

ดกาเนภนงานของโครงการนภคม

อบตสาหกรรม และทยาเรพอนนกาลศกทวาย 

สหภาพพมยา

 7 5/2555-9/2555  1,200,000.00

นายปฐมพงษย คบมพล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

นายสมหวบง หลยคดา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      10,700,000.00 บาท

กองททนเพชทอสลงเสรวมการอนทรจกษรพลจงงาน สจานจกงานนโยบายและแผนพลจงงานแหลลงททน 

- 
อ.พยรกานตภธ บรรเจภดกภจ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

การผลภตกทาซชยวภาพจากนนกาเสยย

ชบมชนในเขตกรบงเทพมหานคร

 1 10/2554-9/2556  3,830,000.00

ดร.ปารภนดา  สบขสบาย

     มหาวภทยาลบยราชภบฎสวนดบสภต

     

รศ.สบเทพ สภรภวภทยาปกรณย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

ผศ.อบจฉรา ดวงเดพอน

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

ผศ.กชกร สบรเนาวรบตนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

อ.สบทธภชา ณ ระนอง ธรรมสภทธภรงคย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     โครงการจบดตบนงสายวภชาจบลชยววภทยา

การหมบกเอทานอลจากนนกาอดอยสาย

พบนธบยพลบงงานโดยยยสตยทนเอทานอล

 2 6/2555-3/2556  40,000.00

รศ.ประเสรภฐ ฉบตรวชภระวงษย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รศ.ธการงรบตนย มบยงเจรภญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

การหาคยาความเหมาะสมตลอด

วบฏจบกรชยวภตของเอทานอลชยวภาพใน

ประเทศไทย โดยโปรแกรมเชภงเสดน

แบบหลายวบตถบประสงคย

 3 10/2554-3/2556  800,000.00

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

นายชภนาธภปกรณย พงศยภภญโญภาพ

     นภสภตปรภญญาเอก ภาควภชาวภศวกรรมเคมย มก.

     

อ.ยอดชาย เตยยเปฟฟน

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมตยอเรพอและเครพกองกลเรพอ

โครงการศศกษาและวภจบยเพพกอ

พบฒนาการผลภตไฟฟปาจากพลบงงาน

คลพกนสกาหรบบประเทศไทย

 4 9/2555-9/2556  7,889,200.00

อ.พรรณศบกดภธ เอยกยมรบกษา

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยการเดภนเรพอ

อ.วบลลยยย นวนมบสภก

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยการเดภนเรพอ
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อ.สบรศบกดภธ เพภกมทรบพยยทวย

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมตยอเรพอและเครพกองกลเรพอ

โครงการศศกษาและวภจบยเพพกอ

พบฒนาการผลภตไฟฟปาจากพลบงงาน

คลพกนสกาหรบบประเทศไทย

 4 9/2555-9/2556  7,889,200.00

อ.นนทภพบฒนย ทวยวบฒนย

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมตยอเรพอและเครพกองกลเรพอ

อ.ศรภนยา สนภทวงศย ณ อยบธยา

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมตยอเรพอและเครพกองกลเรพอ

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      12,559,200.00 บาท

การทลองเทอทยวแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.สบภาพร แกดวกอ เลยกยวไพโรจนย

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาการวางผบงเมพองและสภาพแวดลดอม

การวภเคราะหยการตลาดโครงการ

ศศกษาแผนบรภหารจบดการธบรกภจและ

ปรบบปรบงแผนแมยบท ศศนยยการเรยยนรศด

การทยองเทยกยวเชภงนภเวศนย อกาเภอ

ปากชยอง จบงหวบดนครราชสยมา

 1 4/2555-10/2555  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

การทางพวเศษแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
รศ.ณบฏฐกา หอมทรบพยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

โครงการการศศกษาและพบฒนาระบบ

ตภดตามการเดภนทางของผศดใชดบรภการ

บนทางพภเศษผยานกลดอง cctv แกยการ

ทางพภเศษแหยงประเทศไทย

 1 6/2555-12/2555  2,899,463.00

อ.ไพฑศรยย เจตธการงชบย

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการตลาด

โครงการสการวจความพศงพอใจของผศด

ใชดบรภการทางพภเศษทยกมยตยอการใหด

บรภการและภาพลบกษณยของ กทพ. ปป

งบประมาณ 2555

 2 2/2555-6/2555  1,400,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      4,299,463.00 บาท

การนวคมอทตสาหกรรมแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.นภาพร เปปฝยมสงยา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมทรบพยากรนนกา

โครงการศศกษาความเหมาะสมการ

พบฒนาและบรภหารนภคมอบตสาหกรรม 

กรณยปฝญหาอบทกภบยในพพนนทยกลบยมนนกาเจดา

พระยา-ทยาจยน

 1 5/2555-6/2556  5,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000,000.00 บาท

การประปานครหลวงแหลลงททน 

- 
รศ.พนภต เขกมทอง

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา

การประเมภนผลการดกาเนภนการฝฝก

อบรมหลบกสศตร “การพบฒนาผศดบรภหาร

ระดบบตดน” สกาหรบบหบวหนดาสยวนและ

เทยยบเทยา ปปงบประมาณ 2554

 1 2/2555-6/2555  1,500,000.00

ผศ.วสบนตย ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

รศ.วรบทยา ธรรมกภตตภภพ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา

รศ.สบวบฒนา จภตตลดากร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมทรบพยากรนนกา

การศศกษาวภจบยโครงการศศกษา

ศบกยภาพและแนวทางการแกดไข

วภกฤตภการณยดดานแหลยงนนกาดภบ

 2 9/2555-3/2557  3,400,000.00

อ.สมฤทบย ทะสดวก

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมทรบพยากรนนกา
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อ.วรรณดย  ไทยสยาม

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมทรบพยากรนนกา

การศศกษาวภจบยโครงการศศกษา

ศบกยภาพและแนวทางการแกดไข

วภกฤตภการณยดดานแหลยงนนกาดภบ

 2 9/2555-3/2557  3,400,000.00

ผศ.ธนบช สบขวภมลเสรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการจบดทกาพภกบดตกาแหนยงประตศนนกา

และอบปกรณยทยกเกยกยวขดองดดวยดาวเทยยม 

GPS

 3 2/2555-9/2555  1,320,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      6,220,000.00 บาท

การไฟฟฟานครหลวงแหลลงททน 

- 
อ.จงรบก วบชรภนทรยรบตนย

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

การฟฟฟนฟศพพนนทยกสยเขยยวบางกะเจดาและ

ระบบสารสนเทศภศมภศาสตรยเพพกอการ

ตภดตามตรวจสอบ พพนนทยกตกาบลบางกอ

แกดว อกาเภอพระประแดง จบงหวบด

สมบทรปราการ

 1 10/2554-1/2555  1,311,200.00

อ.ไพฑศรยย เจตธการงชบย

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการตลาด

การสการวจความพศงพอใจ ความไมยพศง

พอใจ การรบบรศดขดอมศล และพฤตภกรรมผศด

ใชดไฟฟปาดดานการบรภการ และคบณภาพ

ไฟฟปาของผศดใชดไฟฟปาการไฟฟปานคร

หลวง กภจกรรมสการวจความพศงพอใจ

ลศกคดาทยกมยตยอ กฟน.

 2 5/2555-4/2556  1,967,000.00

อ.พรพล พภมพาพร

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาสรยรวภทยาการออกกกาลบง

โครงการตรวจวบดสมรรถภาพทางรยาง

กายของพนบกงานการไฟฟปานครหลวง

 3 4/2555-12/2555  250,000.00

อ.จงรบก วบชรภนทรยรบตนย

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

โครงการฟฟฟนฟศพพนนทยกสยเขยยวบางกะเจดา

และระบบสารสนเทศภศมภศาสตรยเพพกอ

การตภดตามตรวจสอบ พพนนทยกตกาบลบาง

กอบบว อกาเภอพระประแดง จบงหวบด

สมบทรปราการ ปปทยก 2 : พ.ศ.2555

 4 6/2555-7/2555  2,517,900.00

อ.ไพฑศรยย เจตธการงชบย

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการตลาด

โครงการสรดางความเขดาใจและความ

สบมพบนธยกบบชบมชนบรภเวณสถานยไฟฟปา 

ของการไฟฟปานครหลวง ปป 2555

 5 6/2555-12/2555  694,900.00

รศ.วภชบย สบระพบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

งานศศกษาการจบดการดดานการใชด

ไฟฟปาใหดมยประสภทธภภาพกบบผศดใชดไฟฟปา

ทยกมยตบวประกอบการใชดไฟฟปา (Load 

Factor) ตกกา

 6 4/2555-3/2557  4,000,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      10,741,000.00 บาท

การไฟฟฟาฝปายผลวตแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.วบฒภ ทบกษภณธรรม

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

การตภดตามตรวจสอบคบณภาพสภกงแวด

ลดอม ดดานทรบพยากรสบตวยปฝา บรภเวณ

ทยาเทยยบเรพอขนถยายนนกามบนเชพนอเพลภง 

โรงไฟฟปาพลบงความรดอนกระบยก ปป 

2554

 1 10/2554-9/2555  100,000.00

รศ.ณรงคย วยระไวทยะ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

การตภดตามตรวจสอบคบณภาพสภกงแวด

ลดอมดดานคบณภาพนนกา นภเวศวภทยา

แหลยงนนกา การประมง และการเพาะ

เลยนยงสบตวยนนกา โรงไฟฟปาพลบงความรดอน

รยวมพระนครเหนพอ ชบดทยก 1 ระยะ

ดกาเนภนการปป 2555

 2 2/2555-3/2556  3,000,000.00

อ.วบฒภ ทบกษภณธรรม

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

การตภดตามตรวจสอบผลกระทบสภกง

แวดลดอม ดดานทรบพยากรสบตวยปฝา โรง

ไฟฟปาราชบบรย ปป 2555

 3 8/2555-7/2556  70,000.00

รศ.คณพล จบฑามณย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

การเพภกมมศลคยาของ leonardite โดย

การผลภตเปปนสารปรบบปรบงคบณภาพดภน

 4 10/2554-9/2556  4,946,000.00
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อ.แสงดาว เขาแกดว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การเพภกมมศลคยาของ leonardite โดย

การผลภตเปปนสารปรบบปรบงคบณภาพดภน

 4 10/2554-9/2556  4,946,000.00

ผศ. ดร. ภาวภณย เอยกยมตระกศล

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรยและการผบงเมพอง 

มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย

     

การศศกษาความคภดเหกนของชบมชนผศด

ไดดรบบผลกระทบจากการกยอสรดาง

ระบบโครงขยายไฟฟปา : กรณยศศกษา

ผลตอบแทนและการเยยยวยาของ 

กฟผ.(หมายเหตบ-งบวภจบยระบบเฉพาะ

สยวนทยกไดดรบบ)

 5 2/2555-1/2557  140,000.00

อ.สบภาพร แกดวกอ เลยกยวไพโรจนย

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาการวางผบงเมพองและสภาพแวดลดอม

พ.ท.ดร. ไท ชาญกบล

     กองวภชาวภศวกรรมโยธา  โรงเรยยนนายรดอยพระจบล

จอมเกลดา

     

ดร.มงคลยา รบยงเวชวบฒภ

     บรภษบท จบดการและพบฒนาทรบพยากรนนกาภาคตะวบน

ออก จกากบด (มหาชน)

     

อ. ดร.สบกบลพบฒนย คบดมไพศาล

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรยและการผบงเมพอง 

มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย

     

อ.นาตยา คลดายเรพอง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมไฟฟปา

การศศกษาศบกยภาพในการลดคยาความ

ตดองการพลบงไฟฟปาสศงสบดดดวย

มาตรการ Demand Response : 

กรณยศศกษาภาคอบตสาหกรรม

 6 6/2555-9/2556  9,025,000.00

อ.ดร.วภวบฒนย ทภพจร

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลพายบพ

     

อ.อบเทน สบปฝตตภ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมไฟฟปา

อ.ไพโรจนย ทองประศรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมไฟฟปา

อ.ไพศบกดภธ พศลผกา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมไฟฟปา

อ.วสบนตย ตบนเจรภญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมไฟฟปา

ผศ.เกรยยงไกร อบศวมาศบบนลพอ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การสรดางแบบจกาลองสภาวะนนกาและไอ

นนกาในหมดอนนกาแบบสภาวะเปลยกยน

แปลง

 7 10/2554-9/2556  1,380,000.00

นภสภต ป.โท 1

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล คณะวภศวกรรมศาสตรย 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย บางเขน

     

นภสภต ป.โท 2

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล คณะวภศวกรรมศาสตรย 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย บางเขน
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รศ.สบทธภศบกดภธ ศรลบมพย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการงานตภดตามพฤตภกรรมเขพกอน

จากเครพกองมพอวบดระหวยางการซยอม

แซมลาดเขพกอนดดานทดายนนกา ของอยาง

พบกนนกาตอนบน รฟ.ลกาตะคองชลภา

วบฒนา

 8 7/2555-10/2556  1,490,000.00

นายชภโนรส ทองธรรมชาตภ

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาวภศวกรรมปฐพยและฐานราก

     

รศ.สบทธภศบกดภธ ศรลบมพย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการงานวภเคราะหย คบดเลพอก และ

จบดทกาเกณฑยดดานความปลอดภบย

เขพกอนจากเครพกองมพอวบดพฤตภกรรม

เขพกอนของ กฟผ.

 9 6/2555-5/2558  7,502,790.00

รศ.วรากร ไมดเรยยง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

อ.นนทวบฒนย จบนทรยเจรภญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

นายชภโนรส ทองธรรมชาตภ

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาวภศวกรรมปฐพยและฐานราก

     

ผศ.สคาร ทยจบนทศก

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

โครงการตภดตามตรวจสอบคบณภาพ

สภกงแวดลดอม ดดานทรบพยากรดภนและ

ปฝาไมดเหมพองลภกไนตยแมยเมาะ ปป 2555

 10 5/2555-12/2555  120,000.00

ผศ.พงษยสบนตภธ สยจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

โครงการตภดตามตรวจสอบคบณภาพ

สภกงแวดลดอมดดานทรบพยากรดภน เหมพอง

ลภกไนตยแมยเมาะ ปป 2554

 11 12/2554-3/2555  200,000.00

อ.ศบภชบย อกาคา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.นภาพร พบนธบยกมลศภลปป (วงษยโพธภธขอม)

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นายจภรวบฒนย พบยมเพชร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นางสาววบลยา แซยเตยยว

     ภาควภชาปฐพยวภทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

อ.นภาพร พบนธบยกมลศภลปป (วงษยโพธภธขอม)

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

โครงการตภดตามตรวจสอบผลกระทบ

ตยอสภกงแวดลดอมดดานดภน โรงไฟฟปา

ราชบบรย

 12 5/2555-12/2555  80,000.00

ผศ.พงษยสบนตภธ สยจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ศบภชบย อกาคา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นายจภรวบฒนย พบยมเพชร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นางสาววบลยา แซยเตยยว

     ภาควภชาปฐพยวภทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

อ.ภาสกร ปนานนทย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

โครงการทดสอบคบณสมบบตภทาง

พลศาสตรยของวบสดบถมตบวเขพกอนปฟด

ชยองเขาขาดของเขพกอนรบชชประภา 

จบงหวบดสบราษฎรยธานย

 13 6/2555-6/2556  330,000.00
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รศ.สบทธภศบกดภธ ศรลบมพย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการวภเคราะหยความมบกนคงของ

เขพกอน RPB ตยอแรงกระทกาจากแผยนดภน

ไหว

 14 6/2555-12/2557  3,642,176.00

อ.สมชาย ประยงคยพบนธย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

นายอภภชาตภ ลกาจวน

     ผศดเชยกยวชาญอภสระ

     

Dr.Goran Arangelovski

     -

     

นายชภโนรส ทองธรรมชาตภ

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาวภศวกรรมปฐพยและฐานราก

     

นายรบฐธรรม อภสโรฬาร

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาวภศวกรรมปฐพยและฐานราก

     

รศ.สบทธภศบกดภธ ศรลบมพย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการออกแบบซยอมแซมและบการบง

รบกษาอยางพบกนนกาตอนบน โรงไฟฟปาลกา

ตะคองชลภาวบฒนา จบงหวบด

นครราชสยมา

 15 10/2554-3/2555  1,436,239.00

รวม     15  โครงการ     งบประมาณ      33,462,205.00 บาท

การไฟฟฟาสลวนภผมวภาคแหลลงททน 

- 
รศ.ณบฏฐกา หอมทรบพยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

การพบฒนาตดนแบบ Smart Meter 

สกาหรบบระบบ Advanced Metering 

Infrastructure (AMI)

 1 3/2555-2/2556  7,700,000.00

รศ.บดภนทรย รบศมยเทศ

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการการผลภต

การศศกษาความเหมาะสมโครงการ

ขยายเขตไฟฟปาใหดพพนนทยกทกากภนทาง

การเกษตร ระยะทยก 2

 2 8/2555-4/2556  6,800,000.00

รศ.ชพกนจภตตย แจดงเจนกภจ

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการตลาด

โครงการออกแบบเครพกองมพอสการวจ

การรบบรศดแบรนดพ กฟภ. ประจกาปป 2555

 3 8/2555-8/2556  500,000.00

รศ.วภชบย สบระพบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

งานศศกษาความเหมาะสมโครงการ

พบฒนาระบบไฟฟปาในเมพองใหญย

 4 10/2554-12/255

5

 8,930,000.00

ผศ.ดบลยยพภเชษฐย ฤกษยปรยดาพงศย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

อ.คมสบนตย หงษยสมบบตภ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

ผศ.ศภรภโรจนย ศภรภสบขประเสรภฐ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

อ.พภสบทธภธ รพยศบกดภธ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

อ.สบญชบย เดชานบภาพฤทธา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

ผศ.ศบภชาตภ สบขารมณย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย
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อ.สมหมาย อบดมวภทภต

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

งานศศกษาความเหมาะสมโครงการ

พบฒนาระบบไฟฟปาในเมพองใหญย

 4 10/2554-12/255

5

 8,930,000.00

อ.ศบภลบกษณย สถภรชยวภน

     คณะวภทยาศาสตรยและวภศวกรรมศาสตรย สกลนคร

     สาขาวภศวกรรมไฟฟปาและคอมพภวเตอรย

อ.ศรยศบกดภธ จยางจภตตย

     คณะวภทยาศาสตรยและวภศวกรรมศาสตรย สกลนคร

     สาขาวภศวกรรมไฟฟปาและคอมพภวเตอรย

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      23,930,000.00 บาท

คณะสจตวศาสตรรและเทคโนโลยอการเกษตร  มหาววทยาลจยศวลปากร ววทยาเขตสารสนเทศเพชรบทรอแหลลงททน 

- 
นรภนทรย ปรภยวภชญภบคดย

     คณะสบตวศาสตรยและเทคโนโลยยการเกษตร ม. 

ศภลปากร วภทยาเขตสารสนเทศเพชรบบรย

     

ความหลากหลายทางพบนธบกรรมและ

สบณฐานวภทยาของกบนนกากรยอย

 1 3/2555-9/2555  50,000.00

สบภาวดย มานะไตรนนทย

     คณะสบตวศาสตรยและเทคโนโลยยการเกษตร ม. 

ศภลปากร วภทยาเขตสารสนเทศเพชรบบรย

     

วบชราภรณย รวมธรรม

     คณะสบตวศาสตรยและเทคโนโลยยการเกษตร ม. 

ศภลปากร วภทยาเขตสารสนเทศเพชรบบรย

     

พภสภษฐย สบวรรณแพทยย

     คณะสบตวศาสตรยและเทคโนโลยยการเกษตร ม. 

ศภลปากร วภทยาเขตสารสนเทศเพชรบบรย

     

อ.วบฒภ ทบกษภณธรรม

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

โครงการมหาววทยาลจยววจจยแหลงชาตว มหาววทยาลจยสงขลานครวนทรรแหลลงททน 

- 
ศ.ดร.อมรรบตนย พงศยดารา

     สถานวภจบยจยโนมและชยวสารสนเทศ ม.สงขลานครภน

ท

     

การประยบกตยใชด Laminin receptor 

ปปองกบนไวรบสโรคกบดง

 1 10/2554-10/255

5

 812,000.00

อ.มลธภรา ศรยถาวร

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     โครงการจบดตบนงสายวภชาจบลชยววภทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      812,000.00 บาท

โครงการศศกษา ววจจย และพจฒนาสวทงแวดลดอมแหลมผจกเบอนย อจนเนชทองมาจากพระราขดจารวแหลลงททน 

- 
ผศ.สบรบตนย บบวเลภศ

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

โครงการวภจบยโครงสรดางและคบณภาพ

ของรบงสยดวงอาทภตยย บรภเวณโครงการ

ศศกษาวภจบย และพบฒนาสภกงแวดลดอม

แหลมผบกเบยนย อบนเนพกองมาจากพระราช

ดการภ

 1 2/2555-2/2557  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

จจงหวจดกระบอทแหลลงททน 

- 
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รศ.ฉบตรดนบย จภระเดชะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการวางแผนระบบการพบมนาและ

การบรภหารจบดการนนกากลบยมจบงหวบดภาค

ใตดฝฝฝงอบนดามบน

 1 8/2555-7/2556  15,990,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,990,000.00 บาท

จจงหวจดชลบทรอแหลลงททน 

- 
รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

โครงการตภดตามตรวจสอบคบณภาพ

สภกงแวดลดอมเพพกอสยงเสรภมการพบฒนาทยก

ยบกงยพนโดยประชาชนมยสยวนรยวม ภายใตด

แผนพบฒนากลบยมจบงหวบดภาคตะวบน

ออกประจกาปป 2555 ของศศนยยปฏภบบตภ

การกลบยมจบงหวบดภาคตะวบนออก

 1 5/2555-6/2556  5,000,000.00

รศ.ปฬาณย ฐภตภวบฒนา

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบงคมวภทยาและมานบษยวภทยา

รศ.พบฒนา อนบรบกษยพงศธร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

รศ.ชาตภ เจยยมไชยศรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

นางประภาชพกน คงสภนธย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

โครงการลดปรภมาณขยะมศลฝอย

ชบมชนจากแหลยงกกาเนภดโดยการมยสยวน

รยวมของประชาชน ภายใตดแผนพบฒนา

กลบยมจบงหวบดภาคตะวบนออกประจกาปป 

2555 ของศศนยยปฏภบบตภการกลบยมจบงหวบด

ภาคตะวบนออก

 2 5/2555-6/2556  10,000,000.00

รศ.พบฒนา อนบรบกษยพงศธร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

รศ.ปฬาณย ฐภตภวบฒนา

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบงคมวภทยาและมานบษยวภทยา

อ.กภตภชบย รบตนะ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

รศ.ชาตภ เจยยมไชยศรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

นางประภาชพกน  คงสภนธย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

แผนปฏภบบตภการเพพกอแกดไขและพบฒนา

สภกงแวดลดอม “โครงการอยางเกกบนนกา

คลองหลวง” ของศศนยยปฏภบบตภการกลบยม

จบงหวบดภาคตะวบนออก

 3 5/2555-7/2556  1,000,000.00

รศ.พบฒนา อนบรบกษยพงศธร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

ผศ.พงศยเชฏฐย พภชภตกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา
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นางประภาชพกน  คงสภนธย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

แผนปฏภบบตภการเพพกอแกดไขและพบฒนา

สภกงแวดลดอม “โครงการอยางเกกบนนกา

คลองหลวง” ของศศนยยปฏภบบตภการกลบยม

จบงหวบดภาคตะวบนออก

 3 5/2555-7/2556  1,000,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      16,000,000.00 บาท

จจงหวจดปททมธานอแหลลงททน 

- 
รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การบศรณาการจบดการสภกงแวดลดอม

จบงหวบดเพพกอลดโลกรดอน

 1 3/2555-3/2556  5,580,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,580,000.00 บาท

จจงหวจดเพชรบทรอแหลลงททน 

- 
รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

โครงการการศศกษาผลกระทบสภกงแวด

ลดอม โครงการปปองกบนและแกดไข

ปฝญหาการกบดเซาะชายฝฝฝงทะเลอยาว

ไทยฝฝฝงตะวบนตก

 1 1/2555-1/2556  4,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,000,000.00 บาท

จจงหวจดอทดรธานอแหลลงททน 

- 
รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

โครงการศศกษาพบฒนาทยกหนองแด 

เพพกอรองรบบศศนยยวบฒนธรรมภาคตะวบน

ออกเฉยยงเหนพอตอนบน และสนาม

กยฬากลางจบงหวบดอบดรธานย

 1 3/2555-9/2556  25,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000,000.00 บาท

ททนอานจนทมหวตล แผนกเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.นาวภน เยาวพลกบล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

การศศกษาผลกระทบของการเปฟดเผย

ของอบตราแลกเปลยกยนทยกมยตยอตลาด

การเงภนประหวยางประเทศในไทย

 1 6/2555-6/2557  500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

เทศบาลตจาบลเขายดอยแหลลงททน 

- 
รศ.สบเทพ สภรภวภทยาปกรณย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

การศศกษาวภจบยเบพนองตดนระบบจบดการ

สภกงปฏภกศลและมศลฝอย เทศบางตกาบล

เขายดอย อกาเภอเขายดอย จ.เพชรบบรย

 1 8/2555-1/2556  320,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      320,000.00 บาท

เทศบาลนครนครปฐมแหลลงททน 

- 
นายธเนตร ศรยสบข

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม บางเขน

     ฝฝายวภเคราะหยโครงการและหลบกสศตรการฝฝกอบรม

โครงการตภดตามและประเมภนผลแผน

การพบฒนาของเทศบาลนครนครปฐม 

อกาเภอเมพอง จบงหวบดนครปฐม

 1 10/2554-1/2555  98,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      98,500.00 บาท

เทศบาลนครปากเกรรดแหลลงททน 

- 
รศ.สภรภกร กาญจนสบนทร

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาภศมภศาสตรย

โครงการสการวจความพศงพอใจของผศด

รบบบรภการตยอการใหดบรภการของ

เทศบาลนครปากเกรกด ประจกาปป 

2555

 1 3/2555-9/2555  500,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

เทศบาลเมชองททลงสงแหลลงททน 

- 
นายอรรถวบทธภธ รพกนเรภงใจ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ศศนยยปฏภบบตภการวภศวกรรมพลบงงานและสภกงแวดลดอม

โครงการวภจบยปรบบปรบงระบบผลภตกทาซ

ชยวภาพจากขยะชบมชน

 1 2/2555-5/2556  2,740,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,740,000.00 บาท

เทศบาลเมชองแสนสทขแหลลงททน 

- 
นางสาวกนกวรรณ ขาวดยอน

     คณะประมง บางเขน

     สถานยวภจบยประมงศรยราชา

โครงการฟฟฟนฟศทรบพยากรธรรมชาตภ

ชายฝฝฝงทะเลเฉลภมพระเกยยรตภ (สการวจ

และเกกบตบวอยยางทรบพยากรชายฝฝฝง)

 1 11/2554-9/2555  68,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      68,500.00 บาท

ธนาคารพจฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอมแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
นางชภดชม ฮภรางะ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

โครงการพบฒนา SMEs สศยระบบ

มาตรฐานคบณภาพ

 1 8/2555-12/2555  208,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      208,000.00 บาท

ธนาคารเพชทอการเกษตรและสหกรณรการเกษตรแหลลงททน 

- 
นายยบทธนา มศลสบวรรณ

     ธนาคารเพพกอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร

     

การเพภกมขยดความสามารถในการใหด

บรภการทางการเงภนของสถาบบนการ

เงภนชบมชนในเขตพพนนทยกฝฝายกภจการ

สาขาภาคตะวบนออกเฉบยงเหนพอตอน

ลยาง

 1 8/2555-12/2555  150,000.00

นางจรภยา เมธชนบน

     ธนาคารเพพกอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร

     

นางสาวสบทธภนย สยลากบล

     ธนาคารเพพกอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร

     

นายคมกฤษ สบทธภสา

     ธนาคารเพพกอการเกษตรและสหกรณยการเกษตร

     

รศ.เอมอร อบงสบรบตนย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสยงเสรภมและนภเทศศาสตรยเกษตร

รศ.ชศเกยยรตภ รบกซดอน

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝฝายการศศกษา วภจบยและพบฒนา

การศศกษากระบวนการพบฒนาศศนยย

เรยยนรศดตดนแบบการดกาเนภนงาน

โครงการจบดตบนงศศนยยเรยยนรศดเพพกอการ

พบฒนาเศรษฐกภจพอเพยยงตดนแบบ 

ธ.ก.ส.

 2 10/2554-3/2556  2,000,000.00

ผศ.เกรยยงไกร แกดวตระกศลพงษย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

โครงการพบฒนาฐานขดอมศลและระบบ

สารสนเทศเพพกอการตบดสภนใจของ

เกษตรกร

 3 10/2555-4/2556  500,000.00

ผศ.สมพงษย เจษฎาธรรมสถภต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

อ.รบกศบกดภธ เสรภมศบกดภธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน
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ผศ.ศกร คบณวบฒภฤทธภรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาสบตวบาล

โครงการพบฒนาฐานขดอมศลและระบบ

สารสนเทศเพพกอการตบดสภนใจของ

เกษตรกร

 3 10/2555-4/2556  500,000.00

นางสาวนภลบบล สบขภาพ

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝฝายการศศกษา วภจบยและพบฒนา

โครงการศศกษากระบวนการพบฒนา

ศศนยยเรยยนรศดตดนแบบการดกาเนภนงาน “

โครงการจบดตบนงศศนยยเรยยนรศดเพพกอการ

พบฒนาเศรษฐกภจพอเพยยงตดนแบบ 

ธ.ก.ส.”

 4 12/2554-2/2555  2,000,000.00

รศ.ชศเกยยรตภ รบกซดอน

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝฝายการศศกษา วภจบยและพบฒนา

นางสาวกบนยารบตนย เชยกยวเวช

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝฝายการศศกษา วภจบยและพบฒนา

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      4,650,000.00 บาท

ฝปายพจฒนาสจงคมและสวทงแวดลดอม ธนาคารออมสวนแหลลงททน 

- 
นายวบฒภชบย อยอนเอยกยม

     คณะประมง บางเขน

     สถานยวภจบยประมงคลองวาฬ

การเพาะและอนบบาลลศกปศมดาเพพกอการ

อนบรบกษยทรบพยากรปศมดาในธรรมชาตภ

 1 6/2555-5/2556  23,400.00

นางสาววาสนา อากรรบตนย

     คณะประมง บางเขน

     สถานยวภจบยประมงคลองวาฬ

ผศ.สบรภยบน ธบญกภจจานบกภจ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยทางทะเล

นายลภขภต ชศชภต

     คณะประมง บางเขน

     สถานยวภจบยประมงคลองวาฬ

นายวบฒภชบย อยอนเอยกยม

     คณะประมง บางเขน

     สถานยวภจบยประมงคลองวาฬ

ธนาคารปศกบบการอนบรบกษยทรบพยากรปศ

ในธรรมชาตภ กรณยศศกษา การทกา

ธนาคารปศมดาในพพนนทยกจบงหวบดประจวบ

คยรยขบนธย

 2 6/2555-5/2556  30,000.00

นางสาววาสนา อากรรบตนย

     คณะประมง บางเขน

     สถานยวภจบยประมงคลองวาฬ

นายเทพบบตร เวชกามา

     คณะประมง บางเขน

     สถานยวภจบยประมงคลองวาฬ

นายลภขภต ชศชภต

     คณะประมง บางเขน

     สถานยวภจบยประมงคลองวาฬ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      53,400.00 บาท

มหาววทยาลจยเทคโนโลยอราชมงคลศรอววชจย ววทยาเขตตรจงแหลลงททน 

- 
อ.ปฟยพงษย ทองดยนอก

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการกยอสรดางศศนยยปฏภบบตภการดดาน

การโรงแรมและการทยองเทยกยวของ

วภทยาลบยการโรงแรมและการทยอง

เทยกยว มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราช

มงคลศรยวภชบย วภทยาเขตตรบง (กรณยขอ

ใชดประโยชนยพพนนทยกปฝาสงวนแหงชาตภ

ปฝาคลองกะลาเสและปฝาคลองไมด

ตาย)

 1 10/2554-12/255

6

 1,940,840.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,940,840.00 บาท

มหาววทยาลจยมหวดลแหลลงททน 

- 
อ.รบฐชา ชบยชนะ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

การวภจบยแบบมยสยวนรยวมเพพกอการจบดการ

อนบรบกษยและใชดประโยชนยพพนนทยกชบยมนนกา

บศงบอระเพกดอยยางยบกงยพน

 1 10/2554-9/2556  300,000.00

อ.วลยรบตนย สบพรรณชาตภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

แนวทางการสนบบสนบนดดานการลงทบน

ระหวยางประเทศของอบตสาหกรรม

ยางพาราไทย : วภเคราะหยการลงทบน

โดยตรงจากตยางประเทศใน

อบตสาหกรรมยางพาราไทย

 2 8/2555-8/2556  120,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      420,000.00 บาท

มหาววทยาลจยสทโขทจยธรรมาธวราชแหลลงททน 

- 
อ.นนทวบฒนย จบนทรยเจรภญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

โครงการพบฒนาระบบคลบงขดอสอบ

มาตรฐาน มสข.

 1 3/2555-9/2556  2,950,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,950,000.00 บาท

เมชองพจทยาแหลลงททน 

- 
ผศ.ธรณย ธการงนาวาสวบสดภธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยทางทะเล

โครงการศศกษาและจบดทกาสพกอ

ธรรมชาตภใตดทะเล บรภเวณแหลยงทยอง

เทยกยวดกานนกาทยกสกาคบญหมศยเกาะลดานและ

พพนนทยกใกลดเคยยง

 1 9/2555-12/2555  1,991,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,991,000.00 บาท

ศผนยรความเปปนเลวศดดานเทคโนโลยอชอวภาพเกษตร สจานจกพจฒนาบจณฑวตศศกษาและววจจยดดานววทยาศาสตรรและ

เทคโนโลยอ ส

แหลลงททน 

- 

อ.สบจภนตย ภบทรภศวดล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การพบฒนาเทคนภคแลมปปในการตรวจ

โรคในพพชตระกลศแตง

 1 6/2555-6/2557  331,000.00

รศ.วภชบย โฆสภตรบตน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

นางสาว ธบญญาพร เหลยาคงถาวร

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

ดร.อบญชลย รวยโรจนยวภบศลยย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

การสรดางพรภกดบบเบภลแฮพลอยดยทยกมย

ยยนตดานทานโรคแอนแทรคโนสดดวย

วภธยการเพาะเลยนยงอบบละอองเกสร

 2 8/2555-7/2556  450,000.00

รศ.จบลภาค คบดนวงศย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

ผศ.คนศงนภตยย เหรยยญวรากร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

ผลกระทบของการเปลยกยนแปลง

สภาวะอากาศกบบโรคพพชทยกเกภดจาก

เชพนอไวรบสไวรอยดย และ ไฟโต

พลาสมา

 3 8/2555-7/2556  642,000.00

รศ.สบภาพร กลภกนคง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,423,000.00 บาท

ศผนยรความเปปนเลวศดดานเทคโนโลยอปปโตรเคมอและวจสดท (PETRO-MAT) สจานจกพจฒนาบจณฑวตศศกษาและววจจยดดานวว

ทยาศา

แหลลงททน 

- 
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รศ.ธการงรบตนย มบยงเจรภญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

การวภเคราะหยและปรบบปรบงคยา Energy 

Intensity, Carbon Intensity 

และEco-efficiency ของ

อบตสาหกรรมปฟโตรเลยยมและปฟโตรเคมย 

โดยเทคนภคการประเมภนตลอดวบฏจบกร

ชยวภต

 1 6/2555-9/2556  360,000.00

ดร. วภกานดา วราหยบบณฑศรวภทยย

     Postdoctoral student, ภาควภชาวภศวกรรมคมย 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      360,000.00 บาท

ศผนยรความเปปนเลวศแหลงชาตวดดานการจจดการสวทงแวดลดอม และของเสอยอจนตรายแหลลงททน 

- 
อ.กบญจนยนรย  ชยวงฉกกา

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การศศกษาการออกแบบระบบบกาบบด

เพพกอลดการปนเปฟฟอนสารอภนทรยยย

ระเหยในดภนโดยใชดเทคนภค Soil 

Vapor Extraction (SVE)

 1 1/2555-3/2555  288,800.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      288,800.00 บาท

ศผนยรเทคโนโลยอโลหะและวจสดทแหลงชาตว สจานจกงานพจฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.รบตนาวรรณ มบกงคบกง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

คารยบอนฟบตพรภนนทยของตลบบแปปงฝบฝน

จากพลาสตภกยยอยสลายไดดทาง

ชยวภาพ

 1 1/2555-6/2556  200,000.00

ผศ.จบกรกฤษณย มหบจฉรภยวงศย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

โครงการการเพภกมประสภทธภภาพการ

ผลภตในอบตสาหกรรมดดวยเทคโนโลยย

สะอาดและการประเมภนคารยบอนฟบต

พรภนน

 2 7/2555-7/2556  440,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      640,000.00 บาท

ศผนยรเทคโนโลยออวเลรกทรอนวกสรและคอมพววเตอรรแหลงชาตว สจานจกงานพจฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.หบชทบย ชาญเลขา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

การวภจบยและพบฒนาระบบถาม-ตอบ

ชบนนสศงเพพกอใหดบรภการความรศดดดานการ

เกษตร

 1 9/2555-9/2557  1,988,800.00

นางสาวพบชรย วราศรบย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

นวภบทรย ขบนธยตดนธง

     สกานบกพภมพยมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     สกานบกพภมพยมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

น.ส.สลภตตา นกขบนทอง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย เกษตรศาสตรย

     

นายเสกสภทธภธ สบวรรณ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย เกษตรศาสตรย

     

นางอารยรบตนย ทองใบ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย เกษตรศาสตรย

     

ผศ.พบทธชาตภ โปธภบาล

     คณะมนบษยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาภาษาศาสตรย

การสรดางกรอบมโนทบศนยภาษาไทย

จากคลบงขดอมศลดดานการเกษตรเพพกอ

เปปนฐานความรศดในการสกบดขดอความ

อบตโนมบตภสกาหรบบระบบถาม-ตอบ

ภาษาไทย

 2 6/2555-6/2557  1,998,000.00
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รศ.อบศนยยย กยอตระกศล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

การสรดางกรอบมโนทบศนยภาษาไทย

จากคลบงขดอมศลดดานการเกษตรเพพกอ

เปปนฐานความรศดในการสกบดขดอความ

อบตโนมบตภสกาหรบบระบบถาม-ตอบ

ภาษาไทย

 2 6/2555-6/2557  1,998,000.00

นางมบกขยดา สบขธาราจาร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

นายธนพบฒนย สบกแสงศรย

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย คณะวภศวกรรม

ศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

นางสาวอบจฉรา นภาโชตภ

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย คณะวภศวกรรม

ศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

นายภบคพล แซยจภว

     ภาควภชาภาษาศาสตรย คณะมนบษยศาสตรย 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      3,986,800.00 บาท

ศผนยรนวจตกรรมเทคโนโลยอหลจงการเกรบเกอทยว มหาววทยาลจยเชอยงใหมลแหลลงททน 

- 
ดร.ธยรนบต รยมโพธภธภบกดภธ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยเทคโนโลยยหลบงการเกกบเกยกยว

กรดไขมบนอภสระและเอนไซมยไลเปส

ในผลมะพรดาวอยอนภายหลบงการเกกบ

เกยกยว

 1 7/2555-7/2556  166,100.00

นางสาวสมนศก พรมแดง

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

ดร.สบคบนธรส ธาดากภตตภสาร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

ผศ.รบตภยา พงศยพภสบทธา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

กลไกการควบคบมเชพนอราสาเหตบโรค

ผลเนยาและแอนแทรคโนสมะละกอ

โดยใชดยยสตย

 2 7/2555-6/2556  168,407.00

อ.ชบยณรงคย รบตนกรยฑากบล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

อ.รณภพ บรรเจภดเชภดชศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

รศ.สมศภรภ แสงโชตภ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

การกระจายของเชพนอสาเหตบของโรค

ของเมลกดพบนธบยขดาวในกระบวนการ

ปรบบปรบงสภาพเมลกดพบนธบยขดาวตยอผลทยก

มยตยอความงอกของเมลกด

 3 10/2554-8/2555  293,766.00

ศศภวภมล ลบกษณพภสบทธภธ

     ภาควภชาโรคพพช คณะเกษตร มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

อ.ชบยมงคล ลภนมเพยยรชอบ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

การจบดการโซยอบปทานและโลจภสตภกสย

ทยกเหมาะสมสกาหรบบสบบปะรดพบนธบยควยน

 4 10/2554-8/2555  201,190.00

อ.วงศยผกา วงศยรบตนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร
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อ.ปรภญญา พบฒนวสบนตยพร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

การจบดการโซยอบปทานและโลจภสตภกสย

ทยกเหมาะสมสกาหรบบสบบปะรดพบนธบยควยน

 4 10/2554-8/2555  201,190.00

รศ.สมยศ เชภญอบกษร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเกษตร

รศ.สมศภรภ แสงโชตภ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

การจกาแนก การเขดาทกาลายของเชพนอรา 

Phomopsis sp. และการลดการเขดา

ทกาลายผลทบเรยยน

 5 7/2555-7/2556  246,195.00

ดร.วยระณยยย ทองศรย

     ภาควภชาโรคพพช คณะเกษตร มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

ศ.จรภงแทด ศภรภพานภช

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การเปลยกยนแปลงกภจกรรมของ

เอนไซมยบรภเวณการหลบดรยวงของผล

ลองกอง

 6 7/2555-7/2556  277,942.00

ศ.จรภงแทด ศภรภพานภช

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

ความสามารถในการกกาจบดอนบมศล

อภสระและกภจกรรมของไมโตคอน

เครยยระหวยางการเกภดอาการใสดสย

นนกาตาลในสบบปะรดสองสายพบนธบย

 7 9/2555-8/2556  319,000.00

อ.ชบยมงคล ลภนมเพยยรชอบ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

แบบจกาลองโซยอบปทานทยกเหมาะสม

สกาหรบบการขนสยงสดมเขยยวหวาน

 8 8/2555-8/2556  185,822.00

อ.วงศยผกา วงศยรบตนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

อ.ปรภญญา พบฒนวสบนตยพร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

อ.เกยยรตภสบดา เหลพองวภลบย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

ปฝจจบยทยกมยผลตยอความสามารถในการ

เกกบรบกษาผลสบบปะรดกลบยมพบนธบยควยนทยก

อบณหภศมภตกกาของเพพกอการสยงออก

 9 8/2555-6/2556  363,552.00

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ      2,221,974.00 บาท

ศผนยรนวจตกรรมเทคโนโลยอหลจงการเกรบเกอทยว สจานจกงานคณะกรรมการการอทดมศศกษาแหลลงททน 

- 
ผศ.วราภา มหากาญจนกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

Risk profile of aflatoxin 

producing fungi contaminated in 

husked and color rice in 

Thailand: Impoct from climate 

change

 1 4/2555-3/2556  779,000.00

อ.สบรบสวดย พรหมอยศย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

การศศกษาอภทธภพลของ Salicylic acid 

(SA) และ N-

(2-chloro-4-pyridyl)-N?-phenylur

ea (CPPU) ทยกมยตยอคบณภาพ และการ

ชะลอการนภกมของผลมะละกอระหวยาง

การเกกบรบกษา

 2 7/2555-7/2556  169,080.00

อ.สบรภยบณหย สบภาพวานภช

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

ดร.พยรพงษย แสงวนางคยกศล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยเทคโนโลยยหลบงการเกกบเกยกยว

ความสบมพบนธยระหวยางปรภมาณนนกาตาล

ในกดานผลกบบความบรภบศรณยของผล

ทบเรยยนพบนธบยหมอนทองและการ

ประเมภนแบบไมยทกาลายดดวยเทคนภค 

NIRs

 3 7/2555-7/2556  206,920.00
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ผศ.รณฤทธภธ ฤทธภรณ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

ความสบมพบนธยระหวยางปรภมาณนนกาตาล

ในกดานผลกบบความบรภบศรณยของผล

ทบเรยยนพบนธบยหมอนทองและการ

ประเมภนแบบไมยทกาลายดดวยเทคนภค 

NIRs

 3 7/2555-7/2556  206,920.00

นางสาวยบพภน อยอนศภรภ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยเทคโนโลยยหลบงการเกกบเกยกยว

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,155,000.00 บาท

ศผนยรนาโนเทคโนโลยอแหลงชาตว สจานจกงานพจฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.ธงไทย วภฑศรยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

ตบวดศดซบบกทาซคารยบอนไดออกไซดยทยก

มยราคาถศกและประสภทธภภาพสศง

 1 5/2555-5/2556  323,950.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      323,950.00 บาท

ศผนยรพจนธทววศวกรรมและเทคโนโลยอชอวภาพหลงชาตว สจานจกงานพจฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
นายสกล ฉายศรย

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     สถานยวภจบยลพบบรย

การคบดเลพอกพบนธบยมบนส าปะหลบงใหด

เหมาะสมกบบพพนนทยกปลศกโดยพภจารณา

จากผลผลภตและปรภมาณแปปงในหบวมบน

สด

 1 5/2555-4/2556  882,000.00

นางพชรดา ฉายศรย

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     สถานยวภจบยลพบบรย

นายประภาส ชยางเหลกก

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยเพชรบศรณย

ดร.กภกงกานทย พานภชนอก

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     สถานยวภจบยเขาหภนซดอน

ดร.สบปราณย งามประสภทธภธ

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     สถานยวภจบยพพชไรยสบวรรณวาจกกสภกภจ

รศ.เอกจ สโรบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รศ.สามบคคย บบณยะวบฒนย

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

อ.พบชรวภภา ใจจบกรคกา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

การจกาแนกชนภดและการศศกษา

ลบกษณะความแปรผบนทางพบนธบกรรม

ของเชพนอรานนกาคดางขดาวโพดในประเทศ

ไทย

 2 5/2555-4/2558  1,719,000.00

อ.จภนตนา อบนอาตมยงาม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

ดร.สรรเสรภญ จกาปาทอง

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     ศศนยยวภจบยขดาวโพดและขดาวฟฝางแหยงชาตภ
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ดร.ปฐมา จาตกานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

การพบฒนาการผลภตและสมบบตภของ

ไฮโดรเจลจากแปปงมบนสกาปะหลบงเพพกอ

ใชดในงานดดานเภสบชกรรม

 3 6/2555-5/2556  704,400.00

ดร.ปฐมา จาตกานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

การพบฒนาความรยวมมพอทางดดานงาน

วภจบยกบบสถาบบนวภจบยพบนธมภตร

 4 2/2555-3/2555  50,000.00

ดร.อบดมลบกษณย สบขอบตตะ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

การพบฒนาแผยนปฟดแผลดดานเชพนอ

จบลภนทรยยยจากไฮโดรเจลของแปปงมบน

สกาปะหลบงผสมสารสกบดจากสมบนไพร

 5 6/2555-5/2556  919,600.00

นางสาวประภบสสร รบกถาวร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

ดร.กบลฤดย แสงสยทอง

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยแหยงชาตภ

     

ดร.ปฐมา จาตกานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

ดร. กบลฤดย แสงสยทอง

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ

     

การพบฒนาไฮโดรเจลจากแปปงมบนสา

ปะหลบงเพพกอใชดเปปนวบสดบนาสยงยาและ

สารออกฤทธภธทางชยวภาพ

 6 6/2555-5/2556  1,504,400.00

ดร.ปฐมา จาตกานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

ผศ.ดร. ทรงวบฒภ ยศวภมลวบฒนย

     มหาวภทยาลบยเชยยงใหมย

     

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      5,779,400.00 บาท

ศผนยรพจนธทววศวกรรมและเทคโนโลยอชอวภาพแหลงชาตว สจานจกงานพจฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตว และ 

Hortig

แหลลงททน 

- 

รศ.อรรบตนย มงคลพร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การพบฒนาเครพกองหมายสนภปสยสกาหรบบ

ลบกษณะความตดานทานโรคแอ

นแทรคโนสในพรภก Capsicum 

chinense PBC932 และ C. 

baccatum PBC80

 1 1/2555-12/2556  3,620,000.00

Pitchayapa Mahasuk

     Center for Agricultural Biotechnology, 

Kasetsart University

     

Darush Struss

     Hortigenetics Research (S.E.Asia) Limited

     

Nongluck Milerue

     Hortigenetics Research (S.E.Asia) Limited

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,620,000.00 บาท

ศผนยรววจจยปปญหาสทรา สจานจกงานพจฒนานโยบายสทขภาพระหวลางประเทศ กระทรวงสาธารณสทขแหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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ผศ.ศยามล เอกะกบลานบนตย

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจภตวภทยา

การดพกมเครพกองดพกมแอลกอฮอลย การสศบ

บบหรยก และดบชนยมวลกายทยกสยงผลตยอการ

ปฏภบบตภงานของพนบกงานระดบบปฏภบบตภ

การในสถานประกอบการภาค

อบตสาหกรรมการผลภต กลบยมยางและ

พลาสตภก

 1 9/2555-12/2556  605,000.00

นางอารยกบล พวงสบวรรณ

     ศศนยยวภจบยปฝญหาสบรา สกานบกพบฒนานโยบายสบขภาพ

ระหวยางประเทศ

     

ดร.สบรศบกดภธ ไชยสงคย

     ศศนยยวภจบยปฝญหาสบรา สกานบกพบฒนานโยบายสบขภาพ

ระหวยางประเทศ และมหาวภทยาลบยมหาสารคาม

     

น.ส.สายทภพยย เหลยาทองมยสกบล

     นบกวภจบยอภสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      605,000.00 บาท

ศผนยรววจจยยาง ฉะเชวงเทรา กรมววชาการเกษตรแหลลงททน 

- 
ดร. วภทยา พรหมมย

     ศศนยยวภจบยยาง ฉะเชภงเทรา

     

การพบฒนาพบนธบยยางโดยใชด

เทคโนโลยยขบนนสศง

 1 10/2553-9/2559  475,600.00

สมจภนตนา รศเดอแมน

     ศศนยยวภจบยยางฉะเชภงเทรา

     

ผศ.เสรภมศภรภ จบนทรยเปรม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

รศ.สนธภชบย จบนทรยเปรม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.นงลบกษณย เทยยนเสรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      475,600.00 บาท

ศผนยรศศกษาการพจฒนาภผพานอจนเนชทองมาจากพระราชดจารว จจงหวจดสกลนครแหลลงททน 

- 
อ.พภชาด เขจรศาสตรย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

การใชดกากมบนสาปะหลบงหมบกยภสตย

เพพกอเพภกมประสภทธภภาพและลดตดนทบน

การผลภตโคขบนทาจภมะภศพาน

 1 12/2554-9/2556  321,000.00

นายสบตวแพทยย วภศบทธภธ เอพนอกภกงเพชร

     ศศนยยศศกษาการพบฒนาภศพาน อบนเนพกองมาจากพระ

ราชดารภ

     

อ.ภานบวบฒนย คบมภยราวบฒนย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

อ.พภชาด เขจรศาสตรย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

การใชดกากมบนสกาปะหลบงปรบบปรบง

คบณภาพโปรตยนดดวยยยสตยในสศตร

อาหารรยวมกบบการเสรภมหญดาขนของ

สบกรขบนภศพาน

 2 10/2554-9/2556  324,000.00



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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อ.วบชรวภทยย มยหนองใหญย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

การใชดกากมบนสกาปะหลบงปรบบปรบง

คบณภาพโปรตยนดดวยยยสตยในสศตร

อาหารรยวมกบบการเสรภมหญดาขนของ

สบกรขบนภศพาน

 2 10/2554-9/2556  324,000.00

อ.ภานบวบฒนย คบมภยราวบฒนย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

นายสบตวแพทยยวภศบทธภธ เอพนอกภกงเพรช

     ศศนยยศศกษาการพบฒนาอบนเนพกองมาจากพระราชดการภ

     

อ.ภานบวบฒนย คบมภยราวบฒนย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

การพบฒนาสายพบนธบยโคเนพนอทาจภมะภศ

พานเพพกอปรบบปรบงลบกษณะไขมบนแทรก

และความนบยมของเนพนอโดยพภจารณา

จากเครพกองหมายทางพบนธบกรรม 

(Genetic marker)

 3 10/2554-11/255

5

 160,000.00

นายสบตวแพทยย วภศบทธภธ  เอพนอกภกงเพชร

     ศศนยยศศกษาการพบฒนาภศพาน อบนเนพกองมาจากพระ

ราชดการภ

     

นายวบฒภศบกดภธ สบลกานาจ

     ศศนยยศศกษาการพบฒนาภศพาน อบนเนพกองมาจากพระ

ราชดการภ

     

นายจบกรพงศย  สภงหาคร

     ศศนยยศศกษาการพบฒนาภศพาน อบนเนพกองมาจากพระ

ราชดการภ

     

อ.พภชาด เขจรศาสตรย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

อ.ภานบวบฒนย คบมภยราวบฒนย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

การศศกษาคบณภาพนนกาเชพนอและการ

ผลภตนนกาเชพนอแชยแขกงของพยอโคเนพนอทา

จภมะภศพาน

 4 10/2554-9/2555  210,000.00

นายสบตวแพทยย วภศบทธภธ  เอพนอกภกงเพชร

     ศศนยยศศกษาการพบฒนาภศพาน อบนเนพกองมาจากพระ

ราชดการภ

     

นายวบฒภศบกดภธ สบลกานาจ

     ศศนยยศศกษาการพบฒนาภศพาน อบนเนพกองมาจากพระ

ราชดการภ

     

นายจบกรพงศย  สภงหาคร

     ศศนยยศศกษาการพบฒนาภศพาน อบนเนพกองมาจากพระ

ราชดการภ

     

อ.พภชาด เขจรศาสตรย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

ผศ.อนบกศล วบฒนสบข

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

การศศกษาวภธยยกระดบบการผลภตขดาว

ฮางชบมชนสศยระบบอาหารปลอดภบย 

และการเพภกมคบณคยาเชภงสรดางสรรคย

 5 5/2555-10/2555  277,000.00



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      1,292,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมอทตสาหกรรมภาคทอท 9 กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
อ.ภศวาเดช โหราเรพอง

     คณะวภทยาการจบดการ ศรยราชา

     สาขาวภชาการตลาด

โครงการสยงเสรภมนวบตกรรม

อบตสาหกรรมและอบตสาหกรรมเชภง

สรดางสรรคย

 1 10/2554-12/255

5

 500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

สถาบจนเทคโนโลยอเกษตร มหาววทยาลจยเทคโนโลยอราชมงคลลดานนาแหลลงททน 

- 
ผศ.คนศงนภตยย เหรยยญวรากร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การสพบคดนและการประเมภน

ประสภทธภภาพของการใชดโมเลกบล

เครพกองหมายดยเอกนเอในการคบดเลพอก

ลบกษณะความตดานทานโรคใบไหมด

แผลใหญย (NCLB) และโรคใบดยาง

อดอย (SCMV) ในขดาวโพด

 1 6/2555-12/2555  24,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      24,500.00 บาท

สถาบจนไทย-เยอรมจนแหลลงททน 

- 
ผศ.ศบภสภทธภธ รอดขวบญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การออกแบบแกนทางเขดาของเบดา

พภมพยทยกใชดในแมยพภมพยอบดสยงสกาหรบบ

การขศนนรศปขดอตยอยางทยกใชดรยวมกบบยาง

ขอบหนดาตยางในรถยนตยนบกงสยวนบบคคล

 1 10/2554  1,028,500.00

รศ.ชบชพล ชบงชศ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

โครงการยกระดบบความสามารถผศด

ประกอบการจาก ODM สศย OEM

 2 1/2555-11/2555  4,750,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      5,778,500.00 บาท

สถาบจนพจฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอม (SMEs)แหลลงททน 

- 
ดร.สบพนภดา(พงษยศภรภ)  วภนภจฉบย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

การประยบกตยงานวภจบยเกยกยวกบบ

อบตสาหกรรมการเกษตรสศยภาคโรงงาน

อบตสาหกรรม เรพกอง การพบฒนา

ผลภตภบณฑยเครพกองสกาอางทยกมยสยวนผสม

จากสารสกบดจากมะขามปปอมจาก

แหลยงปลศกทยกผยานการคบดเลพอกสศยการ

ผลภตในเชภงอบตสาหกรรม (ธบรกภจ

เครพกองสกาอางจากผลมะขามปปอม)

 1 6/2555-9/2555  60,000.00

นายดการงศบกดภธ อายบวนานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

นายนคร เหลพองประเสรภฐ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     ศศนยยวภจบยระบบนภเวศเกษตร

ดร.สบพนภดา(พงษยศภรภ)  วภนภจฉบย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

การประยบกตยงานวภจบยเกยกยวกบบ

อบตสาหกรรมการเกษตรสศยภาคโรงงาน

อบตสาหกรรม เรพกองกรรมวภธยการสกบด

สารจากชาเขยยวอบลชบมและการพบฒนา

ผลภตภบณฑยเครพกองสกาอางทยกมยสยวนผสม

จากสารสกบดจากชาเขยยวพบนธบยอบลชบม 

สศยการถยายทอดเทคโนโลยยการผลภตสศย

กลบยมผศดผลภตรายยยอยในชบมชนตกาบลขบน

ลาว อกาเภอเวยยงปฝาเปปา จ.เชยยงราย

 2 5/2555-9/2555  70,000.00
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นายดการงศบกดภธ อายบวนานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

การประยบกตยงานวภจบยเกยกยวกบบ

อบตสาหกรรมการเกษตรสศยภาคโรงงาน

อบตสาหกรรม เรพกองกรรมวภธยการสกบด

สารจากชาเขยยวอบลชบมและการพบฒนา

ผลภตภบณฑยเครพกองสกาอางทยกมยสยวนผสม

จากสารสกบดจากชาเขยยวพบนธบยอบลชบม 

สศยการถยายทอดเทคโนโลยยการผลภตสศย

กลบยมผศดผลภตรายยยอยในชบมชนตกาบลขบน

ลาว อกาเภอเวยยงปฝาเปปา จ.เชยยงราย

 2 5/2555-9/2555  70,000.00

นายวบฒภนบนทย คงทบด

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

การพบฒนาผลภตภบณฑยจากเฮมพย ภาย

ใตดโครงการสยงเสรภมและพบฒนา

อบตสาหกรรมเฮมพยอยยางสรดางสรรคย

แบบครบวงจร

 3 3/2555-9/2555  450,000.00

ดร.สบธยรา วภทยากาญจนย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

นางวารบณย ธนะแพสยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

นายชบยพร สามพบยมพวง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

ดร.สบธยรา วภทยากาญจนย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

การสยงเสรภมและพบฒนาอบตสาหกรรม

เฮมพยอยยางสรดางสรรคยและครบวงจร

 4 2/2555-9/2555  450,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      1,030,000.00 บาท

สถาบจนพจฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอม มหาววทยาลจยธรรมศาสตรรแหลลงททน 

- 
ดร.สบพนภดา(พงษยศภรภ)  วภนภจฉบย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

โครงการเพภกมขยดความสามารถในการ

แขยงขบนอบตสาหกรรมตยอเนพกองจากการ

เกษตร เรพกองการศศกษากรรมวภธยการ

สกบดสารจากเขาเขยยวอบสสบมและการ

พบฒนาผลภตภบณฑยเครพกองสกาอางทยกมย

สยวนผสมจากสารสกบดจากชาเขยยว

พบนธบยอบสสสบมสศยการผลภตในเชภง

อบตสาหกรรม

 1 5/2555-7/2555  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

สถาบจนพจฒนาอทตสาหกรรมสวทงทอแหลลงททน 

- 
ผศ.จบกรกฤษณย มหบจฉรภยวงศย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

การใชดเทคโนโลยยสะอาด (Cleaner 

Technology)สกาหรบบอบตสาหกรรมสภกง

ทอขนาดกลาง ขนาดเลกกในสยวน

ภศมภภาคเพพกอพบฒนาผลภตภบณฑยทยกเปปน

มภตรตยอสภกงแวดลดอม

 1 4/2555-8/2555  150,000.00

อ.ณบฐดนยย รบยงเรพองกภจไกร

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาการสภกงทอ

การพบฒนาผลภตภบณฑยสภกงทอจากผดา

ไหมเพพกอการปปองกบนคลพกนแมยเหลกก

ไฟฟปา

 2 2/2555-9/2555  757,000.00

อ.นภตยา ทบบทภมทบย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาการสภกงทอ
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รบตนพล มงคลรบตนาสภทธภ

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

     

การพบฒนาผลภตภบณฑยสภกงทอจากผดา

ไหมเพพกอการปปองกบนคลพกนแมยเหลกก

ไฟฟปา

 2 2/2555-9/2555  757,000.00

จรศญ คลดายจดอย

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

     

เสาวณยยย อารยจงเจรภญ

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

     

สาคร ชลสาคร

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลธบญบบรย

     

กดองเกยยรตภ มหาอภนทรย

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

     

กภตภยาพรรณ โพธภธลยาม

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลธบญบบรย

     

ศภรภอร วณภชโชตยานนทย

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลกรบงเทพ

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      907,000.00 บาท

สถาบจนววจจยจทฬาภรณรแหลลงททน 

- 
อ.สบจภนตย เจนวยรวบฒนย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การปรบบปรบงพบนธบยงาผลผลภตสศงใหดฝฝก

ตดานทานการแตกและมยสารลภกแนน

สศง

 1 4/2555-3/2556  340,000.00

รศ.วาสนา วงษยใหญย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.ธานย ศรยวงศยชบย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.เฉลภมพล ภศมภไชยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      340,000.00 บาท

สถาบจนววจจยเทคโนโลยอเกษตร มหาววทยาลจยเทคโนโลยอราชมงคลลดานนาแหลลงททน 

- 
ผศ.คนศงนภตยย เหรยยญวรากร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การประเมภนความตดานทานเชพนอไวรบส 

SCMV-MDB ในขดาวโพด

 1 5/2555-1/2556  24,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      24,500.00 บาท

สถาบจนววจจยเพชทอตลาดททนแหลลงททน 

- 
ผศ.ภบทรกภตตภธ เนตภนภยม

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการเงภน

ปฝจจบยกกาหนดการปฏภบบตภทยกยบตภธรรม

หลบกทรบพยยทยกตดองซพนอขายในบบญชยเงภน

สด

 1 5/2555-8/2556  50,000.00

อ.ณบฐวบฒภ คศวบฒนเธยยรชบย

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการเงภน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

สถาบจนววจจยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงประเทศไทย (วว.) กระทรวงววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลลงททน 

- 
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ผศ.ธรณย ธการงนาวาสวบสดภธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยทางทะเล

การวภจบยและพบฒนาการใชดประโยชนย

สารสกาคบญจากปะการบงและดอกไมด

ทะเล

 1 5/2555-5/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

สถาบจนสลงเสรวมการสอนววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลลงททน 

- 
รศ.ดร.ไทย ทภพยยสบวรรณกบล

     นบกวภจบยอภสระ

     

การประเมภนโครงการพบฒนาศบกยภาพ

ครศเพพกอเปปนผศดนกาการเปลยกยนแปลงการ

เรยยนการสอนวภทยาศาสตรยและ

คณภตศาสตรย

 1 6/2555-10/2556  300,000.00

รศ.ดร.สบพบกตย พภบศลยย

     นบกวภจบยอภสระ

     

ผศ.ดร.เพกญศรย ทภพยยสบวรรณกบล

     นบกวภจบยอภสระ

     

ดร.เพชรา พภพบฒนยสบนตภกบล

     นบกวภจบยอภสระ

     

รศ.พรทภพยย ไชยโส

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

รศ.ดร.ทวยศบกดภธ จภนดานบรบกษย

     มหาวภทยาลบยสบโขทบยธรรมาธภราช

     

อ.นภาพร พบนธบยกมลศภลปป (วงษยโพธภธขอม)

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

โครงการยบวหมอดภน สสวท. 2 9/2555-10/2556  200,000.00

ผศ.พงษยสบนตภธ สยจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.เกวลภน ศรยจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.อบญธภชา พรมเมพองคบก

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ศบภชบย อกาคา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ฝอยฝา  ชบตภดการง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นางสาววบลยา แซยเตยยว

     ภาควภชาปฐพยวภทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

สจานจกงานกองททนสงเคราะหรการทจาสวนยาง (สกย.)แหลลงททน 

- 
อ.นนทวบฒนย จบนทรยเจรภญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

การพบฒนาระบบฐานขดอมศลและ

มาตรฐานขดอมศล ของ สกย.

 1 6/2555-12/2555  930,000.00

อ.นนทวบฒนย จบนทรยเจรภญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

โครงการจบดทการะบบประเมภนความ

สามารถของบบคลากร

 2 6/2555-9/2556  1,440,000.00
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รศ.วภนบย พบทธกศล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

แนวทางเบพนองตดนในการเพภกมบทบาท

และศบกยภาพการแปรรศปและพบฒนา

ระบบตลาดยางพาราในระดบบ

เกษตรกร

 3 6/2555-12/2555  1,200,000.00

ผศ.ทภพรบตนย พงศยธนาพาณภช

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.ณบฐพล พจนาประเสรภฐ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.รวภสสาขย สบชาโต

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.อบจฉรา ปทบมนากบล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รศ.ปฟตภ กบนตบงกบล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รศ.ศานภต เกดาเอยนยน

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      3,570,000.00 บาท

สจานจกงานกองททนสนจบสนทนการววจจยแหลลงททน 

- 
ผศ.นภาพร พยวงพรพภทบกษย

     คณะวภทยาศาสตรยและวภศวกรรมศาสตรย สกลนคร

     สาขาวภศวกรรมไฟฟปาและคอมพภวเตอรย

A Study of Integrating 

Renewable Energy in Smart Grid 

System

 1 1/2555-12/2558  480,000.00

รศ.ไพศาล คงคาฉบยฉาย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

Core-shell structured 

Mesoporpous 

Silica-aluminosilicate Catalyst for 

Reduction of NOx

 2 10/2554-9/2559  2,212,000.00

นายธนศานตย อภนทะนะ

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย มก.

     

อ.อบญชนา ทยานเจรภญ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

Evaluation of genetic and 

behavioral differences of firefly, 

Luciola aquatilis, populations 

from central part of Thailand for 

firefly reintroduction program

 3 5/2555-4/2557  480,000.00

อ.จบมพล วรสายบณหย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยอบตสาหกรรมเกษตร

การขยายกกาลบงการหยบอดอยทยกเหมาะ

สมในประเทศไทย

 4 7/2555-7/2557  160,000.00

ศบภชบย ประทบมนากบล

     มหาวภทยาลบยขอนแกยน

     

ผศ.สาพภศ ดภลกสบมพบนธย

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

การขยายสเกลจากระดบบสถานยสศย

ระดบบภศมภภาคของขดอมศลการแลก

เปลยกยนคารยบอน นนกา และพลบงงานใน

ระบบนภเวศ:การประเมภนความสมดบล

และความไมยแนยนอน

 5 3/2555-3/2557  3,728,560.00

ผศ.ทภวา พาโคกทม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รศ.ดร. อกานาจ ชภดไธสง

     สถาบบนเทคโนโลยยพระจอมเกลดาธนบบรย
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นายสกาเรภง ปานอบทบย

     กรมอบทยานแหยงชาตภสบตวยปฝาและพบนธบยพพช

     

การขยายสเกลจากระดบบสถานยสศย

ระดบบภศมภภาคของขดอมศลการแลก

เปลยกยนคารยบอน นนกา และพลบงงานใน

ระบบนภเวศ:การประเมภนความสมดบล

และความไมยแนยนอน

 5 3/2555-3/2557  3,728,560.00

อ.สบนทรย เหลยาพบดจบน

     คณะวภทยาการจบดการ ศรยราชา

     สาขาวภชาการเงภน

การจบดการกกาไร บรรษบทภภบาล และ

การซพนอขายหบดนสามบญของบบคคลวงใน

 6 7/2555-7/2557  300,000.00

นางพบชรย ตบนงตระกศล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

การจบดการความรศดอาหารไทยทดองถภกน

บนเสดนทางการทยองเทยกยวภาคเหนพอ

 7 8/2555-7/2556  2,257,640.00

ดร.วารบณย วารบญญานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

รศ.ณรงคย สมพงษย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการศศกษา

อ.ณบฐพล รกาไพ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการศศกษา

รศ.สบรชบย จภวเจรภญสกบล

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา

รศ.ทบศนยยย ลภนมสบวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาคหกรรมศาสตรย

รศ.วภเชยยร กภจปรยชาวนภช

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

การใชดประโยชนยทางนนกายางเพพกอการ

ผลภตเอนไซมยอบตสาหกรรมโดย

จบลภนทรยยยดดวยกระบวนหมบกแบบเปฟด

 8 8/2555-8/2556  1,188,400.00

ดร สบขบมาภรณย สบขขบม

     คณะวภทยาศาตรย มหาวภทยาลบยศรบนครภนทรวภโรฒ

     

รศ.นวลจบนทรย พารบกษา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

การใชดผลภตภบณฑยสารสกบดหยาบจาก

ฝรบกงในอาหารสบกรขบน

 9 5/2555-2/2556  573,600.00

ผศ.สบเจตนย ชพกนชม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

รศ.ดร.ศบกดภธชบย  วภทยาอารยยยกบล

     คณะเภสบชศาสตรย มหาวภทยาลบยนเรศวร

     

รศ.พบฒนา อนบรบกษยพงศธร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

การใชดพพชฟฟฟนฟศพพนนทยกปนเปฟฟอนดดวย

โลหะในพพนนทยกทภนงเถดาถยานหภน

 10 9/2555-3/2557  270,000.00

นางสาวณบฐญาภรณย ศรยบบญปฝวน

     นภสภต

     

ดร.ศบมาพร เกษมสการาญ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

การตรวจสอบปรภมาณเคอรยคศมภนในยา

สมบนไพรขมภนนชบนแบบรศดผลเรกวดดวย

เนยยรยอภนฟราเรดสเปคโตรสโกปป

 11 7/2555-1/2557  465,000.00

นางสาววราภรณย อภภวบฒนาภภวบต

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ
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ดร.พภลาณย ไวถนอมสบตยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

การตรวจสอบปรภมาณเคอรยคศมภนในยา

สมบนไพรขมภนนชบนแบบรศดผลเรกวดดวย

เนยยรยอภนฟราเรดสเปคโตรสโกปป

 11 7/2555-1/2557  465,000.00

นางวารบณย ธนะแพสยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

อ.วภน สบรเชษฐพงษย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยาและวภทยาภศมภคบดมกบน

การตอบสนองทางภศมภคบดมกบนของ

เซลลยสบกรทยกตภดเชพนอ porcine 

circovirus type 2 ผยานระบบสพกอสาร 

ERK MAPK

 12 7/2555-7/2557  480,000.00

รศ.ดลพร  บบญพารอด

     มหาวภทยาลดยสบโขทบยธรรมาธภราช

     

การตภดตามและประเมภนผลโครงการ

วภจบยอบตสาหกรรมการทยองเทยกยว และ

บรภการ ปป 2555 เพพกอการจบดทกา

ยบทธศาสตรยการวภจบย ปป 2556 – 2560

 13 9/2555-8/2556  -  

ดร.ธวภช สบดสาคร

     บรภษบท ศศนยยฝฝกอบรมเพพกอการพบฒนาเศรษฐกภจและ

สบงคม จกากบด

     

ผศ.ชบชพล  ทรงสบนทรวงศย

     มหาวภทยาลบยสบโขทบยธรรมาธภราช

     

อ.ทบศตรภน วรรณเกตบศภรภ

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

การถอดบทเรยยนจากประสบการณย

ของโรงเรยยนขนาดเลกกในเขตภาค

กลางตะวบนตก

 14 7/2555-6/2556  954,404.00

ผศ.ศศภธร นาคทอง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

การนกาเครพกองในโคไปใชดประโยชนย

จากอยยางปลอดภบยและเพภกมมศลคยา

 15 10/2554-9/2555  747,700.00

นายสบรชบย เปปฝยมคลดา

     สถาบบนสบวรรณวาจกกสภกภจเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาปศบสบตวยและผลภตภบณฑยสบตวย กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาผลภตผลจากสบตวย

นายวภรบตนย สบมน

     สถาบบนสบวรรณวาจกกสภกภจเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาปศบสบตวยและผลภตภบณฑยสบตวย กกาแพงแสน

     สถานยวภจบยทบบกวาง

นางวภไลลบกษณย ชาวอบทบย

     สถาบบนสบวรรณวาจกกสภกภจเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาปศบสบตวยและผลภตภบณฑยสบตวย กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและฝฝกอบรมการเลยนยงสบกรแหยงชาตภ

ผศ.สบกบญญา วภชชบกภจ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

อ.ชบชวาล วงศยชศสบข

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาฟฟสภกสย

การประดภษฐยกทาซเซนเซอรยโครงสรดาง

แบบ Core-Shell ลวดนาโนโดยใชด

เทคนภค Atomic Layer Deposition 

เพพกอการตรวจจบบกทาซพภษ

 16 7/2555-7/2557  476,600.00

อ.อบญชนา ทยานเจรภญ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

การประเมภนความแตกตยางพบนธบกรรม

และพฤตภกรรมของประชากรหภกงหดอย 

Luciola aquatilis บรภเวณภาคกลาง

ของประเทศไทย

 17 7/2555-7/2557  480,000.00

รศ.นงนบช อบงยบรยกบล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การประเมภนความเสยยหายจาก

อบทกภบย ปป 2554 เพพกอการฟฟฟนฟศ กรณย

ศศกษาสวนสดมโอสายพบนธบยทยกไดดสภนคดา

คบดมครองสภกงบยงชยนทางภศมภศาสตรย

 18 2/2555-4/2555  283,600.00
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อ.สบวรรณา สายรวมญาตภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การประเมภนความเสยยหายจาก

อบทกภบย ปป 2554 เพพกอการฟฟฟนฟศ กรณย

ศศกษาสวนสดมโอสายพบนธบยทยกไดดสภนคดา

คบดมครองสภกงบยงชยนทางภศมภศาสตรย

 18 2/2555-4/2555  283,600.00

รศ.ศภรภชบย พงษยวภชบย

     จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย

     

การประเมภนศบกยภาพการทยองเทยกยว

ของจบงหวบดชบยนาท สภงหยบบรย สระแกดว 

และสมบทรสาครในเขตภาคกลาง

 19 8/2555-7/2556  389,114.00

อ.พบฒนย พบฒนรบงสรรคย

     คณะเศรษฐศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาเศรษฐศาสตรย

ดร.ภศมภสบข คณานบรบกษย

     สกานบกงานคณะกรรมการพบฒนาการเศรษฐกภจและ

สบงคมแหยงชาตภ

     

อ.เออวดย เปรมบษเฐยยร (อบบลศบข)

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การปรบบตบวของภาคการเกษตรไทย

ตยอผลกระทบของการเพภกมผลผลภตพพช

หลบงงาน

 20 1/2555-12/2555  487,610.00

อ.อบญชลย ศภรภขจรกภจ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพบนธบศาสตรย

การปรบบปรบงความทนทานของเซลลย

ตยอการตายในสาหรยายตดนแบบ 

chiamydomonas reinhardtii เพพกอ

เพภกมการผลภตไบโอดยเซล

 21 7/2555-7/2557  480,000.00

ผศ.เกรยยงไกร แกดวตระกศลพงษย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การปรบบรศปแบบหยวงโซยอบปทานของ

การเกกบเกยกยวอดอยทยกใชดเครพกองจบกรกล

เกษตร เพพกอเตรยยมความพรดอมในการ

เขดาสศยประชาคมเศรษฐกภจอาเซยยน

 22 7/2555-7/2556  2,132,625.00

ผศ.สมพงษย เจษฎาธรรมสถภต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

อ.รบกศบกดภธ เสรภมศบกดภธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

อ.ชบตภ มยวงประเสรภฐ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.ปฟยะ กภตตภภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รศ.เรวบต เลภศฤทบยโยธภน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.ปรยดา ปรากฏมาก

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การผลภตกลดวยไขยผงโดยวภธยทกาแหดง

แบบโฟมแมท

 23 7/2555-7/2557  468,000.00

รศ.เมตตา เจรภญพานภช

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

การผลภตสารเคมยมศลคยาเพภกมจากกทาซ

คารยบอนไดออกไซดยผยานปฏภกภรภยา

แบบใชดแสงบนตบวเรยงโลหะออกไซดย

ผสมทยกปรบบปรบงดดวยคลอโรฟฟลลย

 24 6/2555-5/2559  2,212,000.00

นางสาวธนารย โพธภธงามวงศย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน ภาควภชาวภศวกรรม

เคมย

     

อ.กนภฐพร วบงใน

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

การพบฒนากระบวนการผลภต

ผลภตภบณฑยนนกาพรภกแกงแดงเพพกอลดปรภ

มาณอะฟลาทอกซภน

 25 7/2555-7/2557  480,000.00

อ.ศศภมนบส อบณจบกรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยวเคมย

การพบฒนาการแสดงออกโปรตยนใน

สาหรยายเพพกอใชดเปปนตบวขนสยงโปรตยน

เพพกอควบคบมโรคในกบดง

 26 12/2554-6/2556  270,000.00
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รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การพบฒนาตยอยอดเครพกองปอกเปลพอก

มะพรดาวอยอนแบบใบมยดชบก

 27 6/2555-5/2558  732,320.00

ผศ.ศภวลบกษณย ปฐวยรบตนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเกษตร

รศ.วราภรณย บบญทรบพยยทภพยย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

การพบฒนาตบวชยนวบดเปลยกยนสยไดดสกาหรบบ

ชยวยการออกแบบกระบวนการผลภต

ทางความรดอนของอาหาร

 28 6/2555-5/2560  2,152,000.00

Carmen Moraru

     Cornell University

     

รศ.สงวนศรย เจรภญเหรยยญ

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

การพบฒนาผลไมดแชยเยพอกแขกงของ

ไทยใหดทนตยอการแชยเยพอกแขกงและ

ทกาละลาย

 29 6/2554-6/2557  387,000.00

อ.ทานตะวบน พภรบกษย (คเชนทรยชบย)

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การพบฒนาผลภตภบณฑยอาหารกภนเลยน

สกาหรบบสบนบขชนภดแทยงกศกงเปปยกจาก

เนพนออกไกยผสมเนพนอไกยแยกกระดศกดดวย

เครพกองเสรภมสารเพภกมความนยากภน

สกาหรบบสบนบข

 30 10/2554-3/2556  285,000.00

ผศ.พภสภฏฐย ธรรมวภถย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

นางสาวชนนภกานตย พบฒนพบนธบยพงศย

     นภสภตปรภญญาโท ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย คณะ

อบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     

ผศ.พภสสวรรณ เจยยมสมบบตภ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การพบฒนาระบบสนบบสนบนกระบวน

การโลจภสตภกสยผบกแบบครบวงจร

 31 9/2555-8/2556  1,078,470.00

อ.เสกสรรคย มธบลาภรบงสรรคย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     สาขาวภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

อ.อนบมบตภ อภงคนภนบนทย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     สาขาวภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

ผศ.ดร.รบงสรรคย ชบยศรยเจรภญ

     ม.แมยฟปาหลวง

     

อ.วยรพบฒนย พลอบน

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาฟฟสภกสย

การพบฒนาวบสดบผสมของไบโอกลา

สกบบไบโอพอลภเมอรยสกาหรบบเปปนตบว

ควบคบมการปลดปลยอยเฉพาะทยกและ

ใชดเปปนวบสดบทดแทนกระดศก

 32 7/2555-7/2557  480,000.00

ดร. นรบตถพล เจรภญพบนธบย

     มหาวภทยาลบยมหภดล

     

อ.อธภราช หนศสยดกา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

การพบฒนาวภธยการใชดไสดเดพอนฝอยศบตรศ

แมลงเพพกอควบคบมหนอนใยผบกและ

หนอนกระทศดผบกในแปลงผบก

 33 7/2555-7/2557  480,000.00

รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การพบฒนาศบกยภาพการผลภตมะพรดาว

อยอนเพพกอการสยองออกครบวงจร

 34 6/2555-5/2558  -  

รศ.วยระศบกดภธ อบดมโชค

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การพบฒนาศบกยภาพของแหลยงนดาพบ

รดอนในภศมภภาคตะวบนตกของประเทศ

ไทยเพพกอการทยองเทยกยวอยยางยบกงยพน

 35 5/2555-7/2556  525,998.00
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ดร. นภพล เชพนอเมพองพาน

     มหาวภทยาลบยราชภบฏนครปฐม คณะมนบษย

ศาสยศาสตรยและสบงคมศาสตรย โปรแกรมวภชา

อบตสาหกรรมการทยองเทยกยว

     

การพบฒนาศบกยภาพของแหลยงนดาพบ

รดอนในภศมภภาคตะวบนตกของประเทศ

ไทยเพพกอการทยองเทยกยวอยยางยบกงยพน

 35 5/2555-7/2556  525,998.00

ผศ.ดร. รชพร จบนทรยสวยาง

     มหาวภทยาลบยสบขโทบยธรรมาธภราช สาขาวภชาวภทยา

การจบดการ วภชาเอกการจบดการการทยองเทยกยว

     

ดร.นภออน ศรยสมยง

     มหาวภทยาลบยหอการคดาไทย คณะบรภหารธบรกภจ 

ภาควภชาการจบดการโรงแรมและการทยองเทยกยว

     

อ.ศบภกภจ ยภนมสรวล

     มหวภทยาลบยนเรศวร คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย 

ภาควภชาสถาปฝตยกรรมศาสตรย

     

ผศ.ศรบนยย สมบนตรบฐ

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาภศมภสถาปฝตยกรรม

อ.สบทธภเดช ปรยชารบมยย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

การแยกบรภสบทธภธและศศกษาโปรตยน 

จากสารสกบดเมลกดพพชทยกมยคบณสมบบตภ

ทกาลายเชพนอจบลภนทยยย

 36 7/2555-6/2556  192,000.00

อ.วรรณรดา สบราช

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพบนธบศาสตรย

การแยกและจกาแนกชนภดของ

แบคทยเรยยในทางเดภนอาหารของยบง

พาหนะนกาโรคมาลาเรยยชนภด 

Anopheles dirus complex

 37 7/2555-7/2557  480,000.00

ศ.ธยรภาพ เจรภญวภรภยะภาพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

อ.อภทธภพงศย มหาธนเศรษฐย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การวบดระดบบการแขยงขบนในตลาดสยง

ออกขดาวไทย

 38 8/2555-8/2556  311,400.00

นายพภษณบวบฒนย ทวยวบฒนย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

การวภเคราะหยการลงทบนเบพนองตดนเพพกอผศด

ประกอบการอบตสาหกรรมอาหารไทย

ในการสรดางความสามารถการแขยงขบน

ทางธบรกภจ

 39 8/2555-1/2556  711,250.00

อ.มนตยชบย พภนภจจภตรสมบทร

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การวภเคราะหยความไมยเทยาเทยยมเชภง

โอกาสทางเศรษฐกภจในประเทศไทย

 40 7/2555-7/2556  237,000.00

อ.วราพร พภมพยประไพ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

การวภเคราะหยเครพอขยายทางสบงคมและ

ดบชนยการผลภตของการเลยนยงปลานภลดกา

ในจบงหวบดสมบทรปราการ นครปฐม 

ราชบบรย ชบยนาท สบพรรณบบรยและ

กาญจนบบรย

 41 9/2555-3/2557  2,041,900.00

ผศ.สบวภชา เกษมสบวรรณ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

ผศ.วภศณบ บบญญาวภวบฒนย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

ผศ.ณบฐวบฒภ รบตนวณภชยยโรจนย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย
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อ.ชบยเทพ พศลเขตตย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

การวภเคราะหยเครพอขยายทางสบงคมและ

ดบชนยการผลภตของการเลยนยงปลานภลดกา

ในจบงหวบดสมบทรปราการ นครปฐม 

ราชบบรย ชบยนาท สบพรรณบบรยและ

กาญจนบบรย

 41 9/2555-3/2557  2,041,900.00

นายณบฐพงษย ปานขาว

     คณะประมง บางเขน

     สถานยวภจบยประมงกกาแพงแสน

อ.ชลาลบย เรพองหภรบญ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

จารบวรรณ เหรยยญปรยชา

     งานชบนสศตรโรคสบตวยกกาแพงแสน ศศนยยวภจบยและ

บรการวภชาการทางสบตวแพทยย

     

อ.ประพบนธยศบกดภธ ศยรษะภศมภ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

รศ.ดลพร  บบญพารอด

     มหาวภทยาลดยสบโขทบยธรรมาธภราช

     

การวภเคราะหยและสบงเคราะหยงานวภจบย

โครงการวภจบยอบตสาหกรรมการทยอง

เทยกยว และบรภการ ปป  2555 เพพกอ

การจบดทกายบทธศาสตรยการวภจบย ปป 

2556 – 2560

 42 9/2555-8/2556  2,000,000.00

ดร.ธวภช สบดสาคร

     บรภษบท ศศนยยฝฝกอบรมเพพกอการพบฒนาเศรษฐกภจและ

สบงคม จกากบด

     

อ.พบฒนย พบฒนรบงสรรคย

     คณะเศรษฐศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาเศรษฐศาสตรย

รศ.วยระศบกดภธ อบดมโชค

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การวภจบยเชภงปฏภบบตภการแบบมยสยวนรยวม

ของชบมชนเพพกอพบฒนาการทยองเทยกยว

แหลยงนนกาพบรดอนในภาคตะวบนตกของ

ประเทศไทย

 43 5/2555-6/2556  105,776.00

รศ.นภตยา เลาหะจภนดา

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

ผศ.อรรณพ หอมจบนทรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

ผศ.ดยเซลลย สวนบบรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

ดร.นภพล เชพนอเมพองพาน

     มหาวภทยา ลบยราชภบฏนครปฐม คณะมนบ ษยศาสตรย

และสบงคมศาสตรย โปรแกรมวภชาอบตสาหกรรมการทยอง

เทยกยว

     

ผศ.เยาวภา ไหวพรภบ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

การวภจบยเชภงสบงเคราะหยเกยกยวกบบ

มาตรฐานการผลภตสภนคดาปลานภล

ตลอดหยวงโซยเพพกอสนบบสนบนการขบบ

เคลพกอนยบทธศาสตรยความปลอดภบย

อาหาร

 44 8/2555-2/2556  449,020.00

ผศ.จภราพร รบยงเลภศเกรยยงไกร

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง
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อ.นบนทภภา พบนธบยสวบสดภธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

การวภจบยเชภงสบงเคราะหยเกยกยวกบบ

มาตรฐานการผลภตสภนคดาปลานภล

ตลอดหยวงโซยเพพกอสนบบสนบนการขบบ

เคลพกอนยบทธศาสตรยความปลอดภบย

อาหาร

 44 8/2555-2/2556  449,020.00

รศ.นนทวภทยย อารยยยชน

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

ผศ.พภสสวรรณ เจยยมสมบบตภ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การวภจบยและพบฒนาระบบตรวจสอบ

ยดอนกลบบและตภดตามผบก

 45 9/2555-8/2556  2,439,300.00

ดร.ชบยกฤต เจรภญศภรภวบฒนย

     ศศนยยเทคโนโลยยอภเลกกทรอนภกสยและคอมพภวเตอรย

แหยงชาตภ

     

รศ.นบนทวบน เทอดไทย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การวภ เคราะหยปฎภสบมพบนธยของสตารยซ 

โปรตยน และไขมบน และการใชด

ไมโครเวฟรยวมกบบการอบดดวยลมรดอน

สกาหรบบการพบฒนาผลภตภบณฑยเบเกอรยก

จากแปปงขดาวทยกมยคยาอบตราการยยอยไ ดดข

องแปปงตกกา

 46 7/2555-7/2558  1,200,000.00

รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การศศกษาการเปลยกยนแปลงทาง

สรยรวภทยาระหวยางการพบฒนาผล และ

การสรดางสารในความหอมในมะพรดาว

อยอนนนกาหอม

 47 6/2555-5/2558  1,647,000.00

อ.วชภรญา อภกมสบาย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

อ.วชภรญา อภกมสบาย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การศศกษาการเปลยกยนแปลงทาง

สรยรวภทยาระหวยางการพบฒนาผล และ

การสรดางสารใหดความหอมในมะพรดาว

อยอนนนกาหอม

 48 6/2555-5/2558  907,000.00

รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การศศกษาความเปปนไปไดดในการ

พบฒนาวบสดบเพาะกลดาจากเปลพอก

มะพรดาวอยอนเหลพอทภนง

 49 6/2555-5/2558  495,000.00

ผศ.ธรรมศบกดภธ ทองเกตบ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

อ.ปารภฉบตร เตกงสบวรรณย

     คณะเศรษฐศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาเศรษฐศาสตรย

การศศกษาความเปปนไปไดดในการลง

ทบนผลภตแคโรทยนอยดยและวภตามภนอย

เขดมขดนจากอบตสาหกรรมปาลยมนนกามบน

 50 7/2555-6/2556  200,000.00

อ.กอบกาญจนย ปฝฟนพงษย

     คณะเศรษฐศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาเศรษฐศาสตรย

นายวรพจนย วบฒภอกาพล

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นายพภเชษฐย บศรณะสบนตภ

     นภสภตปรภญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรยธบรกภจ

     

รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การศศกษาความหลากหลายทางพบนธบ

กรรมและความแปรปรวนในสายพบนธบย

มะพรดาวอยอนนนกาหอม

 51 6/2555-5/2558  1,566,300.00
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อ.ราตรย บบญเรพองรอด

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การศศกษาความหลากหลายทางพบนธบ

กรรมและความแปรปรวนในสายพบนธบย

มะพรดาวอยอนนนกาหอม

 51 6/2555-5/2558  1,566,300.00

ผศ.เกรยยงศบกดภธ ไทยพงษย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

รศ.บดภนทรย รบศมยเทศ

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการการผลภต

การศศกษาตดนทบนโลจภสตภกสยสภนคดา

เกษตรทยกสกาคบญของประเทศไทยเพพกอ

รองรบบการจบดตบนงประชาคมเศรษฐกภจ

อาเซยยน

 52 6/2555-6/2556  11,744,715.00

อ.โชตภกา หยกทองวบฒนา

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยวเคมย

การศศกษาทรานสครภปโดมภกสยและ

ไมโครอารยเอกนเอ ใน 

Chalmydomonas reinhardtii ภาย

ใตดสภาวะเครยยดจากความเคกม

 53 7/2555-7/2557  480,000.00

รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การศศกษาธาตบอาหารในใบ ดภน และ

ผลผลภตมะพรดาวอยอน

 54 6/2555-5/2558  2,216,900.00

อ.ภาสบนตย ศารทศลทบต

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การศศกษาเรพกองการออกดอกและตภด

ผลของมะพรดาวอยอนนนกาหอม

 55 6/2555-5/2558  2,615,100.00

รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

ผศ.พภสสวรรณ เจยยมสมบบตภ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การศศกษาวภจบยดดานโลจภสตภกสย

ของกระบวนการผลภตผบกตามหยวงโซย

คบณคยา เพพกอยกระดบบคบณภาพและ

ความปลอดภบย

 56 9/2555-8/2556  1,391,610.00

ดร.รบยงนภา กยอประดภษฐยสกบล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

ดร.สภรภกบล วะสย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาพพชผบกเขตรดอน

นางมณฑา วงศยมณยโรจนย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

นายอนบชา วงศยปราณยกบล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาอดอยและนนกาตาล

รศ.ศภรภชบย พงษยวภชบย

     จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย

     

การศศกษาศบกยภาพและมศลคยาของ

ผลภตภบณฑยการทยองเทยกยวตยอการสรดาง

รายไดดของจบงหวบดชบยนาท สภงหยบบรย 

สระแกดว และสมบทรสาคร ในเขตภาค

กลาง

 57 8/2555-7/2556  -  

รศ.วยระศบกดภธ อบดมโชค

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การศศกษาสภาพแวดลดอม อบทกวภทยา 

อบทกธรณยวภทยาและคบณภาพนนกาเพพกอ

พบฒนาการทยองเทยกยวแหลยงนนกาพบรดอน

ในภาคตะวบนตกของประเทศไทย

 58 5/2555-7/2556  580,000.00

ผศ.อรรณพ หอมจบนทรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

รศ.พบชรย สบนทรนบนท

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา
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อ.พงศกร จภวาภรณยคบปตย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การศศกษาสภาพแวดลดอม อบทกวภทยา 

อบทกธรณยวภทยาและคบณภาพนนกาเพพกอ

พบฒนาการทยองเทยกยวแหลยงนนกาพบรดอน

ในภาคตะวบนตกของประเทศไทย

 58 5/2555-7/2556  580,000.00

อ.กบญจนยนรย  ชยวงฉกกา

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

ดร.ดาวรบยง สบงขยทอง

     มหาวภทยาลบยศภลปากร คณะวภทยาศาสตรย ภาควภชา

วภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

     

ผศ.ภคมน จภตประเสรภฐ

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

การศศกษาสภาวะทยกเหมาะสมในการ

เคลพอบไมโครแคปซศลเจลาตภนทยกหยอ

หบดมนนกามบนกระเพราเพพกอยพดอายบการเกกบ

รบกษา

 59 9/2555-2/2557  270,000.00

อ.วภลาวบลยย สภนธบประภา

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

รศ.พศนพภภพ เกษมทรบพยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

การศศกษาสมดบลคารยบอนและนดา เพพกอ

ใชดเปปนขดอมศลจบดทาคารยบอนฟบตปรภนนตย

และวอเตอรยฟบตปรภนนตยของสวน

ยางพารา

 60 6/2555-6/2556  6,900,000.00

อ.เจษฎา ภบทรเลอพงศย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

ดร.ดวงรบตนย ศตคบณ

     สกานบกงานอธภการบดย

     ศศนยยความรยวมมพอทางวภชาการไทย-ฝรบกงเศส 

(DORAS-Center)

รศ.ธการงรบตนย มบยงเจรภญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

ผศ.ทภวา พาโคกทม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

หาญพล

     พศกงรบศมย

     

นายเชฏฐย สาทรกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

อ.อานนทย ธรรมสภทธภรงคย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     โครงการจบดตบนงสายวภชาจบลชยววภทยา

การศศกษาหนดาทยกของโดเมนทยก 3 ของ

โปรตยนสารพภษ Cry4a จากเชพนอบาซภ

ลบส ธศรภนเจนซยส

 61 7/2555-7/2557  480,000.00

นางพบชรย ตบนงตระกศล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

การสยงเสรภมการทยองเทยกยวภาคเหนพอ

โดยใชดภาพลบกษณยของอาหารทดอง

ถภกน

 62 8/2555-7/2556  1,329,592.00

ดร.เกศศภณย ตระกศลทภวากร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นางสาวเพลภนใจ ตบงคณะกบล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นางสาวกรบณา วงษยกระจยาง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร
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นางสาวชมดาว สภกขะมณฑล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

การสยงเสรภมการทยองเทยกยวภาคเหนพอ

โดยใชดภาพลบกษณยของอาหารทดอง

ถภกน

 62 8/2555-7/2556  1,329,592.00

ผศ.พรดอมพภไล บบวสบวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การสรดางความเปปนหบดนสยวนของรบฐและ

เอกชนในการจบดการศศกษาระดบบอบดม

ศศกษา: กระบวนทบศน?แหยงวภถยปฏภบบตภ

ใหมยเพพกอสยงเสรภมสบงคมสรดางสรรคย

 63 7/2555-7/2557  797,500.00

ผศ.รวภพภมพย ฉวยสบข

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยอบตสาหกรรมเกษตร

การสรดางคบณคยาในโซยอบปทานอาหาร

พรดอมบรภโภค

 64 6/2555-6/2556  9,833,166.00

ผศ.ชบตภมา ไวศรายบทธย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยอบตสาหกรรมเกษตร

ฐภตภมา วงศยอภนตา

     คณะโลจภสตภกสย มหาวภทยาลบยบศรพา

     

อ.อรวรรณ โมกขะเวส

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยการเดภนเรพอ

นางพบชรย ตบนงตระกศล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

การสรดางคบณคยาอาหารไทยทดองถภกน

เพพกอสนบบสนบนการทยองเทยกยวภาค

เหนพอ

 65 8/2555-7/2556  3,816,032.00

ดร.เกศศภณย ตระกศลทภวากร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

ดร.วารบณย วารบญญานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

อ.ราชธยรย เตชไพศาลเจรภญกภจ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมวบสดบ

การสะสมทางไฟฟปาเคมยแบบรยวม

โดยกระแสพบลสยและการทกาใหดเปปน

สยวนประกอบเนพนอเดยยวของแผยนฟฟลยม

นภกเกภล-ไทเทเนยยม

 66 7/2555-7/2556  160,000.00

ผศ.อภภรบตนย เลาหยบบตรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมวบสดบ

รศ.สาโรจนย ศภรภศบนสนยยกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

การสบงเคราะหยพอลภแลกตภกแอซภ

ดโดยใชดเอนไซมยไลเพสเปปนตบวเรยง

ปฏภกภรภยาในกระบวนการพอลภเมอรยไร

เซชบนแบบเปฟดวง

 67 10/2554-3/2556  270,000.00

อ.ชภราวบฒภ เพชรเยกน

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

ชนภกา  ชพกนแสงจบนทรย

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ คณะอบตสาหกรรม

เกษตร มก.

     

อ.บบญธนา วรรณเลภศ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

การสบงเคราะหยอนบพบนธยไบฟฟ นอลภกใหมย

เพพกอเปปนตบวตรวจวบดฟลศออเรสเซนตย

สกาหรบบกรออะมภโน

 68 7/2555-7/2557  480,000.00

อ.ประกภจ สมทยา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การสพบคดนหายยนความหอมในแตงกวา 69 7/2555-7/2558  1,200,000.00

ผศ.ปฟยะ กภตตภภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การหาความสบมพบนธย sink กบบ source 

ในการตยอกภกงมบนสกาปะหลบงดดวย 

Manihot glaziovii เพพกอเพภกมผลภตภาพ

ในการปลศกมบนสกาปะหลบง

 70 7/2555-7/2557  480,000.00
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ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยอบตสาหกรรมเกษตร

การออกแบบคลบงสภนคดาสกาหรบบผศด

กระจายสภนคดารายยยอย

 71 10/2554-9/2555  234,960.00

นางสาวรตภกร รสฟบปง

     ภาควภชาเทคโนโลยยอบตสาหกรรมเกษตร คณะ

อบตสาหกรรมเกษตร มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย (

นภสภต)

     

ศ.สาวภตรย ลภกมทอง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

ความหลากหลายและนภเวศวภทยาของ

ยยสตยเอนโดไฟตยและยยสตยอยพภไฟตยจาก

ใบของพพชเศรษฐกภจในประเทศไทย 

และการผลภตสารสยงเสรภมการเจรภญพพช

ออกซภนโดยสายพบนธบยทยกคบดเลพอกวยามย

ประสภทธภภาพสศงพรดอมกบบการศศกษาชย

ววภถยการสบงเคราะหย

 72 9/2554-9/2557  7,500,000.00

ดร.มณย ตบนตภรบยงกภจ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

ผศ.นบนทนา สยสบข

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

ดร. ศศภธร จภนดามรกฎ

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ

     

ดร. รบจภกาญจนย นาสนภท

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ คณะวภศวกรรมศาสตรย

และเทคโนโลยยอบตสาหกรรม มหาวภทยาลบยศภลปากร

     

ดร. พนารบตนย อรบณรบตภยากร

     ภาควภชาเคมย คณะวภทยาศาสตรย  มหาวภทยาลบยศรย

นครภนทรวภโรฒ

     

นางสาวสมจภต อกกาอภนทรย

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ

     

รศ.พศนพภภพ เกษมทรบพยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

คารยบอนฟบตปรภนตย 73 6/2555-6/2556  3,500,000.00

ดร.ดวงรบตนย ศตคบณ

     สกานบกงานอธภการบดย

     ศศนยยความรยวมมพอทางวภชาการไทย-ฝรบกงเศส 

(DORAS-Center)

อ.เจษฎา ภบทรเลอพงศย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

นายเชฏฐย สาทรกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

อ.บกาเหนกจ สบดชมโฉม

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาฟฟสภกสย

คบณสมบบตภการสยงผยานของแมยเหลกก

และตบวนกายวดยภกงแกรฟฟนขณะอยศยใตด

ภาวะความเครยยดเชภงกล

 74 7/2555-7/2557  435,000.00

ผศ.ทภพวบลยย สยจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

โครงการแนวทางการพบฒนาระบบ

และกลไกสนบบสนบนงานวภจบยเพพกอทดอง

ถภกน พพนนทยกภาคกลาง ตะวบนออก และ

ตะวบนตก

 75 9/2555-8/2556  1,280,000.00
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ผศ.พยรชบย กบลชบย

     สถาบบนเทคโนโลยยพระจอมเกลดาเจดาคบณทหาร

ลาดกระบบง

     

โครงการแนวทางการพบฒนาระบบ

และกลไกสนบบสนบนงานวภจบยเพพกอทดอง

ถภกน พพนนทยกภาคกลาง ตะวบนออก และ

ตะวบนตก

 75 9/2555-8/2556  1,280,000.00

อ.สโรช บบญศภรภพบนธย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการประมาณระยะเวลาเดภนทาง

ดดวยขดอมศลจราจรแบบจบดและแบบ

ชยวง

 76 7/2555-7/2557  480,000.00

ดร.ชวนพภศ อรบณรบงสภกบล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

โครงการวภจบยในประเดกนมาตรฐาน

สภนคดาอาหารตลอดหยวงโซยการผลภต 

เพพกอเปปนขดอมศลสนบบสนบนการขบบ

เคลพกอนยบทธศาสตรยความปลอดภบย

อาหาร ดดานผบก

 77 9/2555-4/2556  3,765,000.00

ดร.รบยงนภา กยอประดภษฐยสกบล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

รศ.ดร.กนกศบกดภธ แกดวเทพ

     คณะเศรษฐศาสตรย จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย

     

โครงการสบงเคราะหยงานวภจบยเพพกอทดอง

ถภกนประเดกนเกษตรกรรมยบกงยพน

 78 8/2555-7/2556  800,000.00

ผศ.ทภพวบลยย สยจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

ดร.บบศรา ลภนมนภรบนดรยกบล

     คณะเกษตรศาสตรย มหาวภทยาลบยเชยยงใหมย

     

ศ.ธยรภาพ เจรภญวภรภยะภาพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

ชยววภทยา นภเวศวภทยาและความสกาคบญ

ทางดดานระบาดวภทยาของยบงและ

แมลงวบนคอกสบตวยในประเทศไทย

 79 10/2554-9/2555  2,500,000.00

อ.วราภรณย จบนทรจกานงคย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

อ.จกานงจภต ผาสบข

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาปรสภตวภทยา

อ.อบไรวรรณ อรบญวาสนย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพบนธบศาสตรย

ผศ.สบภาวดย โพธภยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาเศรษฐศาสตรย

ชบดโครงการทบนพบฒนาแผนธบรกภจนวบต

กรรม

 80 2/2555-2/2556  1,618,314.00

ดร.วรรณสภรภ วรรณรบตนย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

เทคนภคการผลภตมบนสกาปะหลบงแฮ

บพลอยดยในหลอดทดลอง

 81 6/2555-10/2556  120,000.00

ศ.เจรภญศบกดภธ โรจนฤทธภธพภเชษฐย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.ชลภดา เนยยมนบดย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

นวบตกรรมการเอกนแคปซศเลชบนดดวย

การอบแหดงแบบพยนฝอยของสารสกบด

จากถบกวเหลพอง (Glycine max 

L.Merrill)

 82 7/2555-7/2557  480,000.00

ศ.ธยรภาพ เจรภญวภรภยะภาพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

นภเวศวภทยาของยบงและแมลงวบนคอก

สบตวยและนบยยะความเปปนไปไดดในการ

ใชดสารสกบดจากพพชเพพกอควบคบมแมลง

พาหะนกาโรค

 83 8/2555-8/2558  7,500,000.00
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รศ.จบฑาทภพยย ภบทราวาท

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสหกรณย

แนวทางการเพภกมศบกยภาพในการแขยง

ขบนภายใตดโซยอบปทานของธบรกภจ

สหกรณยการเกษตรไทย : กรณยศศกษา

ขดาวหอมมะลภของสหกรณยการเกษตร

 84 9/2555-12/2556  310,600.00

อ.วภรภยา ลบดงใหญย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาสบตวบาล

ผลของระดบบโปรตภ นตกกาและการเสรภม

กรดอะมภโนสบงเคราะหยตยอสมรรถภาพ

การผลภต การแสดงออกของยยน 

Calpain และการปลดปลยอย

ไนโตรเจนในไกยไขย

 85 7/2555-7/2556  480,000.00

ผศ.พภสสวรรณ เจยยมสมบบตภ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

แผนงานวภจบยดดานคบณภาพและความ

ปลอดภบยในระบบโลจภสตภกสยการ

เกษตร

 86 9/2555-8/2556  926,100.00

อ.พบฒนย พบฒนรบงสรรคย

     คณะเศรษฐศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาเศรษฐศาสตรย

แผนธบรกภจธบญพพชหบงสบกไว 87 8/2555-4/2556  400,000.00

นายจบลชาตภ ตบนเจรภญ

     มหาวภทยาลบยหอการคดาไทย

     

อ.สบภาพ ถบงสบวรรณ

     อาจารยยพภเศษ มหาวภทยาลบยราชภบฏพระนคร

     

ศ.ตยอกบล กาญจนาลบย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

พฤตภกรรมหลบงการโกยงเพาะเฉพาะทยก

ของเหลกกขศนนรศปเยกนภายใตดแรงอบด

ตามแนวแกน

 88 10/2554-9/2555  480,000.00

อ.รบชฎาวรรณ เงภนกลบกน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

เพลยนยกระโดสยนนกาตาล Nilaparvata 

lugens (Stal)(Hemiptera: 

Delphacidae) และศบตรศธรรมชาตภใน

พพนนทยกภาคกลางของประเทศไทย

 89 7/2555-7/2557  451,500.00

ผศ.วยรวรรณ อมรศบกดภธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

รศ.วยระศบกดภธ อบดมโชค

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

ฟฟฟนฟศแหลยงนนกาพบรดอนจากการหาโครง

สรดางทางธรณยวภทยาใตดผภวดภนดดวยการ

วบดคยาสภาพตดานทานไฟฟปาระดบบลศก

ละเอยยดสศงเพพกอพบฒนาการทยองเทยกยว

 90 5/2555-7/2556  488,224.00

ผศ.ดยเซลลย สวนบบรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

ผศ.พรสวาท วบฒนกศล

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

รศ.มภกงขวบญ มภกงเมพอง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

อ.วนภดา สพบสายพรหม (จศลเมตตย)

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

มาตรฐานความปลอดภบยสภนคดาอาหาร

ตลอดหยวงโซยการผลภต เพพกอสนบบสนบน 

การขบบเคลพกอนยบทธศาสตรยความ

ปลอดภบยอาหาร : สบกร

 91 8/2555-4/2556  424,160.00

อ.รพย ดอกไมดเทศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสยงเสรภมและนภเทศศาสตรยเกษตร

รศ.นวลจบนทรย พารบกษา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

รศ.เอมอร อบงสบรบตนย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสยงเสรภมและนภเทศศาสตรยเกษตร
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อ.ประหยบด ทภราวงศย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสยงเสรภมและนภเทศศาสตรยเกษตร

มาตรฐานความปลอดภบยสภนคดาอาหาร

ตลอดหยวงโซยการผลภต เพพกอสนบบสนบน 

การขบบเคลพกอนยบทธศาสตรยความ

ปลอดภบยอาหาร : สบกร

 91 8/2555-4/2556  424,160.00

ผศ.ปฝทมา ระตะนะอาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

มาตรฐานความปลอดภบยสภนคดาอาหาร

ตลอดหยวงโซยการผลภตเพพกอสนบบสนบน

การขบบเคลพกอนยบทธศาสตรยความ

ปลอดภบยอาหาร: กบดงขาว

 92 8/2555-2/2556  418,880.00

อ.จบฑา มบกดาสนภท

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

อ.จยรวรรณ มณยโรจนย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

อ.วนภดา สพบสายพรหม (จศลเมตตย)

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

มาตรฐานความปลอดภบยอาหาร

ตลอดหยวงโซยการผลภตเพพกอสนบบสนบน

การขบบเคลพกอนยบทธศาสตรยความ

ปลอดภบยอาหาร:สบกร

 93 8/2555-4/2556  424,160.00

รศ.เอมอร อบงสบรบตนย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสยงเสรภมและนภเทศศาสตรยเกษตร

อ.ประหยบด ทภราวงศย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสยงเสรภมและนภเทศศาสตรยเกษตร

อ.รพย ดอกไมดเทศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสยงเสรภมและนภเทศศาสตรยเกษตร

รศ.นวลจบนทรย พารบกษา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

รศ.อรพภนทย เจยยรถาวร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

โมโนลภทชนภดซภลภกาอภนทรยยยสกาหรบบโค

รมาโทกราฟปบนชภนนงานขนาดเลกกเพพกอ

การวภเคราะหยเททระไซคลภนในนนกาเสยย

 94 7/2555-7/2558  1,200,000.00

รศ.พรทภพภา เลกกเจรภญสบข

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยาและวภทยาภศมภคบดมกบน

ระดบบการแสดงออกของโปรตยนภาย

ในเซลลยในการตอบสนองตยอ 

Interferon gamma ของเซลลย 

PK-15 ขณะทยกมยการตภดเชพนอ

 95 7/2555-7/2557  800,000.00

อ.ภารบจ รบตนวรพบนธบย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

ระบบวภเคราะหยโปรแกรมเพพกอเพภกม

ประสภทธภภาพและประสภทธภผลใหดกบบ

การตรวจจบบเรซแบบไมยสมมาตร

 96 7/2555-7/2556  240,000.00

รศ.อบญชลย สบทธภประการ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

โลหะหนบกในดภนของพพนนทยกแหลยงแรยใน

ประเทศไทย

 97 12/2554-11/255

7

 150,000.00

ศ.เอภบ เขยยวรพกนรมณย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

พภชามญชบย อภนตทะโม

     นภสภต

     

รศ.พศนพภภพ เกษมทรบพยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

วอเตอรยฟบตปรภนตย 98 6/2555-6/2556  3,400,000.00

อ.เจษฎา ภบทรเลอพงศย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ
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ดร.ดวงรบตนย ศตคบณ

     สกานบกงานอธภการบดย

     ศศนยยความรยวมมพอทางวภชาการไทย-ฝรบกงเศส 

(DORAS-Center)

วอเตอรยฟบตปรภนตย 98 6/2555-6/2556  3,400,000.00

นายเชฏฐย สาทรกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

รศ.เอมอร อบงสบรบตนย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสยงเสรภมและนภเทศศาสตรยเกษตร

สถานการณยและแนวโนดมการผลภตขดาว

โพดไทยกบบความมบกนคงดดานอาหาร

สบตวย

 99 5/2555-8/2555  175,700.00

รศ.ชศศบกดภธ จอมพบก

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.สมนภมภตร พบกงาม

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

อ.กบมปนาท วภจภตรศรยกมล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.ณบฐพล พจนาประเสรภฐ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.อบจฉรา ปทบมนากบล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.กบมปนาท วภจภตรศรยกมล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

หดาทศวรรษของการพบฒนาพบนธบยขดาว

โพดเลยนยงสบตวยในประเทศไทยและ

การกดาวตยอไปเพพกอรองรบบกบบ

ประชาคมเศรษฐกภจอาเซยยน

 100 6/2555-5/2556  1,223,570.00

รศ.เอมอร อบงสบรบตนย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสยงเสรภมและนภเทศศาสตรยเกษตร

รศ.ชศศบกดภธ จอมพบก

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.ณบฐพล พจนาประเสรภฐ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.อบจฉรา ปทบมนากบล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

ศ.ดร.เจรภญศบกดภธ โรจนฤทธภธพภเชษฐย

     สภาเกษตรกรแหยงชาตภ

     

รศ.ศานภต เกดาเอยนยน

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รศ.เลอลบกษณย จภตรดอน

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

เหกดรากลบยมยยอยสลายลภกโนเซลลศโลส

และบทบาทเอนไซมยยยอยสลายลภกโน

เซลลศโลส เพพกอประยบกตยใชดบกาบบดสย

ยดอมจากเกษตรอบตสาหกรรม

 101 6/2555-5/2559  2,152,000.00

อ.ชภนภบทร ทภพโยภาส

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมการบภนและอวกาศ

อากาศพลศาสตรยและการออกแบบ

อากาศยานไรดคนขนาดเลกกแบบ 

Multi-Mission

 102 7/2555-7/2557  480,000.00

อ.เลอชาตภ บบญเอก

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาสบตวบาล

อภทธภพลของผลภตภบณฑยสารสกบด

หยาบจากกากใบชาตยอคบณคยาทาง

โภชนะของกากถบกวเหลพองสกาหรบบสบตวย

เคยนยวเอพนอง

 103 10/2554-5/2556  589,000.00
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นางสาวศภรภรบตนย บบวผบน

     สถาบบนสบวรรณวาจกกสภกภจเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาปศบสบตวยและผลภตภบณฑยสบตวย กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาการผลภตนม

อภทธภพลของผลภตภบณฑยสารสกบด

หยาบจากกากใบชาตยอคบณคยาทาง

โภชนะของกากถบกวเหลพองสกาหรบบสบตวย

เคยนยวเอพนอง

 103 10/2554-5/2556  589,000.00

รศ.นงนบช อบงยบรยกบล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

โอกาสและอบปสรรคของการคดาผลไมด 

ระหวยางไทย อภนโดนยเซยย ภายใตด

กรอบประชาคมเศรษฐกภจอาเซยยน

 104 2/2555-2/2556  1,260,500.00

อ.รวภสสาขย สบชาโต

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รวม     104  โครงการ     งบประมาณ      135,292,870.00 บาท

สจานจกงานกองททนสนจบสนทนการววจจย (ททนววจจยมหาบจณฑวต สกว. สาขาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอภายใตด

โครงการเชชทอ

แหลลงททน 

- 

ผศ.วภภา หงษยตระกศล

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพบนธบศาสตรย

การปรบบปรบงพบนธบยและการพบฒนา

เครพกองหมายดยเอกนเอเพพกอระบบความ

จกาเพาะของชนภดพลบบพลศงธารพบนธบย

ไมดนนกาใกลดสศญพบนธบยในประเทศไทย

 1 10/2554-3/2556  270,000.00

นาย เดชา ดวงนามล

     สถานยวภจบยเพพกอการพบฒนาชายฝฝฝงอบนดามบน (ภายใตด

มหาวภทยาลบยเษตรศาสตรย)

     

นางสาวเมธภญา ชดางเจรภญ

     ภาควภชาพบนธบศาสตรย

     

นายชนรรคย เทยยนรบยงศรย

     บรภษบทไวทยเครน อควาตภก พลานทย จกากบด

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      270,000.00 บาท

สจานจกงานกองททนสนจบสนทนการววจจย รลวมกจบสจานจกงานคณะกรรมการอทดมศศกษาแหลลงททน 

- 
อ.ศบกรธร บบญทวยยบวบฒนย

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยการเดภนเรพอ

การเพภกมศบกยภาพในการสยงออกผลไมด

เศรษฐกภจของประเทศไทย (แผน

งานวภจบย) / การพบฒนาระบบ

โลจภสตภกสยขนสยงเพพกอการสยงออก

มะมยวงและมบงคบด (โครงการยยอย)

 1 8/2555-7/2556  1,500,246.00

ผศ.สภรางคย กลบกนคกาสอน

     คณะวภศวกรรมศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

อ.ปบณณมย สบจจกมล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

รศ.อรรบตนย มงคลพร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การศศกษาเปรยยบเทยยบยยน 

Pathogenesis-Related Protein 10 

(PR10) ระหวยางพรภกสายพบนธบยตดาน

ทาน และอยอนแอตยอโรคแอ

นแทรคโนส

 2 9/2555-8/2556  475,000.00

พภชญภา มหาสบข

     ศศนยยเทคโนโลยยชยวภาพเกษตร

     

ผศ.ศยามล เอกะกบลานบนตย

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจภตวภทยา

ปฝจจบยเชภงเหตบและผลของพฤตภกรรม

การทกางานตามหลบกปรบชญา

เศรษฐกภจพอเพยยงของพนบกงานโรง

งานอบตสาหกรรมผลภตชภนนสยวนยาน

ยนตย (2555)

 3 6/2555-5/2556  160,000.00
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รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      2,135,246.00 บาท

สจานจกงานกองททนสนจบสนทนการสรดางเสรวมสทขภาพแหลลงททน 

- 
ดร.เนตรนภภส วบฒนสบชาตภ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

การพบฒนาอาหารวยางสกาหรบบการ

ประชบมทยกไดดคบณภาพมาตรฐานดดาน

โภชนาการ

 1 7/2555-2/2556  150,000.00

นางเยกนใจ ฐภตะฐาน

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นางสาวสมจภต อยอนเหม

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นางอบษา ภศคบสมาส

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นางสาววาสนา นาราศรย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นางสาวศภรภพร ตบนจอ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นายญาธภปวยรย ปฝกแกดว

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

ผศ.เพกญพร เจนการกภจ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การวภเคราะหยนโยบายการคลบงเพพกอ

การจบดการภบยนนกาทยวมในประเทศไทย

 2 8/2555-8/2556  1,510,000.00

ผศ.ดร.พญ.ภบทรวบลยย วรธนารบตนย

     คณะแพทยศาสตรยโรงพยาบาลรามาธภบดย 

มหาวภทยาลบยมหภดล

     

โครงการพบฒนาคบณภาพชยวภตและ

ความสบขในการทกางานของบบคลากร

ในสถานประกอบการแบบมยสยวนรยวม

 3 7/2555-12/2556  10,000,000.00

ผศ.สรนาถ สภนอบไรพบนธย

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาสถาปฝตยกรรม

อ.สบธภดา สบตยากร

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาสถาปฝตยกรรม

อ.สบปรยยา หวบงพบชรพล

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาสถาปฝตยกรรม

อ.ขวบญชบย กาแกดว

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาภศมภสถาปฝตยกรรม

อ.sigit arifwidodo

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาภศมภสถาปฝตยกรรม

อ.สายทภวา รามสศต

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาสถาปฝตยกรรม

ศ.ดร.นพ.สบรศบกดภธ บศรณตรยเวทยย

     คณะแพทยศาสตรย มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย

     

พญ.รบศมย ตบนศภรภสภทธภกบล

     คณะแพทยศาสตรยโรงพยาบาลรามาธภบดย 

มหาวภทยาลบยมหภดล
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ผศ.ดร.สยรง ปรยชานนทย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย

     

โครงการพบฒนาคบณภาพชยวภตและ

ความสบขในการทกางานของบบคลากร

ในสถานประกอบการแบบมยสยวนรยวม

 3 7/2555-12/2556  10,000,000.00

นพ.ธนวบฒนย ชนวภรภยะ

     คณะแพทยศาสตรย จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย

     

อ.นพ.ธยระ วรธนารบตนย

     คณะแพทยศาสตรย จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      11,660,000.00 บาท

สจานจกงานกองททนสนจบสนทนการสรดางเสรวมสทขภาพ รลวมกจบ มหาววทยาลจยสงขลานครวนทรร ววทยาเขตหาดใหญลแหลลงททน 

- 
อ.ขจภต ฝอยทอง

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     โครงการจบดตบนงสายอบตสาหกรรมบรภการและนวบต

กรรมภาษา

การดกาเนภนงานรางวบลชบมชนออนไลนย

เพพกอการจบดการความรศดสบขภาวะ 

Gotoknow.org

 1 6/2555-5/2556  60,000.00

อ.ขจภต ฝอยทอง

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     โครงการจบดตบนงสายอบตสาหกรรมบรภการและนวบต

กรรมภาษา

การพบฒนาและกระตบดนชบมชนออนไลนย

ของระบบการจบดการเรยยนรศด 

Classstart.org

 2 6/2555-5/2556  60,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

สจานจกงานการปฏวรผปทอทดวนเพชทอเกษตรกรรมแหลลงททน 

- 
รศ.ศศภวภมล มยอกาพล

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการบบญชย

การจบดทกาแผนธบรกภจและแนวทางการ

ปรบบปรบงเพพกอพบฒนาสหกรณยการ

เกษตรปฏภรศปทยกดภน

 1 8/2555-8/2556  7,960,000.00

อ.พลวบฒนย เลภศกบลวบฒนย

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการบบญชย

อ.ศบภฤกษย สบขสมาน

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการ

รศ.บดภนทรย รบศมยเทศ

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการการผลภต

นางสาวรบงสภมาภรณย หนศนดอย

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     สกานบกงานเลขานบการ

ผศ.อบครนบนทย คภดสม

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

อ.ศบภฤกษย สบขสมาน

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการ

โครงการศศกษาจบดการแหลยงนนกาใน

เขตปฏภรศปทยกดภน

 2 6/2555-1/2557  13,400,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      21,360,000.00 บาท

สจานจกงานกวจการสตรอและสถาบจนครอบครจวแหลลงททน 

- 
ผศ.สมสบดา ผศดพบฒนย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา

การตภดตามและประเมภนผลการดกาเนภน

งานดดานสตรยและครอบครบว

 1 8/2555-6/2556  2,000,000.00

ผศ.จบฬารบตนย วบฒนะ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา
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นายธเนศ ดาวรบยงโรจนย

     สกานบกประกบนคบณภาพ

     ฝฝายตรวจสอบ/ประเมภนคบณภาพ

การตภดตามและประเมภนผลการดกาเนภน

งานดดานสตรยและครอบครบว

 1 8/2555-6/2556  2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการ สกสค กระทรวงศศกษาธวการแหลลงททน 

- 
อ.สบนทรา โตบบว

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การศศกษาเปรยยบเทยยบภาพลบกษณย

วภชาชยพครศตามมบมมองของครศกบบภาพ

ลบกษณยตามมบมมองของสบงคมและ

แนวทางการเสรภมสรดางภาพลบกษณย

วภชาชยพครศ: การวภจบยแบบผสานวภธย

 1 6/2555-5/2556  94,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      94,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการการศศกษาขจนนพชนนฐานแหลลงททน 

- 
รศ.อนบนตย มบยงวบฒนา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

โครงการพบฒนาสพกออภเลกกทรอนภกสย

เพพกอใชดสกาหรบบการจบดการเรยยนการ

สอนผยานคอมพภวเตอรยพกพา (แทกบ

เลกต) กลบยมสาระการเรยยนรศดภาษาไทย 

คณภตศาสตรย วภทยาศาสตรย สบงคม

ศศกษา ศาสนา และวบฒนธรรม ระดบบ

มบธยมศศกษาตอนปลาย

 1 3/2555-4/2556  1,150,000.00

อ.สภทธภกร สบมาลย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

ปฝจจบยทยกสยงผลตยอการบรภหารหลบก

สศตรสถานศศกษาในโครงการพบฒนา

ประเทศไทยเปปนศศนยยกลางการศศกษา

ในภศมภภาคอาเซยยนของสกานบกงาน

คณะกรรมการการศศกษาขบนนพพนนฐาน

 2 1/2555-10/2555  700,000.00

ดร.ประพบฒนยพงศย เสนาฤทธภธ, นายเชภดศบกดภธ ศรยศบกดภธ

วภชบย

     มหาวภทยาลบยกรบงเทพธนบบรย และ สกานบกนโยบาย

และยบทธศาสตรย สกานบกงานปลบดกระทรวงศศกษาธภการ

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,850,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการการอทดมศศกษาแหลลงททน 

- 
ศ.พยระศบกดภธ ศรยนภเวศนย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การบรภหารคบณภาพงานวภจบยคลบสเตอรย

เกษตรและอาหารระหวยาง 9 

มหาวภทยาลบยแหยงชาตภ

 1 10/2554-5/2555  5,000,000.00

ผศ.สบกบญญา วภชชบกภจ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

การพบฒนากระบวนการเรยยนรศดเพพกอสยง

เสรภมการบรภโภคอยยางยบกงยพนใน

ชบมชนกระตยบ จบงหวบดนครปฐม

 2 3/2555-2/2556  90,000.00

อ.วภภาวรรณ ตภนนบงวบฒนะ

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาการพบฒนาทรบพยากรมนบษยยและชบมชน

อ.สบพรทภพยย พศพะเนยยด

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาพลศศกษาและกยฬา

อ.งยายงาม ประจวบวบน

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเกษตร

อ.อวยพร ตบนงธงชบย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพลศศกษา

การพบฒนาชบดกภจกรรมการสยงเสรภม

การเรยยนรศดภาษาอบงกฤษสกาหรบบการ

ทกางานในประชาคมอาเซยยน

 3 8/2555-1/2556  280,800.00

อ.ศศภเทพ ปฟตภพรเทพภน

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา
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ผศ.มนบสนบนทย หบตถศบกดภธ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจภตวภทยาการศศกษาและการแนะแนว

การพบฒนาชบดกภจกรรมการสยงเสรภม

การเรยยนรศดภาษาอบงกฤษสกาหรบบการ

ทกางานในประชาคมอาเซยยน

 3 8/2555-1/2556  280,800.00

รศ.จภตตภนบนทย บบญสถภรกบล

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจภตวภทยาการศศกษาและการแนะแนว

อ.อรพรรณ บบตรกตบญญศ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

ผศ.ชลาธภป สมาหภโต

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

อ.มฤษฎย แกดวจภนดา

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจภตวภทยาการศศกษาและการแนะแนว

ผศ.สบกบญญา วภชชบกภจ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

การพบฒนาพฤตภกรรมการบรภโภคเพพกอ

สบขภาพในชบมชนกระตยบจบงหวบด

นครปฐม

 4 3/2555-2/2556  90,000.00

อ.สบพรทภพยย พศพะเนยยด

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาพลศศกษาและกยฬา

อ.อาภบสรา อบครพบนธบย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาสรยรวภทยาการออกกกาลบง

อ.ศบภวรรณ วงศยสรดางทรบพยย

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาพลศศกษาและกยฬา

อ.ดร.อบจฉรา  อยวมเครพอ

     ภาควภชาการพยาบาลอนามบยชบมชนและจภตเวช 

คณะวภทยาลบยพยาบาลบรมราชชนนย ราชบบรย  วภทยาลบย

พยาบาลบรมราชชนนย

     

ผศ.สบกบญญา วภชชบกภจ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

การพบฒนาอาหารพพนนถภกนเพพกอสยงเสรภม

การบรภโภคอยยางยบกงยพนในชบมชนกระ

ตยบ จบงหวบดนครปฐม

 5 3/2555-2/2556  90,000.00

ผศ.สบกบญญา วภชชบกภจ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

รศ.รบงสภนย โสธรวภทยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

อ.วงศยผกา วงศยรบตนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

อ.เมลดา เฟฟฝองฟศ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

อ.อาภบสรา อบครพบนธบย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาสรยรวภทยาการออกกกาลบง

นางมณฑา วงศยมณยโรจนย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง
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อ. สวรบกษย จบนทรเทพธภมากบล

     ภาควภชาวภทยาศาสตรย  คณะวภทยาศาสตรยและ

เทคโนโลยย  มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคล

กรบงเทพ ภาควภชาวภทยาศาสตรย  คณะวภทยาศาสตรยและ

เทคโนโลยย          มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคล

กรบงเทพ

     

การพบฒนาอาหารพพนนถภกนเพพกอสยงเสรภม

การบรภโภคอยยางยบกงยพนในชบมชนกระ

ตยบ จบงหวบดนครปฐม

 5 3/2555-2/2556  90,000.00

อ.วรรณวภมล คลดายประดภษฐย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

การเพภกมความคงตบวและการควบคบม

การปลดปลยอยสารแอนตภออกซภ

แดนทย เพพกอใชดประโยชนยใน

อบตสาหกรรมอาหาร

 6 10/2554-9/2556  100,000.00

ผศ.วภรบณศบกดภธ สบนตภเพกชรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

การเพภกมสมรรถนะชยองสบญญาณไรด

สายทยกมยขดอมศลชยองสบญญาณจกากบด

 7 7/2555-7/2557  320,000.00

อ.ประพบนธยศบกดภธ ศยรษะภศมภ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

การศศกษาโครงสรดาง 

Complementary DNA (cDNA) และ

การแสดงออกของยยน Heat shock 

Proteins ในกบดงกดามกราม 

(Macrobrachium rosenbergii)

 8 10/2554-10/255

6

 292,000.00

อ.วภน สบรเชษฐพงษย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยาและวภทยาภศมภคบดมกบน

การศศกษาชนภดของ microRNA ทยก

เกยกยวขดองกบบระบบภศมภคบดมกบนของสบกร

 9 8/2555-7/2556  50,000.00

รศ.มธบรส จงชบยกภจ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การศศกษาผลการจบดการความรศดดดาน

วภชาชยพครศตามมาตรฐานความรศดคบรบ

สภาดดวยคลบงสพกออภเลกกทรอนภกสย สยง

เสรภมการเรยยนรศดแบบอยเลภรยนนภง

 10 8/2555-12/2555  500,000.00

อ.ธยรย หะวานนทย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

ความหลากหลายทางพบนธบกรรมและ

อนบกรมวภธานระดบบโมเลกบลของเฟฟน

ขดาหลวงในประเทศไทย

 11 9/2555-8/2556  350,000.00

ดร.ปฟยเกษตร สบขสถาน

     องคยการสวนพฤกษศาสตรย

     

รศ.อบศนยยย กยอตระกศล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

ระบบจบดการฐานขดอมศลหลายสพกอแบบ

งยาย

 12 10/2554-10/255

6

 400,000.00

อ.หบชทบย ชาญเลขา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

นางมบกขยดา สบขธาราจาร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

นายวสบเทพ ขบนทอง

     ศศนยยศศกษาการจบดการบการบงรบกษา มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

นายชานนทย อยอนมบกน

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นายวบนฉบตร ดกาดดวง

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

ดร.สรรพฤทธภธ มฤคทบต

     ศศนยยอภเลกกทรอนภคและคอมพภวเตอรยแหยงชาตภ

     

ดร.ชศชาตภ หฤไชยะศบกดภธ

     ศศนยยอภเลกกทรอนภคและคอมพภวเตอรยแหยงชาตภ
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ผศ.สบกบญญา วภชชบกภจ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

เสรภมสรดางพฤตภกรรมการบรภโภคอยยาง

ยบกงยพนสกาหรบบเยาวชนชบมชนกระตยบ 

จบงหวบดนครปฐม

 13 3/2555-2/2556  90,000.00

อ.วภภาวรรณ ตภนนบงวบฒนะ

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาการพบฒนาทรบพยากรมนบษยยและชบมชน

ดร.จงดย โตอภนม

     คณะสภกงแวดลดอมและทรบพยากรศาสตรย 

มหาวภทยาลบยมหภดล

     

รศ.สบรบชดา สบบรรณ ณ อยบธยา

     สกานบกเทคโนโลยยการศศกษา  มหาวภทยาลบยสบโขทบย

ธรรมาธภราช

     

รวม     13  โครงการ     งบประมาณ      7,652,800.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการกวจการกระจายเสอยง กวจการโทรทจศนร และกวจการโทรคมนาคมแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.สบภณภดา พวงผกา

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาศภลปศาสตรย

โครงการสการวจทบศนคตภของผศดเกยกยว

ขดองในกภจการกระจายเสยยงและ

กภจการโทรทบศนยตยอแนวทางในการ

กกากบบดศแลเนพนอหา (Content)

 1 9/2555-3/2556  5,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการขดาราชการพลเรชอนแหลลงททน 

- 
นายเพภกม สบรบกษา

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝฝายสยงเสรภมและเผยแพรยฝฝกอบรม

โครงการเสรภมสรดางความรศดเพพกอพบฒนา

คบณภาพชยวภตขดาราชการ (โครงการ

ชยวภตดยชยวยพอเพยยง) ครบนงทยก 2

 1 5/2555-6/2555  880,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      880,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการคทดมครองผผดบรวโภคแหลลงททน 

- 
อ.สรยยา กาฬสภนธบย

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชานภตภศาสตรย

การศศกษาทบทวนสถานการณยการ

เยยยวยาความเสยยหายใหดแกยผศดบรภโภค

ของประเทศไทย

 1 9/2555-2/2556  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการนโยบายววทยาศาสตรรเทคโนโลยอและนวจตกรรมแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
รศ.ทรงกลด จารบสมบบตภ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนผลภตภบณฑย

การพบฒนาเครพกองจบกรและเตาอบใน

กระบวนการผลภตยางพาราแผยน ระยะ

ทยก 1 การเกกบขดอมศลปปอนเขดาสกาหรบบ

การออกแบบโรงงานผลภตยางพารา

แผยน

 1 9/2555-12/2555  323,400.00

นายสบดประสงคย สบวรรณเลภศ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยสภทธภพรกฤดากร

นายพภสภษฐย  สบขอนบนตย

     สนง.กองทบนสงเคราะหยการทกาสวนยาง

     

นายวภฑศรยย  ตบนตภพภมลพบนธย

     บจก.ทบกษภณรบบเบอรย

     

นางสาวระวภวรรณ โชตภพบนธย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยสภทธภพรกฤดากร
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ดร.ฐภตาภา  สมภตภนนทย

     สวทช.

     

การพบฒนาเครพกองจบกรและเตาอบใน

กระบวนการผลภตยางพาราแผยน ระยะ

ทยก 1 การเกกบขดอมศลปปอนเขดาสกาหรบบ

การออกแบบโรงงานผลภตยางพารา

แผยน

 1 9/2555-12/2555  323,400.00

น.ส.จยรวลา  ฮวดมบย

     สวทช.

     

ดร.ณบฐกา  โยคะกบล

     สวทช.

     

น.ส.พจนยยย  จบนทรยศภรภ

     สวทช.

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      323,400.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการพจฒนาระบบราชการแหลลงททน 

- 
ผศ.พรเทพ อนบสสรนภตภสาร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

โครงการศศกษาแนวทางการบรภหาร

จบดการความเสยกยงทางการคลบง กรณย

ภาระผศกพบนทยกอาจเกภดขศนนในอนาคต 

(Contingency Liabilities)

 1 8/2555-10/2555  389,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      389,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการพวเศษเพชทอประสานงานโครงการอจนเนชทองมาจากพระราชดจารวแหลลงททน 

- 
รศ.มาลย ณ นคร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

การขยายพบนธบยหญดาแฝกปรภมาณมาก

โดยการเพาะเลยนยงเนพนอเยพกอ

 1 7/2555-6/2556  150,000.00

อ.ณรงคย วงศยกบนทรากร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

ศ.นวลฉวย รบยงธนเกยยรตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชารบงสยประยบกตยและไอโซโทป

การปรบบปรบงพบนธบยแฝกทยกปรบบตบวไดดใน

สภาพนนกาทยวมและพพนนทยกชายฝฝฝงทะเล

 2 8/2555-10/2558  728,800.00

รศ.พยรนบช จอมพบก

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชารบงสยประยบกตยและไอโซโทป

สรบตนา เสนาะ

     กรมวภชาการเกษตร

     

ณบฐนภชภศ สบกภน

     คณะวภทยาศาสตรย

     

ดร.กภกงกานทย พานภชนอก

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     สถานยวภจบยเขาหภนซดอน

การเพภกมประสภทธภภาพการผลภตมบน

สกาปะหลบงโดยการจบดการดภนในเชภง

พพนนทยก (ชบดดภนมาบบอน)

 3 10/2554-9/2556  83,706.00

ผศ.สบเทพ ทองแพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

รศ.เอกจ สโรบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ดร.สบปราณย งามประสภทธภธ

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     สถานยวภจบยพพชไรยสบวรรณวาจกกสภกภจ
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นายสกล ฉายศรย

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     สถานยวภจบยลพบบรย

การเพภกมประสภทธภภาพการผลภตมบน

สกาปะหลบงโดยการจบดการดภนในเชภง

พพนนทยก (ชบดดภนมาบบอน)

 3 10/2554-9/2556  83,706.00

นางพชรดา ฉายศรย

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     สถานยวภจบยลพบบรย

นายธยระ สมหวบง

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     สถานยวภจบยเขาหภนซดอน

นางสาวกฤษณา  ทภวาตรย

     ศศนยยศศกษาการพบฒนาเขาหภนซดอน อบนเนพกองมาจาก

พระราชดการภ

     

ดร. นบทฐา ทบกษยรบตนศรบณยย

     สกานบกงานพบฒนาทยกดภนเขต 1 กรมพบฒนาทยกดภน

     

นางสาวจบนทรยจภรา  ศภรภสบวรรณ

     สกานบกงานพบฒนาทยกดภนเขต 2 กรมพบฒนาทยกดภน

     

รศ.มาลย ณ นคร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

การเหนยกยวนกาและคบดเลพอกแฝกพอลภ

พลอยดยทนเคกมและการเกกบรบกษา

พบนธบยในสภาวะเยกนยภกงยวด

 4 7/2555-6/2556  250,000.00

รศ.ลภลลยก กาวยตทะ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

นางสาวรมณยยย เจรภญทรบพยย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

นางสาวปฟยนบนทย ถนอมชาตภ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

ผศ.ศวพร ศบภผล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

โครงการวภจบยศศกษาจบลภนทรยยยในพพนนทยก

ดภนพรบ จบงหวบดนราธภวาส/ โครงการ

วภจบยความหลากหลายและโครงสรดาง

ประชากรของจบลภนทรยยยในพพนนทยก

จบงหวบดนราธภวาส

 5 9/2554-9/2555  349,000.00

ดร. พภทยากร ลภกมทอง

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

ดร. ฉวยวรรณ เหลพองวบฒภวภโรนจนย

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

ศ.นวลฉวย รบยงธนเกยยรตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชารบงสยประยบกตยและไอโซโทป

ประสภทธภภาพการบกาบบดสาร

กบมมบนตรบงสยของหญดาแฝกไทย

 6 8/2555-10/2557  573,600.00

ธบญรบศมย อบครวบฒภชยานนทย

     สถาบบนเทคโนโลยยนภวเคลยยรยแหยงชาตภ

     

อ.นฤปวบจกย เงภนวภจภตร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชารบงสยประยบกตยและไอโซโทป
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อ.ฤทธย มยสบตยย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชารบงสยประยบกตยและไอโซโทป

ประสภทธภภาพการบกาบบดสาร

กบมมบนตรบงสยของหญดาแฝกไทย

 6 8/2555-10/2557  573,600.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      2,135,106.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการววจจยแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
รศ.วภเชยยร กภจปรยชาวนภช

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

กระบวนการหมบกกรดแลกตภกและการ

ทกาใหดแลกตภกบรภสภทธภธ

 1 10/2554-9/2555  1,673,000.00

ผศ.ประมบข ภระกศลสบขสถภตยย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

ผศ ดร เชาวรยยย อรรถเรพองรอง

     คณะวภทยาศาสตรย  มหาวภทยาลบยศภลปากร

     

ผศ.รบชนย ฮงประยศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การควบคบมโรคของพพชผบกตระกศลแตง

ทยกเกภดจากเชพนอราโดยชยววภธยดดวยการใชด

จบลภนทรยยยปฎภปฝกษย

 2 4/2555-9/2557  647,425.00

ผศ.วรรณวภไล อภนทนศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

รศ.จภระเดช แจยมสวยาง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

นางสาวถวบลยย คบดมชดาง

     บรภษบท ลบดดา จกากบด

     

ผศ.โสภณ อบไรชพกน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชากยฏวภทยา

การควบคบมศบตรศมบนสกาปะหลบงโดยชย

ววภธยในจบงหวบดกาญจนบบรย

 3 8/2555-7/2556  4,350,000.00

รศ.โกศล เจรภญสม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

รศ.วภวบฒนย เสพอสะอาด

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชากยฏวภทยา

ศภรภวรรณ ทบนคบดมทอง

     ศศนยยวภจบยควบคบมศบตรศพพชโดยชยวภนทรยยยแหยงชาตภ 

ภาคกลาง

     

ชรภดา สบตยวงศย

     ศศนยยวภจบยควบคบมศบตรศพพชโดยชยวภนทรยยยแหยงชาตภ 

ภาคกลาง

     

รบตตภกาล ทรบพยยโมค

     ศศนยยวภจบยควบคบมศบตรศพพชโดยชยวภนทรยยยแหยงชาตภ 

ภาคกลาง

     

เทวย มณยรบตนย

     ศศนยยวภจบยควบคบมศบตรศพพชโดยชยวภนทรยยยแหยงชาตภ 

ภาคกลาง

     

นนกาผศนง ชมภศเขยยว

     ศศนยยวภจบยควบคบมศบตรศพพชโดยชยวภนทรยยยแหยงชาตภ 

ภาคกลาง
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ปวยณา บศชาเทยยน

     ศศนยยวภจบยควบคบมศบตรศพพชโดยชยวภนทรยยยแหยงชาตภ 

ภาคกลาง

     

การควบคบมศบตรศมบนสกาปะหลบงโดยชย

ววภธยในจบงหวบดกาญจนบบรย

 3 8/2555-7/2556  4,350,000.00

ดอกกลดวยไมด หอมระหบด

     ศศนยยวภจบยควบคบมศบตรศพพชโดยชยวภนทรยยยแหยงชาตภ 

ภาคกลาง

     

นายพงษยศบกดภธ วภทวบสชบตภกบล

     สยวนวภจบยตดนนนกา สกานบกอนบรบกษยและจบดการตดนนนกา 

กรมอบทยานแหยงชาตภ สบตวยปฝา และพบนธบยพพช

     

การคาดการณยและระบบเตพอนภบยนนกา

ปฝาไหลหลากและแผยนดภนถลยมจาก

สภาวะฝนมากเกภนปกตภ บรภเวณพพนนทยก

ตดนนนกาอกาเภอเชยยงดาว จบงหวบด

เชยยงใหมย

 4 5/2555-4/2556  2,210,112.00

รศ.วยระศบกดภธ อบดมโชค

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

ผศ.อรรณพ หอมจบนทรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

อ.พงศกร จภวาภรณยคบปตย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

อ.กบญจนยนรย  ชยวงฉกกา

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

นายกกาพล เกษจภนดา

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ คณะวภทยาศาสตรย  

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

นายชลาธร  ศรยตบลานนทย

     สยวนวภจบยตดนนนกา สกานบกอนบรบกษยและจบดการตดนนนกากรม

อบทยานแหยงชาตภ  สบตวยปฝาและพบนธบยพพช

     

นายสกาเรภง  ปานอบทบย

     สยวนวภจบยตดนนนกา สกานบกอนบรบกษยและจบดการตดนนนกากรม

อบทยานแหยงชาตภ  สบตวยปฝาและพบนธบยพพช

     

นายทรงพล   รอดทอง

     สาขาวภศวกรรมอภเลกกทรอนภกสยและโทรคมนาคม  

คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบย

เกษมบบณฑภต

     

นายณฤทธภธ ญบงธนภศรา

     สาขาวภศวกรรมอภเลกกทรอนภกสยและโทรคมนาคม 

คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษมบบณฑภต

     

นายธยระ ฤกษยมณยวรรณ

     สาขาวภศวกรรมอภเลกกทรอนภกสยและโทรคมนาคม 

คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษมบบณฑภต

     

ศ.ดร.อมรรบตนย พงศยดารา

     สถานวภจบยจยโนมและชยวสารสนเทศ คณะวภทยา

ศาสตรย ม. สงขลานครภนทรย

     

การโคลนและศศกษาสมบบตภของยยน 

Gamma-interferon-inducible 

lysosomal thiol reductase (GILT) 

จากกบดงกบลาดกา (Penaeus 

monodon) และกบดงแวนนาไม 

(Penaeus vannamei)

 5 10/2554-9/2555  350,000.00
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ดร.วราพร วรรณนา

     สถานวภจบยจยโนมและชยวสารสนเทศ คณะวภทยา

ศาสตรย ม. สงขลานครภนทรย

     

การโคลนและศศกษาสมบบตภของยยน 

Gamma-interferon-inducible 

lysosomal thiol reductase (GILT) 

จากกบดงกบลาดกา (Penaeus 

monodon) และกบดงแวนนาไม 

(Penaeus vannamei)

 5 10/2554-9/2555  350,000.00

อ.มลธภรา ศรยถาวร

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     โครงการจบดตบนงสายวภชาจบลชยววภทยา

อ.สมฤทบย ทะสดวก

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมทรบพยากรนนกา

การจกาลองระบบลบยมนนกาเพพกอการพบฒนา

รศปแบบการจบดการทรบพยากรปฝาชาย

เลน  แมยนนกาเวฬบ  จบงหวบดจบนทบบรย

 6 10/2554-10/255

5

 190,000.00

ดร.รบตนา ทรบพยยบกาเรอ

     คณะแพทยศาสตรย มหาวภทยาลบยพะเยา

     

การตรวจวภเคราะหยปรภมาณสารเคมย

ปปองกบนกกาจบดศบตรศพพชกลบยมออรยกาโน

ฟอสเฟตในนนกาผภวดภน และตะกอนดภน 

และผลกระทบตยอสบขภาพของ

ประชาชนในบรภเวณกวทานพะเยา

 7 1/2555-12/2555  300,000.00

ดร.สมคภด  จศหวดา

     คณะแพทยศาสตรย  มหาวภทยาลบยพะเยา

     

อ.ธารภนย สาลยโภชนย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

อ.ประทยป ดดวงแค

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

การตภดตามการเจรภญทดแทนของ

พรรณพพชตยอการเปลยกยนแปลงของ

อบณหภศมภและความเขดมแสง ในเขตสง

วนชยวมณฑลหดวยคอกมดาและพพนนทยก

ใกลดเคยยงของระบบนภเวศภศเขาดอยสบ

เทพ-ปบย จบงหวบดเชยยงใหมย

 8 5/2555-5/2556  670,014.00

รศ.ดอกรบก มารอด

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

ผศ.สราวบธ สบงขยแกดว

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

อ.ประทยป ดดวงแค

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

การตภดตามการยยอยสลายของซาก

พพชทยกเกภดจากสบตวยในดภนตยอการ

เปลยกยนแปลงอบณหภศมภและความเขดม

แสง ในเขตสงวนชยวมณฑลหดวยคอก

มดาและพพนนทยกใกลดเคยยงของระบบนภเวศ

ภศเขาดอยสบเทพ-ปบย จบงหวบดเชยยงใหมย

 9 5/2555-5/2556  491,608.00

รศ.เดชา วภวบฒนยวภทยา

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

อ.ประทยป ดดวงแค

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

การตภดตามความหลากหลายของ

สบตวยปฝาตยอการเปลยกยนแปลงภศมภอากาศ 

ในเขตสงวนชยวมณฑลหดวยคอกมดา

และพพนนทยกใกลดเคยยงของระบบนภเวศ

ภศเขาดอยสบเทพ-ปบย จบงหวบดเชยยงใหมย

 10 5/2555-5/2556  563,247.00

อ.ประทยป ดดวงแค

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

รศ.ดอกรบก มารอด

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด
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อ.ประทยป ดดวงแค

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

การตภดตามความหลากหลายทาง

ชยวภาพตยอการเปลยกยนแปลงภศมภ

อากาศ ในเขตสงวนชยวมณฑลหดวย

คอกมดาและพพนนทยกใกลดเคยยงของระบบ

นภเวศภศเขาดอยสบเทพ-ปบย จบงหวบด

เชยยงใหมย

 11 5/2555-5/2556  293,648.00

รศ.ดอกรบก มารอด

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

รศ.เดชา วภวบฒนยวภทยา

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

ผศ.สราวบธ สบงขยแกดว

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

ผศ.วบฒนชบย ตาเสน

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

นายตยอลาภ คกาโย

     มหาวภทยาลบยแมยโจด

     

นายพภสบทธภ นาคหมพก นไวย

     สกานบกงานพบฒนาเทคโนโลยยอวกาศและภศมภ

สารสนเทศ (องคยการมหาชน)

     

ศ.นภพนธย ตบนงธรรม

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

รศ.เรณบมาศ มาอบยน

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพลศศกษา

การเตรยยมมบบคลากรดดานการทยอง

เทยกยวเชภงสบขภาพสกาหรบบผศดสศงอายบเพพกอ

เตรยยมความพรดอมเขดาสศยประชาคมอา

เซยยนในปป 2558

 12 5/2555-4/2556  2,407,185.00

อ.สมคภด ปราบภบย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพลศศกษา

อ.นพรบตนย ศบทธภถกล

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพลศศกษา

รศ.คณพล จบฑามณย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

การถยายทอกเทคโนโลยยการใชดดภน

ขาวเคโอลภนเปปนสารเคลพอบใบและ

ผลเพพกอเพภกมคบณภาพผลผลภตควบคบม

ราดกาและโรคแอนแทรกโนสใน

มะมยวง

 13 5/2555-11/2556  295,000.00

อ.สบดสวาสดภธ ดวงศรยไสยย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

อ.ประกภจ สมทยา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การถยายทอดเทคโนโลยยการปลศกและ

ผลภตถบกวเขยยวพพกอการผลภตเมลกดพบนธบย

และเมลกดทบกวไป

 14 5/2555-11/2555  250,000.00

นางสบมนา  งามผยองใส

     ศศนยยวภจบยพพชไรยชบยนาท

     

นายสบนตภ  พรหมคกา

     ศศนยยวภจบยพพชไรยชบยนาท

     

นางสาวจภราลบกษณย  ภศมภไธสง

     ศศนยยวภจบยพพชไรยชบยนาท
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นางสาวเชาวนาถ  พฤทธภเทพ

     ศศนยยวภจบยพพชไรยชบยนาท

     

การถยายทอดเทคโนโลยยการปลศกและ

ผลภตถบกวเขยยวพพกอการผลภตเมลกดพบนธบย

และเมลกดทบกวไป

 14 5/2555-11/2555  250,000.00

นายชศชาตภ  บบญศบกดภธ

     ศศนยยวภจบยพพชไรยชบยนาท

     

ผศ.ปราโมทยย สฤษดภธนภรบนดรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การถยายทอดเทคโนโลยยการผลภต

หมยอนแบบเกษตรอภนทรยยยเพพกอเพภกม

มศลคยาและสรดางรายไดดแกยชบมชน

 15 7/2555-12/2555  355,000.00

ดร.นนกาผศนง อนบกศล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

การทดสอบประสภทธภภาพของ 

promoter ทยกใชดสกาหรบบการพบฒนา

พรรณไมดนนกาเรพองแสง

 16 7/2555-7/2557  594,000.00

ดร.นนกาผศนง อนบกศล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

ดร.นงณพชร  คบณากร

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การนกาเขดาเชพนอพบนธบยตดานทานตยอโรค

และแมลง รวมถศงคบณลบกษณะเฉพาะ 

เพพกอพบฒนาสายพบนธบยทยกมยศบกยภาพไวด

ใชดในโครงการปรบบปรบงพบนธบยมบน

สกาปะหลบง

 17 3/2555-6/2556  1,570,000.00

ผศ.ปฟยะ กภตตภภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ดร.วรรณสภรภ วรรณรบตนย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

Mr.Hernan Ceballos

     International Center for Tropical Agriculture 

Agriculture (CIAT) Cali, Colombia

     

น.ส.ศบภจภต สะเพชร

     สถาบบนชยววภทยาศาสตรยโมเลกบล ม.มหภดล

     

ผศ.เกรยยงไกร แกดวตระกศลพงษย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.ชบยสภทธภธ ทองจศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นายประภาส ชยางเหลกก

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยเพชรบศรณย

นางสบวลบกษณย  อะมะวบลยย

     ศศนยยวภจบยพพชไรยระยอง กรมวภชาการเกษตร

     

นายภานบวบฒนย  มศลจบนทะ

     ศศนยยวภจบยพพชไรยระยอง กรมวภชาการเกษตร

     



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 68 of 181

รศ.ดารณย อบทบยรบตนกภจ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     โรงเรยยนสาธภตแหยงมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

การบยงชยน คบดกรอง วภนภจฉบย และใหด

ความชยวยเหลพอบบคคลทยกมยภาวะสมาธภ

สบนนบกพรยองทางการเรยยนรศด และออทภ

ซศม : การพบฒนาแบบประเมภนระดบบ

ความสามารถและความตดองการจกา

เปปนพภเศษของผศดเรยยนเปปนรายบบคคล

 18 5/2555-10/2556  201,444.00

รศ.ภาวภณย ศรยสบขวบฒนานบนทย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

รศ.นพ.ชาญวภทยย พรนภดล

     คณะแพทยศาสตรย ศภรภราชพยาบาล

     

ดร.สมพร หวานเสรกจ

     สกานบกงานคณะกรรมการการศศกษาขบนนพพนนฐาน

     

ดร.ปนบดดา วงศยจบนตา

     โรงเรยยนพภบศลประชาสรรคย

     

น.ส.นภรมล ยสภนทร

     คณะแพทยศาสตรย ศภรภราชพยาบาล

     

อ.ธบชทฤต เทยยมธรรม

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     โรงเรยยนสาธภตแหยงมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

นางสาวฐาปณยยย แสงสวยาง

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     สกานบกงานเลขานบการ

น.ส.อรปวยณย เอพนอนภรบนตรย

     คณะศศกษาศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย

     

น.ส.พบชรพร ปฏภกรณย

     คณะศศกษาศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย

     

รศ.วภวบฒนย เสพอสะอาด

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชากยฏวภทยา

การบรภหารและดกาเนภนโครงการวภจบย

ของศศนยยวภจบยควบคบมศบตรศพพชโดยชยวภ

นทรยยยแหยงชาตภ

 19 7/2555-6/2556  8,816,100.00

ผศ.โสภณ อบไรชพกน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชากยฏวภทยา

ศภรภวรรณ ทบนคบดมทอง

     ศศนยยวภจบยควบคบมศบตรศพพชโดยชยวภนทรยยยแหยงชาตภ 

ภาคกลาง

     

น.ส.เทวย มณยรบตนย

     ศศนยยวภจบยควบคบมศบตรศพพชโดยชยวภนทรยยยแหยงชาตภ 

ภาคกลาง

     

น.ส.รบตตภกาล ทรบพยยโมค

     ศศนยยวภจบยควบคบมศบตรศพพชโดยชยวภนทรยยยแหยงชาตภ 

ภาคกลาง

     

นางสาวเพลภนใจ ตบงคณะกบล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

การประชาสบมพบนธยคบณคยาเชภงสบขภาพ

ของอาหารไทยผยานสพกออภนเทอรยเนกต

 20 9/2555-8/2556  1,614,100.00

ดร.วารบณย วารบญญานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร
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นางสาวเพลภนใจ ตบงคณะกบล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

การประชาสบมพบนธยคบณคยาเชภงสบขภาพ

ของอาหารไทยผยานสพกออภนเทอรยเนกต

 20 9/2555-8/2556  1,614,100.00

ดร.เกศศภณย ตระกศลทภวากร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

รศ.ทบศนยยย ลภนมสบวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาคหกรรมศาสตรย

ผศ.อบญชนยยย อบทบยพบฒนาชยพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาคหกรรมศาสตรย

อ.กบมปนาท วภจภตรศรยกมล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การประเมภนปฝญหาความยากจน 

โอกาสการเขดาถศงองคยกรทางการเงภน 

และผลกระทบขององคยกรทางการ

เงภนตยอวภถยชยวภตของชบมชนพพนนทยกสศง ใน

พพนนทยกลบยมนนกาแมยสา จบงหวบดเชยยงใหมย

 21 3/2555-3/2556  513,000.00

ผศ.อภสรภยา บบญญะศภรภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.เอพนอ สภรภจภนดา

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.ดร.จภรวรรณ  กภจชบยเจรภญ

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและสยงเสรภมการ

เกษตร คณะเกษตรศาสตรย มหาวภทยาลบยเชยยงใหมย

     

อ.ประทยป ดดวงแค

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

การประเมภนและคาดการณยการเปลยกยน

แปลงความหลากหลายของถภกนอาศบย

ของพรรณพพชและสบตวยปฝ า ในระบบ

นภเวศภศเขาดอยสบเทพปบย จบงหวบด

เชยยงใหมย

 22 5/2555-5/2556  595,588.00

นายตยอลาภ คกาโย

     มหาวภทยาลบยแมยโจด

     

รศ.ดอกรบก มารอด

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

อ.สมฤดย สาธภตคบณ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การปรบบปรบงคบณภาพ พลอยเพทาย

ดดวยความรดอน

 23 4/2555-4/2556  492,000.00

ผศ.พรสวาท วบฒนกศล

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

อ.ดร.ภศวดล วรรธนะชบยแสง

     คณะอบญมณย มหาวภทยาลบยบศรพา วภทยาเขตจบนทบบรย

     

อ.กฤษณย วบนอภนทรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

อ.วภวบฒนย วงศยกยอเกพนอ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาฟฟสภกสย

ผศ.พงศกร จบนทรบตนย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาฟฟสภกสย
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นายทนง ลยลาวบฒนสบข

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาอบญมณยและเครพกองประดบบ

แหยงชาตภ (องคยการมหาชน)

     

การปรบบปรบงคบณภาพ พลอยเพทาย

ดดวยความรดอน

 23 4/2555-4/2556  492,000.00

รศ.ประภา ศรยพภจภตตย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การปรบบปรบงพบนธบยขดาวลศกผสมเพพกอเพภกม

ผลผลภตและคบณภาพสกาหรบบการแปร

รศปเชภงอบตสาหกรรม

 24 5/2555-4/2556  501,216.00

ผศ.ธานย ศรยวงศยชบย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รศ.รบงสฤษดภธ กาวยตทะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.เฉลภมพล ภศมภไชยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.สราวบธ รบยงเมฆารบตนย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การปรบบปรบงพบนธบยมบนสกาปะหลบง เพพกอ

การจบดการศบตรศพพช การบรภโภค และ

อบตสาหกรรม

 25 3/2555-6/2556  424,500.00

ผศ.เฉลภมพล ภศมภไชยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.ปฟยะ กภตตภภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.บบญชา ชภณศรย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

อ.ภบศจย คงศยล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.ปฟยะ กภตตภภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การปรบบปรบงพบนธบยมบนสกาปะหลบงเพพกอ

เพภกมผลภตภาพทางผลผลภตและ

ปรภมาณแปปงสกาหรบบการใชดใน

อบตสาหกรรม

 26 6/2555-5/2557  1,883,000.00

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รศ.เอกจ สโรบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.เฉลภมพล ภศมภไชยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ดร. เกพนอกศล  ปฟยะจอมขวบญ

     สวทช.

     

นายจกานงคย ชบญถาวร

     สถาบบนวภจบยพพชไรย

     

นางสาวรบยงทภวา  วบนสบขศรย

     สวทช.

     



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 71 of 181

ดร.ธภตภมา วงษยชยรย

     ม.เทคโนโลยยพระจอมเกลดาธนบบรย

     

การปรบบปรบงมาตรฐานคบณภาพฝฝก

วานภลลาบยมในศศนยยพบฒนาโครงการ

หลวงขบนวางโดยใชดตศดบยมฝฝกวานภลลา 

เทคนภคสเปกโตรสโกปปยยานใกลด และ

หลบกการจยเอกมพย

 27 10/2554-9/2555  800,000.00

ผศ.รณฤทธภธ ฤทธภรณ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

ผศ.ดร.เฉลภมชบย วงษยอารย

     ม.เทคโนโลยยพระจอมเกลดาธนบบรย

     

นายเตชคยฐสภณปป เพยยซดาย

     ม.เทคโนโลยยพระจอมเกลดาธนบบรย

     

รศ.ดร.ประเวทยย ตบดยเตกมวงศย

     ม.เทคโนโลยยพระจอมเกลดาธนบบรย

     

ผศ.ดร.ผยองเพกญ จภตอารยยยรบตนย

     ม.เทคโนโลยยพระจอมเกลดาธนบบรย

     

ผศ.ดร.วารภช ศรยละออง

     ม.เทคโนโลยยพระจอมเกลดาธนบบรย

     

นายวบชระ พบนธยทอง

     ศศนยยพบฒนาโครงการหลวงขบนวาง

     

นายอนบนตย บบญมย

     ศศนยยพบฒนาโครงการหลวงขบนวาง

     

ดร.ชนะ พรหมทอง

     สถาบบนวภจบยวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหยง

ประเทศไทย

     

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยอบตสาหกรรมเกษตร

การปรบบรศปแบบโซยอบปทานเพพกอเตรยยม

ความพรดอมในการเขดาสศยประชาคม

เศรษฐกภจอาเซยยนของอบตสาหกรรม

ผลภตภบณฑยมบนสกาปะหลบง

 28 7/2555-6/2556  2,407,596.00

ผศ.รวภพภมพย ฉวยสบข

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยอบตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร. จภรชบย พบทธกบลสมศภรภ

     สถาบบนเทคโนโลยยนานาชาตภสภรภนธร มหาวภทยาลบย

ธรรมศาสตรย ศศนยยรบงสภต

     

ดร. มรกต ระวยวรรณ

     สถาบบนเทคโนโลยยนานาชาตภสภรภนธร ศศนยยบางกะดย 

มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย

     

รศ.ดร.วลบยลบกษณย อบตตถธยรวงศย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

การปรบบรศปแบบโซยอบปทานเพพกอเตรยยม

ความพรดอมในการเขดาสศยประชาคม

เศรษฐกภจอาเซยยนของอบตสาหกรรม

สภกงทอ

 29 5/2555-4/2556  3,600,000.00

ผศ.รวภพภมพย ฉวยสบข

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยอบตสาหกรรมเกษตร
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ดร.วราพร วรรณนา

     Receptor for activated C kinase-1 (RACK1), 

Shrimp, viral protection, yeast

     

การปปองกบนไวรบสโรคกบดงดดวยโปรตยน

ลศกผสม Pm-RACK1

 30 10/2554-9/2555  350,000.00

ศ.ดร.อมรรบตนย พงศยดารา

     Receptor for activated C kinase-1 (RACK1), 

Shrimp, viral protection, yeast

     

อ.มลธภรา ศรยถาวร

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     โครงการจบดตบนงสายวภชาจบลชยววภทยา

อ.วยระพบนธบย สรยดอกจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การเปรยยบเทยยบพบนธบยปาลยมนนกามบนทาง

การคดาในแปลงขนาดใหญย

 31 10/2554-9/2555  1,709,000.00

ผศ.พบชรภนทรย ตบญญะ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.พรศภรภ เลยนยงสกบล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.อนบรบกษย อรบญญนาค

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ศ.พยระศบกดภธ ศรยนภเวศนย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

นายอเนก ลภกมศรยวภไล

     บรภษบทโกลดยเดดนเทเนอรยา จกากบด

     

นายพงษยศบกดภธ  เกภดวงศยบบณฑภต

     บรภษบทสวนปาลยมสหมภตร จกากบด

     

ผศ.ดร.จรบณธร บบญญานบภาพ

     มหาวภทยาลบยนเรศวร

     

การเปลยกยนแปลงของวภถยเกษตรกรรม

และผลกระทบของสารพภษทยกมยตยอ

ความหลากหลายทางชยวภาพบน

พพนนทยกตดนนนกานยาน

 32 5/2555-5/2556  1,330,284.00

นายดภเรก เครพอจภนลภ

     มศลนภธภรบกษยไทย ภาคเหนพอ - เชยยงใหมย

     

อ.ภศวดล โดยดย

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

อ.จภระกานตย ศภรภวภชญยไมตรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

การผลภตกระแสไฟฟปาจากการไหล

ของนนกาในคลองชลประทานโดย

กบงหบน   นนกาแกนตบนงแบบลดแรงเสยยด

ทาน

 33 5/2555-4/2556  1,055,000.00

รศ.วราวบธ วบฒภวณภชยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

รศ.สบนตภ ทองพกานบก

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

อ.อมรฤทธภธ พบทธภพภพบฒนยขจร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     สาขาวภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย
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อ.วบชมา โพธภธทอง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การผลภตกระแสไฟฟปาจากการไหล

ของนนกาในคลองชลประทานโดย

กบงหบน   นนกาแกนตบนงแบบลดแรงเสยยด

ทาน

 33 5/2555-4/2556  1,055,000.00

ผศ.พบชรยยา บบญกอแกดว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

การผลภตตดนกลดวยไมดหวายในระดบบ

อบตสาหกรรมในเขตภาคกลาง

 34 2/2555-1/2556  1,070,000.00

อ.เฌอมาลยย วงศยชาวจบนทย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

น.ส.ดวงพร บบญชบย

     หดางหบยนสยวนจกากบด TOC LAB

     

รศ.วบนชบย วรวบฒนเมธยกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

การผลภตนนกามบนปลาแซลมอน และการ

ปรบบโครงสรดางกรดไขมบนในนนกามบน

ปลาแซลมอนสกาหรบบเปปนผลภตภบณฑย

เสรภมอาหาร

 35 5/2555-4/2556  300,000.00

อ.วรรณวภมล คลดายประดภษฐย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

ดร.ชบลยรบตนย บรรจงลภขภตกบล

     ฝฝายเภสบชและผลภตภบณฑยธรรมชาตภ สถาบบนวภจบย

วภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหยงประเทศไทย

     

รศ.วบนชบย วรวบฒนเมธยกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

การผลภตโปรตยนไฮโดรไลเซทจาก

เศษเหลพอสยวนทดองปลาแซลมอนทยก

ผยานการแยกนนกามบนออกเพพกอเปปน

ผลภตภบณฑยเสรภมอาหาร

 36 5/2555-4/2556  371,000.00

ผศ.ดร.อนบนตย ทองทา

     สาขาเทคโนโลยยชยวภาพ คณะทรบพยากรชยวภาพ 

และเทคโนโลยย มหาวภทยาลบยพระจอมเกลดาธนบบรย(

บางขบนเทยยน)

     

ผศ.เยาวภา ไหวพรภบ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

ดร.ชบลยรบตนย บรรจงลภขภตกบล

     ฝฝายเภสบชและผลภตภบณฑยธรรมชาตภ สถาบบนวภจบย

วภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยแหยงประเทศไทย

     

ดร.นนกาผศนง อนบกศล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

การผลภตพรรณไมดนนกาเรพองแสงเพพกอ

เพภกมโอกาศทางเศรษฐกภจของพรรณ

ไมดนนกาในประเทศไทย

 37 7/2555-7/2557  284,000.00

ศ.สาวภตรย ลภกมทอง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

การผลภตลภพภดจากกลยเซอรอลโดยโอ

ลภเอจภนบสยยสตย เพพกอการใชดสกาหรบบการ

ผลภตไบโอดยเซล

 38 10/2553-9/2555  700,000.00

อ.วภเชยยร ยงมานภตชบย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

ดร.มณย ตบนตภรบยงกภจ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

ผศ.อกาพร เสนยหย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

การผลภตอบปกรณยเครพกองเขยยนจากวบสดบ

ผสมพอลภแลคตภกแอซภด/เทอรยโม

พลาสตภกสตารยชโดยการขศนนรศปแบบ

ฉยด

 39 9/2555-3/2556  780,000.00
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ผศ.รบงรอง ยกสดาน

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

การผลภตอบปกรณยเครพกองเขยยนจากวบสดบ

ผสมพอลภแลคตภกแอซภด/เทอรยโม

พลาสตภกสตารยชโดยการขศนนรศปแบบ

ฉยด

 39 9/2555-3/2556  780,000.00

รศ.ศรยสบวรรณ ชมชบย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาสบตวบาล

การผสมเทยยมแมยสบกรโดยการลด

ความเขดมขดนอสบจภตยอโดทส

 40 10/2554-1/2555  300,000.00

นายสมโภชนย ทบบเจรภญ

     สถาบบนสบวรรณวาจกกสภกภจเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาปศบสบตวยและผลภตภบณฑยสบตวย กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและฝฝกอบรมการเลยนยงสบกรแหยงชาตภ

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

การพบฒนากระบวนการเจาะเกกบเลพอด

จากจระเขดโดยไมยทกาลายชยวภตการ

พบฒนากระบวนการเจาะเกกบเลพอดจาก

จระเขดโดยไมยทกาลายชยวภต

 41 1/2555-1/2556  373,164.00

รศ.วภน เชยชมศรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

ดร.สบดาวรรณ เชยชมศรย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

ดร.วภภาภรณย ณ ถลาง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

รศ.ดร. ปานเทพ รบตนากร

     คณะสบตวแพทยศาสตรย ม. มหภดล

     

นางชภดชม ฮภรางะ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

การพบฒนากระบวนการผลภตเพพกอยก

ระดบบคบณภาพของพรภกชยนฟปาแหดงเพพกอ

การสยงออก

 42 7/2555-7/2556  750,000.00

ผศ.วราภา มหากาญจนกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

นายอรรณพ ทบศนอบดม

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลลดานนา

     

นางสาวงามจภตร โลยวภทศร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

น.ส.วราภรณย สกลไชย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     

ดร.ศาลบกษณย พรรณศภรภ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

การพบฒนาการขยายพบนธบยเฟฟรยนนนกาเชภง

ปรภมาณเพพกอการสยงออก

 43 7/2555-7/2556  640,000.00

ดร.กาญจนรย พงษยฉวย

     กรมประมง

     

ดร.ศาลบกษณย พรรณศภรภ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย
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นายรบฐภบทรย ประดภษฐยสรรพย

     กรมประมง

     

การพบฒนาการขยายพบนธบยเฟฟรยนนนกาเชภง

ปรภมาณเพพกอการสยงออก

 43 7/2555-7/2556  640,000.00

ผศ.ธานย ศรยวงศยชบย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การพบฒนาขดาวสายพบนธบย TGMS เพพกอ

การผลภตขดาวลศกผสมแบบ 2 สายพบนธบย

 44 5/2555-4/2556  1,423,630.00

รศ.ลภลลยก กาวยตทะ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

อ.อบดมศบกดภธ เลภศสบชาตวนภช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

นายมยชบย  เซยกยงหลภว

     ศศนยยวภทยาศาสตรยขดาว ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและ

เทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย วภทยาเขตกกาแพงแสน

     

ดร.สบภาพร  จบนทรยบบวทอง

     ศบนยยวภจบยขดาวปทบมธานย

     

รศ.กมลวรรณ แจดงชบด

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การพบฒนาขดาวเหนยยวเปปยกบรรจบ

กระปปองจากขดาวเหนยยวกลดองงอก

 45 6/2555-5/2556  126,000.00

รศ.อนบวบตร แจดงชบด

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

นายพศภนพงษย โสวะพบนธย

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

     

รศ.วภชา หมบกนทกาการ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเกษตร

การพบฒนาเครพกองเกกบเกยกยวมบน

สกาปะหลบงแบบเบกดเสรกจ โดยถอนหบว

มบนสกาปะหลบงพรดอมการตบดเหงดาและ

สบบหบวมบนสกาปะหลบงเปปนมบนเสดน

 46 3/2555-3/2556  1,005,000.00

ผศ.ธารภณย นามพภชญย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

การพบฒนาเครพกองเขยยนทยกสามารถยยอย

สลายไดดจากยางพาราและโพลภแลคตภ

กแอซภด

 47 9/2555-9/2556  941,000.00

รศ.ดร.รบตนวรรณ  มกรพบนธบย

     วภทยาลบยปฟโตรเลยยมและปฟโตรเคมย จบฬาลงกรณย

มหาวภทยาลบย

     

รศ.คณพล จบฑามณย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

การพบฒนาดภนขาวเคโอลภนเปปนสาร

เคลพอบใบและผล เพพกอควบคบมแมลง

ศบตรศพพช โรคพพช และเพภกมคบณภาพผล

ผลภตในพพชเศรษฐกภจ

 48 3/2555-3/2556  990,400.00

อ.จงรบก วบชรภนทรยรบตนย

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

ดร.บบญญวดย  จภระวบฒ

     สกานบกงานวภจบยและพบฒนาวภทยาการหลบงการเกกบ

เกยกยวและแปรรศปผลภตผลเกษตร กรมวภชาการเกษตร

     

อ.สบดสวาสดภธ ดวงศรยไสยย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

ผศ.วบฒนชบย ตาเสน

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด
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นายกภตตภพงศย กภตตภวบฒนยโสภณ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     ศศนยยวภจบยระบบนภเวศเกษตร

การพบฒนาดภนขาวเคโอลภนเปปนสาร

เคลพอบใบและผล เพพกอควบคบมแมลง

ศบตรศพพช โรคพพช และเพภกมคบณภาพผล

ผลภตในพพชเศรษฐกภจ

 48 3/2555-3/2556  990,400.00

น.ส.อบมพร  วบฒนชบยเสรยกบล

     สกานบกงานพบฒนาทยกดภนเขต 10 จบงหวบดราชบบรย

     

ผศ.สาพภศ ดภลกสบมพบนธย

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

นางชภดชม ฮภรางะ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

การพบฒนาตดนแบบผลภตภบณฑยเครพกอง

ปรบงรสจากพรภกชยนฟปาสกาหรบบตลาด

อภนโดนยเซยย

 49 7/2555-7/2556  1,226,000.00

นางชภดชม ฮภรางะ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

ดร.นนกาผศนง อนบกศล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

การพบฒนาเทคนภคการถยายยยนใน

พรรณไมดนนกาเพพกอการสรดางพบนธบยใหมย

 50 7/2555-7/2557  600,000.00

ดร.นงณพชร  คบณากร

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

ดร.นนกาผศนง อนบกศล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

นางสาวจบนทรยแรม รศปขกา

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

นางสาวยบพดย เผยาพบนธย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

นายรบฐภบทร ประดภษฐยสรรพย

     กรมประมง

     

รศ.พรทภพยย ไชยโส

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การพบฒนานวบตกรรมการจบดการเรยยน

การสอนเพพกอสยงเสรภมสมรรถนะดดาน

การประเมภนการเรยยนรศดของนภสภตครศ

 51 4/2555-4/2556  686,862.00

รศ.พรทภพยย ไชยโส

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

ผศ.ฉบตรศภรภ ปฟยะพภมลสภทธภธ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

อ.พภกบล เอกวรางกศร

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

อ.เอกรบตนย ศรยตบญญศ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

ผศ.ชานนทย จบนทรา

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา
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อ.พบชรา วาณภชวศภน

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา

การพบฒนานวบตกรรมการจบดการเรยยน

การสอนเพพกอสยงเสรภมสมรรถนะดดาน

การประเมภนการเรยยนรศดของนภสภตครศ

 51 4/2555-4/2556  686,862.00

ดร.ประกฤตภยา ทบกษภโณ

     คณะศศกษาศาสตรย ม.ขอนแกยน

     

รศ.ดร.วรรณย แกมเกตบ

     จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย คณะครบศาสตรย

     

รศ.พรทภพยย ไชยโส

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การพบฒนานวบตกรรมสยงเสรภม

สมรรถนะครศในการจบดการเรยยนรศด

 52 4/2555-4/2556  259,386.00

รศ.เรณบมาศ มาอบยน

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพลศศกษา

ผศ.กอบกบล สรรพกภจจกานง

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการศศกษา

ผศ.ชานนทย จบนทรา

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

อ.พภกบล เอกวรางกศร

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

ผศ.นฤมล ยบตาคม

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

รศ.ดารณย อบทบยรบตนกภจ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     โรงเรยยนสาธภตแหยงมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

การพบฒนาแบบสอบความสามารถ

สกาหรบบนบกเรยยนไทย

 53 5/2555-10/2556  2,200,418.00

รศ.ดารณย อบทบยรบตนกภจ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     โรงเรยยนสาธภตแหยงมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

รศ.ภาวภณย ศรยสบขวบฒนานบนทย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

น.ส.นภรมล ยสภนทร

     คณะแพทยศาสตรย ศภรภราชพยาบาล

     

อ.ธบชทฤต เทยยมธรรม

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     โรงเรยยนสาธภตแหยงมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

รศ.นพ.ชาญวภทยย พรนภดล

     คณะแพทยศาสตรย ศภรภราชพยาบาล

     

ดร.สมพร หวานเสรกจ

     สกานบกงานคณะกรรมการการศศกษาขบนนพพนนฐาน

     

ดร.ปนบดดา วงศยจบนตา

     โรงเรยยนพภบศลประชาสรรคย

     

นางสาวฐาปณยยย แสงสวยาง

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     สกานบกงานเลขานบการ

น.ส.อรปวยณย เอพนอนภรบนตรย

     คณะศศกษาศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย
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น.ส.พบชรพร ปฏภกรณย

     คณะศศกษาศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย

     

การพบฒนาแบบสอบความสามารถ

สกาหรบบนบกเรยยนไทย

 53 5/2555-10/2556  2,200,418.00

ผศ.นฤมล ยบตาคม

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การพบฒนาโปรแกรมเพพกอสยงเสรภม

สมรรถนะ ดดานความรศดความสามารถ

ในการสอนเนพนอหาวภชาเฉพาะของ

นภสภตนบกศศกษาฝฝกประสบการณย

วภชาชยพครศ

 54 2/2555-12/2555  979,733.00

รศ.กมลวรรณ แจดงชบด

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การพบฒนาผลภตภบณฑยขนมไทยจาก

ขดาวกลดองงอกสกาหรบบผศดสศงอายบ

 55 6/2555-5/2556  103,000.00

รศ.อนบวบตร แจดงชบด

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

นางสาวศบรบฐนบนทย คงวรรณ

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

     

นางชภดชม ฮภรางะ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

การพบฒนาผลภตภบณฑยจากพรภกชยนฟปา

เพพกอเพภกมศบกยภาพการสยงออกสศย

ภศมภภาคอาเซยยน

 56 7/2555-7/2556  537,000.00

ผศ.วราภา มหากาญจนกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

การพบฒนาผลภตภบณฑยจากพรภกชยนฟปา

เพพกอเพภกมศบกยภาพการสยงออกสศย

ภศมภภาคอาเซยยนและลดปฝญหาวบตถบดภบ

ลดนตลาด

 57 7/2555-9/2556  750,000.00

นายอรรณพ  ทบศนอบดม

      มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลลดานนา เขต

พพนนทยกพภษณบโลก

     

นางสาวงามจภตร โลยวภทศร  (นบกวภจบย)

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป  สถาบบนคดนควดา

และพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร    มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     

นางสาวจานบลบกษณย ขนบดย (ผศดชยวยศาสตราจารยย, 

Ph.D)

     สถาบบนวภจบยเทคโนโลยยเกษตร มหาวภทยาลบย

เทคโนโลยยราชมงคลลดานนา

     

นางชภดชม ฮภรางะ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

นางสาวยศยา  ทบรภสบทธภธ

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร 

คณะอบตสาหกรรมเกษตร  มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย 

บางเขน

     

รศ.สบดฤดย ประเทพองวงศย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

การพบฒนาผลภตภบณฑยเชพนอผสม

จบลภนทรยยยหลายสายพบนธบย และสศตร

จบลภนทรยยยผสมสารสกบดพพชเพพกอปรบบ

ปรบงสบขภาพพพช

 58 7/2555-7/2556  801,531.00

รศ.สบดฤดย ประเทพองวงศย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

อ.สบพจนย กาเซกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช
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ดร.ดบสภต อธภนบวบฒนย

     มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย

     

การพบฒนาผลภตภบณฑยเชพนอผสม

จบลภนทรยยยหลายสายพบนธบย และสศตร

จบลภนทรยยยผสมสารสกบดพพชเพพกอปรบบ

ปรบงสบขภาพพพช

 58 7/2555-7/2556  801,531.00

น.ส.มะรภดา ชศรภนทรย

     นภสภตปรภญญาเอก ภาควภชาโรคพพช คณะเกษตร 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

น.ส.วภลาวรรณย เชพนอบบญ

     นภสภตปรภญญาเอก ภาควภชาโรคพพช คณะเกษตร 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

น.ส.สบนบนทนาถ นบชาภบกดภธ

     นภสภตปรภญญาโท ภาควภชาโรคพพช คณะเกษตร 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

รศ.วบนชบย วรวบฒนเมธยกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

การพบฒนาผลภตภบณฑยแปรรศปจากสยวน

เหลพอปลาแซลมอนจากโรงงาน

อบตสาหกรรม

 59 5/2555-4/2556  756,000.00

ผศ.จภราพร รบยงเลภศเกรยยงไกร

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

ผศ.ปฝทมา ระตะนะอาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

อ.จบฑา มบกดาสนภท

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

อ.นบนทภภา พบนธบยสวบสดภธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

อ.จยรวรรณ มณยโรจนย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

ดร.สบมภตรา บบญบการบง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

ผศ.รบงรอง ยกสดาน

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

การพบฒนาฟฟลยมเปฝาแตกสลายไดดทาง

ชยวภาพจากวบสดบผสมเทอรยโม

พลาสตภกสตารยช/พอลภแลคตภกแอซภด

 60 4/2555-4/2556  882,000.00

ผศ.อกาพร เสนยหย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

อ.ศศภธร ตรงจภตภบกดย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

ดร.อบญชนา พบฒนสบพงษย

     ฝฝายวภทยาศาสตรยชยวภาพ  สถาบบนวภจบยวภทยาศาสตรย

และเทคโนโลยยแหยงประเทศไทย (วว.)

     

รศ.อนบวบตร แจดงชบด

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การพบฒนาแยมแครอทสศตรนนกาตาล

นดอย

 61 6/2555-5/2556  98,000.00

รศ.กมลวรรณ แจดงชบด

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย
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นางสาวฐภตภกานตย สบขศรย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

การพบฒนาแยมแครอทสศตรนนกาตาล

นดอย

 61 6/2555-5/2556  98,000.00

อ.ประทยป ดดวงแค

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

การพบฒนาระบบการจบดการฐานขดอมศล

ความหลากหลายทางชยวภาพ ในเขต

สงวนชยวมณฑลหดวยคอกมดาและพพนนทยก

ใกลดเคยยงของระบบนภเวศภศเขาดอยสบ

เทพ-ปบย จบงหวบดเชยยงใหมย

 62 5/2555-5/2556  424,648.00

ผศ.สราวบธ สบงขยแกดว

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

นายพภสบทธภ นาคหมพก นไวย

     สกานบกงานพบฒนาเทคโนโลยยอวกาศและภศมภ

สารสนเทศ (องคยการมหาชน)

     

ผศ.รบชนย ฮงประยศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การพบฒนาระบบการตรวจสอบและ

ควบคบมโรคอบบบตภใหมยและโรคอบบบตภซนกา

ซากในพพชผบกตระกศลแตง

 63 4/2555-9/2557  2,259,000.00

ผศ.เอกสภทธภธ โฆสภตสกบลชบย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

ผศ.วรรณวภไล อภนทนศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

รศ.พรทภพยย ไชยโส

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การพบฒนาระบบการเรยยนการสอน

เพพกอสรดางสมรรถนะดดานเทคโนโลยย

การศศกษาในการประกอบวภชาชยพครศ

ของนภสภตครศ

 64 4/2555-4/2556  1,027,901.00

ผศ.กอบกบล สรรพกภจจกานง

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการศศกษา

ผศ.กรกฎา นบกคภนม

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจภตวภทยาการศศกษาและการแนะแนว

รศ.จงกล แกยนเพภกม

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการศศกษา

ดร.จภรวรรณ เกษสภงหย

     คณะศศกษาศาสตรย ภาควภชาการศศกษา 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

อ.ชนภศวรา เลภศอมรพงษย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

อ.ตดองตา สมใจเพกง

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

อ.นงลบกษณย มโนวลบยเลา

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา

อ.อบงคณา อยอนบบญเอพนอ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา

ผศ.ดร.ปราวยณยา สบวรรณณบฐโชตภ

     จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย คณะครบศาสตรย
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อ.อรพรรณ บบตรกตบญญศ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การพบฒนาระบบการเรยยนการสอน

เพพกอสรดางสมรรถนะดดานเทคโนโลยย

การศศกษาในการประกอบวภชาชยพครศ

ของนภสภตครศ

 64 4/2555-4/2556  1,027,901.00

รศ.อรบณวรรณ หวบงกอบเกยยรตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

การพบฒนาระบบบกาบบดนนกาโดยใชด 

Nitrifier Polyester Tablet (NPT) 

เพพกอเ รยงการกกาจบดแอมโมเนยยและไน

ไตรทยในการเพาะเลยนยงสบตวยนนการะบบ

ปฟด

 65 5/2555-5/2556  198,000.00

รศ.อรบณวรรณ หวบงกอบเกยยรตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

การพบฒนาระบบบกาบบดนนกาโดยใชด NPT 

เพพกอเรยงการกกาจบดแอมโมเนยยและไน

ไตรทยในการเลยนยงสบตวยนนกาทยกเลยนยงใน

เชภงพาณภชยย

 66 5/2555-5/2556  2,323,200.00

อ.ชบมพล ศรยทอง

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

รศ.อรบณวรรณ หวบงกอบเกยยรตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

รศ.อรบณวรรณ หวบงกอบเกยยรตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

การพบฒนาระบบบกาบบดนนกาโดยใชด NPT 

เพพกอเรยงการกกาจบดแอมโมเนยยและไน

ไตรทยในตศดเลยนยงสบตวยนนกาของสถาน

แสดงพบนธบยสบตวยนนกา

 67 5/2555-5/2556  382,800.00

รศ.อรบณวรรณ หวบงกอบเกยยรตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

นางมณยรบตนย หวบงวภบศลยยกภจ

     กรมประมง

     

นางสาวพรพรรณ พบยมพวง

     กรมประมง

     

น.ส.ชลธภชา เพชรนก

     กรมประมง

     

รศ.อนบนตย มบยงวบฒนา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

การพบฒนาระบบโลจภสตภกสยขนสยงเพพกอ

การสยงออกมะมยวงและมบงคบด

 68 8/2555-7/2556  1,500,246.00

อ.ศบกรธร บบญทวยยบวบฒนย

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยการเดภนเรพอ

ผศ.สภรางคย กลบกนคกาสอน

     คณะวภศวกรรมศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

อ.ปบณณมย สบจจกมล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

ผศ.รบชนย ฮงประยศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การพบฒนาระบบสารสนเทศ

ภศมภศาสตรยของโรคอบบบตภใหมยและโรค

อบบบตภซนกาในพพชผบกตระกศลแตง

 69 4/2555-9/2557  827,910.00

ผศ.เอกสภทธภธ โฆสภตสกบลชบย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

ผศ.คนศงนภตยย เหรยยญวรากร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช
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รศ.สบภาพร กลภกนคง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การพบฒนาระบบสารสนเทศ

ภศมภศาสตรยของโรคอบบบตภใหมยและโรค

อบบบตภซนกาในพพชผบกตระกศลแตง

 69 4/2555-9/2557  827,910.00

ผศ.รบชนย ฮงประยศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

ผศ.วรรณวภไล อภนทนศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

อ.อนบมบตภ อภงคนภนบนทย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     สาขาวภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

นายบรรจบ วบนกภกง

     บรภษบท ซาคาตะ สยาม ซยด จกากบด

     

รศ.อกานาจ พบวพลเทพ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเภสบชวภทยา

การพบฒนาและการแสดงออกของยยน

ทยกเกยกยวกบบอะพอพโทซภสในลศกหนศ

ทดลองทยกแมยไดรบบสารพภษฟศซารภนอน

เอกกซย

 70 11/2554-10/255

6

 280,000.00

อ.สมบคร สบจรภต

     คณะเทคนภคการสบตวแพทยย

     ภาควภชาเทคนภคการสบตวแพทยย

อ.ศรบญญา พบวพลเทพ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเภสบชวภทยา

Kumagai Susumu

     University of Tokyo, Japan

     

รศ.สบดฤดย ประเทพองวงศย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

การพบฒนาและถยายทอดผลภตภบณฑย

สศตรสกาเรกจจบลภนทรยยยหลายสายพบนธบย 

และจบลภนทรยยยผสมสารสกบดพพชสกาหรบบ

ผลภตพพชผบกปลอดภบยและใชดในชบมชน

 71 7/2555-7/2556  -  

รศ.ภาณบวบฒนย สรรพกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

การพบฒนาวบสดบทางการบรรจบแบบแอ

คตยฟและอภนเทลลภเจนทยฐานอนบภาค

นาโน

 72 5/2555-4/2556  948,400.00

อ.ชภราวบฒภ เพชรเยกน

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

รศ.วราภรณย บบญทรบพยยทภพยย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

ผศ.อกาพร เสนยหย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

ดร.ศบมาพร เกษมสการาญ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

การพบฒนาวภธยการตรวจวภเคราะหยการ

ปลอมปนในขดาวหอมมะลภเปลพอกและ

ขดาวหอมมะลภขาวอยยางรวดเรกวดดวย

เทคนภคเนยยรยอภนฟราเรด

 73 5/2555-4/2556  2,240,000.00

นางวารบณย ธนะแพสยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

ดร.ณมาพร  อบตถวภโรจนย

     สกานบกงานมาตรฐานสภนคดาเกษตรและอาหารแหยง

ชาตภ
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ผศ.ชบชวาล จบนทราสบรภยารบตนย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพบนธบศาสตรย

การพบฒนาวภธยการตรวจวภเคราะหยการ

ปลอมปนในขดาวหอมมะลภเปลพอกและ

ขดาวหอมมะลภขาวอยยางรวดเรกวดดวย

เทคนภคเนยยรยอภนฟราเรด

 73 5/2555-4/2556  2,240,000.00

ดร.ณบฐภรณย สบทธภวภจภตรภบกดย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

นางสาวรพกนฤดย แกดวชพกนชบย

     ศศนยยวภจบยขดาวปราจยนบบรย กรมการขดาว จ.ปราจยนบบรย

     

นางสาวศภรภมาดา มงคลวภทยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและ

เทคโนโลยยชยวภาพ

     

นางสาวบบษบา ปฝญญาชน

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและ

เทคโนโลยยชยวภาพ

     

รศ.ธงชบย สบวรรณสภชณนย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

Prof.Sumio Kawano

     Kagoshima University, JAPAN

     

รศ.ชบชรย แกดวสบรลภขภต

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

การพบฒนาศบกยภาพหญดาทะเลและ

สาหรยายทะเลเพพกอใชดในธบรกภจตศดปลา

ทะเล

 74 7/2555-9/2555  640,000.00

อ.จบนทนา ไพรบศรณย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

นายสหภพ ดอกแกดว

     คณะประมง บางเขน

     ศศนยยวภจบยและถยายทอดเทคโนโลยยปลาสวยงามและ

พรรณไมดนนกาประดบบ

ดร.ศาลบกษณย พรรณศภรภ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

รศ.อนบนตย มบยงวบฒนา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

การพบฒนาศศกษาและวภจบยเพพกอเพภกม

ศบกยภาพการสยงออกผบกผลไมดสดดดวย

ระบบหยวงโซยความเยกน

 75 8/2555-7/2556  6,166,522.00

ผศ.พรเทพ อนบสสรนภตภสาร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

อ.ปบณณมย สบจจกมล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

ผศ.จยมา ศรลบมพย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

อ.พบชรย  โตแกดว ทองรบตนะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ
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อ.อารยา ศบกดภธบศรณาเพชร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมการบภนและอวกาศ

การพบฒนาศศกษาและวภจบยเพพกอเพภกม

ศบกยภาพการสยงออกผบกผลไมดสดดดวย

ระบบหยวงโซยความเยกน

 75 8/2555-7/2556  6,166,522.00

รศ.ประภา ศรยพภจภตตย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การพบฒนาสายพบนธบยแมยทยกมยเพศผศดเปปน

หมบนสกาหรบบการผลภตขดาวลศกผสม

ระบบ 3 สายพบนธบย

 76 5/2555-4/2556  1,723,630.00

อ.อบดมศบกดภธ เลภศสบชาตวนภช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

นายมยชบย  เซยกยงหลภว

     ศศนยยวภทยาศาสตรยขดาว ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและ

เทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย วภทยาเขตกกาแพงแสน

     

ดร.สบภาพร  จบนทรยบบวทอง

     ศบนยยวภจบยขดาวปทบมธานย

     

รศ.ดารณย อบทบยรบตนกภจ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     โรงเรยยนสาธภตแหยงมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

การพบฒนาสพกออภเลกกทรอนภกสยสกาหรบบ

การใชดแบบคบดกรองนบกเรยยนทยกมยภาวะ

สมาธภสบนนบกพรยองทางการเรยยนรศด และ

ออทภซศม

 77 5/2555-10/2556  754,138.00

นางสาวฐาปณยยย แสงสวยาง

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     สกานบกงานเลขานบการ

รศ.ดารณย อบทบยรบตนกภจ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     โรงเรยยนสาธภตแหยงมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

รศ.ภาวภณย ศรยสบขวบฒนานบนทย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

รศ.นพ.ชาญวภทยย พรนภดล

     คณะแพทยศาสตรย ศภรภราชพยาบาล

     

ดร.สมพร หวานเสรกจ

     สกานบกงานคณะกรรมการการศศกษาขบนนพพนนฐาน

     

ดร.ปนบดดา วงศยจบนตา

     โรงเรยยนพภบศลประชาสรรคย

     

น.ส.นภรมล ยสภนทร

     คณะแพทยศาสตรย ศภรภราชพยาบาล

     

อ.ธบชทฤต เทยยมธรรม

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     โรงเรยยนสาธภตแหยงมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

น.ส.อรปวยณย เอพนอนภรบนตรย

     คณะศศกษาศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย

     

น.ส.พบชรพร ปฏภกรณย

     คณะศศกษาศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย

     

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

การพบฒนาไสดกรอกลดความดบนไขมบน

ตกกาเสรภมใยอาหารเปปนผลภตภบณฑยเสรภม

อาหารเพพกอสบขภาพจากเลพอดจระเขด

ไทย

 78 1/2555-1/2556  664,774.00
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อ.ดร. สภรภนดา กบสบมภย

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

คณะวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยย  มหาวภทยาลบย

ธรรมศาสตรย

     

การพบฒนาไสดกรอกลดความดบนไขมบน

ตกกาเสรภมใยอาหารเปปนผลภตภบณฑยเสรภม

อาหารเพพกอสบขภาพจากเลพอดจระเขด

ไทย

 78 1/2555-1/2556  664,774.00

รศ.วภน เชยชมศรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

ดร.ศาลบกษณย พรรณศภรภ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

การพบฒนาหญดาทะเลและสาหรยาย

ทะเลเพพกอใชดในธบรกภจตศดปลาทะเล

 79 7/2555-7/2556  640,000.00

รศ.ชบชรย แกดวสบรลภขภต

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

อ.จบนทนา ไพรบศรณย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

นายสหภพ ดอกแกดว

     คณะประมง บางเขน

     ศศนยยวภจบยและถยายทอดเทคโนโลยยปลาสวยงามและ

พรรณไมดนนกาประดบบ

ดร.ศาลบกษณย พรรณศภรภ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

นางสาวเพลภนใจ ตบงคณะกบล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

การพบฒนาไอศกรยมสมบนไพรทยกมย

คารยโบไฮเดรตตกกาและไขมบนตกกา

 80 9/2555-8/2556  560,000.00

รศ.ทบศนยยย ลภนมสบวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาคหกรรมศาสตรย

น.ส.นบฐนบนทย ทวยรบตนยธนนทย

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลกรบงเทพฯ

     

อ.อภภชาต ดะลบณเพธยย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การเพภกมประสภทธภภาพการจบดการโซย

อบปทานและโลจภสตภกสยของลภนนจยก

 81 4/2555-4/2556  521,000.00

อ.มนตยชบย พภนภจจภตรสมบทร

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

ดร.พรสภรภ  สพบพงษยสบงขย

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตร คณะเกษตรศาสตรย 

มหาวภยาลบยเชยยงใหมย

     

ผศ.ลดาวบลยย พวงจภตร

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

การเพภกมพศนปรภมาณคารยบอนในพพนนทยก

ปฝาเสพกอมโทรม เพพกอบรรเทาการ

เปลยกยนแปลงสภาพภศมภอากาศในพพนนทยก

โครงการหลวงบดานวบดจบนทรย

 82 3/2555-2/2556  1,394,800.00

นายขจภต สบนทรากร

     องคพการอบตสาหกรรมปฝาไมด

     

นายสมาน ณ ลกาปาง

     มศลนภธภโครงการหลวง
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นายกภตตภศบกดภธ  จภนดาวงศย

     มศลนภธภโครงการหลวง

     

การเพภกมพศนปรภมาณคารยบอนในพพนนทยก

ปฝาเสพกอมโทรม เพพกอบรรเทาการ

เปลยกยนแปลงสภาพภศมภอากาศในพพนนทยก

โครงการหลวงบดานวบดจบนทรย

 82 3/2555-2/2556  1,394,800.00

นางวารบณย ธนะแพสยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

การเพภกมมศลคยาชยวมวลปาลยมนนกามบน 

และนนกามบนกรดปาลยมเพพกอพลบงงานทด

แทนและวบสดบชยวภาพ

 83 6/2554-4/2556  1,562,000.00

ดร.พภลาณย ไวถนอมสบตยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

ดร.สบธยรา วภทยากาญจนย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

นายวบฒภนบนทย คงทบด

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

นายเกษม หฤทบยธนาสบนตภธ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

นางสารภมา สบนทรารชบน

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

ดร.ปฐมา จาตกานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

ดร.มะลภวบลยย หฤทบยธนาสบนตภธ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

นางสาววราภรณย อภภวบฒนาภภวบต

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

นายชบยพร สามพบยมพวง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

นางสาวเทพา ผบดผยอง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

นายยบทธนา บรรจง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

นางสาวเพลภนใจ ตบงคณะกบล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

การเพภกมมศลคยาดดานสบขภาพอาหารดดวย

ผลภตผลเกษตรและพบฒนาสพกอการ

เรยยนรศดผยานอภนเตอรยเนกต

 84 9/2555-8/2556  165,900.00

อ.สบพภทยย  อกานวย

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยการเดภนเรพอ

การเพภกมศบกยภาพการขนสยงทางลกานนกา

ดดวยระบบเรพอลกาเลยยง

 85 5/2555-5/2556  349,400.00
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ดร.ศาลบกษณย พรรณศภรภ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

การเพภกมศบกยภาพในการผลภตพรรณ

ไมดนนกา หญดาทะเล และสาหรยวยทะเล 

สศยเชภงพาณภชยยดดวยเทคโนโลยยชยวภาพ

 86 7/2555-7/2556  215,000.00

ดร.กาญจนรย พงษยฉวย

     กรมประมง

     

รศ.ชบชรย แกดวสบรลภขภต

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

รศ.อนบนตย มบยงวบฒนา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

การเพภกมศบกยภาพในการสยงออกผลไมด

เศรษฐกภจของประเทศไทย

 87 8/2555-7/2556  919,358.00

อ.พบชรย  โตแกดว ทองรบตนะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

อ.ปบณณมย สบจจกมล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

ดร.อภภตา บบญศภรภ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยเทคโนโลยยหลบงการเกกบเกยกยว

การยพดอายบการเกกบรบกษาและรบกษา

คบณภาพเหกดฟางดดวยบรรจบภบณฑย

พลาสตภกยยอยสลายไดดจากยางพารา

ไดดอยยางปลอดภบยสกาหรบบผศดบรภโภค

เพพกอการสยงออก

 88 5/2555-4/2556  2,081,654.00

ผศ.ดร.อนงคยนาฏ สมหวบงธนโรจนย

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย คณะวภศวกรรมศาสตรย 

จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย

     

ผศ.ดร.วรดา สโมสรสบข

     ภาควภชาเทคนภคการแพทยย คณะสหเวชศาสตรย 

มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย ศศนยยรบงสภต

     

นางสาวยบพภน อยอนศภรภ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยเทคโนโลยยหลบงการเกกบเกยกยว

ผศ.อรรถศบกดภธ จารยยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

การแยกนนกาตาลกลศโคสกบบนนกาตาล

ฟรบกโทสออกจากนนกาตาลทราย โดย

ใชดระบบเบดเคลพกอนทยกจกาลอง

 89 3/2555-3/2556  681,900.00

น.ส.กชกร รบยงเรพอง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน ภาควภชาวภศวกรรม

เคมย

     

อ.พภทบกษย เชพนอวงศย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

การเรยยนรศดวภทยาศาสตรยสาขาเคมย

อยยางสรดางสรรคยผยานหนบงสพอการยตศน

 90 9/2555-8/2556  301,380.00

อ.วลยรบตนย สบพรรณชาตภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การวภเคราะหยการลงทบนโดยตรงจาก

ตยางประเทศในอบตสาหกรรมยางพารา

ไทย ภายใตดโครงการวภจบยทยกไดดรบบการ

อบดหนบนจาก สกว. เรพกอง แนวทางการ

สนบบสนบนดดานการลงทบนระหวยาง

ประเทศของอบตสาหกรรมยางพารา

ไทย

 91 8/2555-8/2556  120,000.00

ผศ.นบชนาถ มบกงคบกง

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การวภเคราะหยทางเศรษฐศาสตรยของ

โครงการอนบรบกษยทรบพยากรปฝาไมดใน

พพนนทยกลบยมนนกาแมยสา ประเทศไทย

 92 4/2555-4/2556  506,000.00
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นางกบลภา  กบลดภลก

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร คณะ

เศรษฐศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

การวภเคราะหยทางเศรษฐศาสตรยของ

โครงการอนบรบกษยทรบพยากรปฝาไมดใน

พพนนทยกลบยมนนกาแมยสา ประเทศไทย

 92 4/2555-4/2556  506,000.00

นางสาวจภราภรณย  อภนทสาร

     ภาควภชาทรบพยากรและสภกงแวดลดอม คณะผลภตกรรม

การเกษตร มหาวภทยาลบยแมยโจด

     

อ.จบกรกฤษณย พจนศภลปป

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การวภเคราะหยผลกระทบของนโยบาย

เพพกอการพบฒนาการทกาเกษตรอยยาง

ยบกงยพนในลบยมนนกาแมยสาภาคเหนพอของ

ไทยโดยใชดแบบจกาลองเชภง

คณภตศาสตรยหลายตบวแทน

 93 4/2555-3/2556  559,000.00

อ.เอพนอ สภรภจภนดา

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.สบวรรณา สายรวมญาตภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รศ.สบวรรณา ประณยตวตกบล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.อบลบยวรรณย อบสบนสา

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

การวภจบยคบณลบกษณะจกาเพาะตยอการ

แปรรศปของขดาว 84 พบนธบย เพพกอเฉลภม

พระเกยยรตภ: ผลภตภบณฑยอาหารสบขภาพ

มศลคยาเพภกมจากขดาวสายพบนธบยเดยนของม

หวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

 94 10/2554-9/2556  356,488.00

รศ.วบนชบย วรวบฒนเมธยกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

การวภจบยและพบฒนาเพพกอใชดประโยชนย

และเพภกมมศลคยาเศษเหลพอจาก

อบตสาหกรรมแปรรศปปลาแซลมอน

 95 5/2555-4/2556  -  

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

การวภจบยและพบฒนาเลพอดจระเขดพบนธบย

ไทยเปปนผลภตภบณฑยเสรภมอาหารเพพกอ

สบขภาพ (ปป2)

 96 1/2555-1/2556  3,941,000.00

รศ.วภน เชยชมศรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

ดร.สบดาวรรณ เชยชมศรย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

นางสาวดวงจบนทรย เฮงสวบสดภธ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นางสาวเยาวดย คบปตะพบนธย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

ดร.วภภาภรณย ณ ถลาง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

รศ.น.สพ. ปานเทพ รบตนากร

     คณะสบตวแพทยศาสตรย ม. มหภดล

     

รศ. ดร. อรบณพร อภฐรบตนย

     คณะแพทยศาสตรย ม. ธรรมศาสตรย

     

พภมลวรรณ ทบพยบทธพภจารณย

     คณะแพทยศาสตรย ม. ธรรมศาสตรย
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อ. ดร. สภรภนดา กบสบมภย

     คณะวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยย ม. ธรรมศาสตรย

     

การวภจบยและพบฒนาเลพอดจระเขดพบนธบย

ไทยเปปนผลภตภบณฑยเสรภมอาหารเพพกอ

สบขภาพ (ปป2)

 96 1/2555-1/2556  3,941,000.00

อภนทบช ศบกดภธภบกดยเจรภญ

     คณะแพทยศาสตรย ม. ธรรมศาสตรย

     

สบวรพร แซยลภนม

     คณะแพทยศาสตรย ม. ธรรมศาสตรย

     

อ.ศบภฤกษย สบขสมาน

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการ

การศศกษากระบวนการผลภตสภนคดาผบก

และผลไมดในหยวงโซยอบปทานระบบปฟด 

เพพกอนกาไปสศยการกกาหนดนโยบายภาย

ใตดสบญลบกษณย Q

 97 3/2555-2/2556  640,000.00

อ.ธงชบย ศรยวรรธนะ

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการตลาด

นายอธภราช ศรยเสาวลบกษณย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

รศ.ดร.เรณศ สบขารมณย

     สกานบกวภชาเศรษฐศาสตรยและนโยบายสาธารณะ

     

การศศกษาความเปปนไปไดดในการลง

ทบนการพบฒนาอนบภาคกบกเกกบสารออก

ฤทธภธสกาหรบบเครพกองสกาอางจาก

สารสกบดมบงคบด

 98 7/2555-2/2556  200,000.00

นายกภตตภ เชยกยวชาญ

     มหาวภทยาลบยราชภบฏบดานสมเดกจเจดาพระยา

     

นางสธนภยา เชยกยวชาญ

     สถาบบนบการาษฎนราดศร

     

อ.จบมทภพยย เสนยยยรบตนประยศร

     คณะเศรษฐศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาเศรษฐศาสตรย

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

การศศกษาความเปปนพภษตยอเซลลย

มะเรกง  และฤทธภธตดานเชพนอ HIV จาก

เลพอดจระเขด

 99 1/2555-1/2556  1,416,789.00

รศ.ดร. อรบณพร อฐรบตนย

     ศศนยยการแพทยยแผนไทยประยบกตย  คณะแพทย

ศาสตรย มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย

     

อ. ศรยโสภา เรพองหนศ

     สาขาวภชาการแพทยยแผนไทยประยบกตย คณะ

แพทยศาสตรย มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย

     

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

สบรภพ สบทธภวภเศษ

     คณะวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยย มหาวภทยาลบย

เทคโนโลยยราชมงคลกรบงเทพ

     

การศศกษาความหลากหลายทางพบนธบ

กรรมของงศเขยยวหางไหมด ดดวยการหา

ลกาดบบนภวคลยโอไทดยของชภนนสยวน ยยน

สรดางไซโตโครม บย  ณ สถานยวภจบยสภกง

แวดลดอมสะแกราช

 100 10/2554-9/2555  200,000.00

อ.วบฒภ ทบกษภณธรรม

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

อ.เกษม คงนภรบนดรสบข

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา
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อ.ธานภน นานอก

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

การศศกษาทางทฤษฎยเกยกยวกบบปฝจจบยทยก

มยผลตยอการควบคบมการจบดเรยยงโครง

สรดางภายในสายโซยพอลภเมอรยทยกไดด

จากปฏภกภรภยาพอลภเมอไรเซซบนแบบ

เปฟดวงของแลกไทดโดยใชดตบวเรยงทยกมย

ตกาแหนยงเรยงหนศกงตกาแหนยงเพพกอใชดใน

การออกแบบตบวเรยงปฏภกภรภยาทยกมย

ประสภทธภภาพสศง

 101 5/2555-5/2556  453,000.00

อ.ธานภน นานอก

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

อ.ประทยป ดดวงแค

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

การศศกษาบทบาทของแมลงผสม

เกสรตยอการรบกษาความหลากหลาย

ทางชยวภาพพรรณพพชปฝาดภบเขา

 102 5/2555-5/2556  494,247.00

ผศ.วบฒนชบย ตาเสน

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

ผศ.กอบศบกดภธ วบนธงไชย

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

การศศกษาประสภทธภภาพของแนวกบน

ไฟเปปยก ในการปปองกบนไฟปฝาบรภเวณ

พพนนทยกแนวกบนชนระหวยางพพนนทยก

เกษตรกรรมและพพนนทยกปฝา

 103 3/2555-2/2556  891,100.00

อ.สบภบทรา ถศกสถภตยย

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

อ.จงรบก วบชรภนทรยรบตนย

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

อ.สบพภทยย  อกานวย

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยการเดภนเรพอ

การศศกษาปฝญหา อบปสรรค และแนว

ทางการแกดไข ดดารกา รเดภนเรพอ และ

การกกาหนดรศปแบบเรพอลกาเลยยงการขน

ถยายสภนคดาและเรพอลากจศงในเขตพพนนทยก

แมยนนกาเจดาพระยาและแมยนนกาปฝาสบก

 104 5/2555-5/2556  1,590,000.00

อ.อรวรรณ โมกขะเวส

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยการเดภนเรพอ

อ.นนทภพบฒนย ทวยวบฒนย

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมตยอเรพอและเครพกองกลเรพอ

อ.ประชากร แกดวเขยยว

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมตยอเรพอและเครพกองกลเรพอ

พล.ร.ท.รศ(พภเศษ)ดร.พงศยสรร ถวภลประวบตภ

     อศยราชนาวยมหภดลอดบยเดช จ.ชลบบรย

     

รศ.สบวภมล สบจจวาณภชยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การศศกษาปฝญหาของ ASR ตยอสาเหตบ

การวภบบตภของโครงสรดางคอนกรยต: 

กลไก  การตรวจสอบและปปองกบน

 105 12/2554-10/255

5

 972,000.00

รศ.ไพศาล คงคาฉบยฉาย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

อ.กฤษณย วบนอภนทรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

รศ.สบวภมล สบจจวาณภชยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การศศกษาปฝญหาของ ASR ตยอสาเหตบ

การวภบบตภของโครงสรดางคอนกรยต: 

กลไก การตรวจสอบและปปองกบน

 106 12/2544-10/255

5

 1,200,000.00
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รศ.ปฟยะ โชตภกไกร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การศศกษาปฝญหาของ ASR ตยอสาเหตบ

การวภบบตภของโครงสรดางคอนกรยต: 

กลไก การตรวจสอบและปปองกบน

 106 12/2544-10/255

5

 1,200,000.00

รศ.สบวภมล สบจจวาณภชยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

อ.สบพภทยย  อกานวย

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยการเดภนเรพอ

การศศกษาเพพกอพบฒนากฎระเบยยบดดาน

ความปลอดภบยและสภกงแวดลดอมของ

การขนสยงทางนนกาในเขตพพนนทยกแมยนนกา

เจดาพระยาและแมยนนกาปฝาสบก

 107 5/2555-5/2556  906,820.00

นายณบฐ จบบใจ

     กรมเจดาทยา

     

นายธงชบย พงษยวภชบย

     สกานบกมาตรฐานเรพอ กรมเจดาทยา

     

นายพงษยธร ชกานภกบล

     สกานบกกฎหมาย กรมเจดาทยา

     

นายโสภณ ปฟยะภาณย

     สกานบกกฎหมาย กรมเจดาทยา

     

นายหภรบญวบตตภธ สพบกระพบนธย

     สกานบกกฎหมาย กรมเจดาทยา

     

นายพงษยวรรณ จารบเดชา

     กรมเจดาทยา

     

รศ.ประเทพอง อบษาบรภสบทธภธ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเกษตร

การศศกษาระบบโลจภสตภกสยของเครพกอง

จบกรกลการเกษตรเพพกอการผลภตอดอย

ภายใตดบรภบท AEC

 108 7/2555-6/2556  1,500,000.00

อ.ชบยมงคล ลภนมเพยยรชอบ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

อ.ปรภญญา พบฒนวสบนตยพร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

อ.วบนรบฐ อบบดบลลากาซภม

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเกษตร

อ.ศภรภศบกดภธ เชภดเกยยรตภพล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเกษตร

รศ.สบภาพร กลภกนคง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การศศกษาโรคอบบบตภใหมยในมบน

สกาปะหลบงทยกมยสาเหตบจากไสดเดพอน

ฝอยและเชพนอไฟโตพลาสมา

 109 6/2555-5/2556  732,000.00

ผศ.คนศงนภตยย เหรยยญวรากร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

รศ.วบนชบย วรวบฒนเมธยกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

การศศกษาวภธยการสกบดกรดไฮยาลศโรนภ

กจากเศษเหลพอปลาแซลมอน

 110 5/2555-4/2556  450,000.00

รศ.วบนชบย วรวบฒนเมธยกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

อ.เปรมวดย เทพวงศย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง
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รศ.อนบนตย มบยงวบฒนา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

การศศกษาหยวงโซยอบปทานและ

โลจภสตภกสยของผลไมดทยกมยโอกาสใน

การสยงออก: กรณยศศกษามะมยวงและ

มบงคบดสยงออก

 111 7/2555-8/2556  1,253,325.00

นางสาวฐภตภกานตย  กลบมพสบต

     กองสยงเสรภมวภศวกรรมเกษตร  กรมสยงเสรภมการ

เกษตร

     

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

การศศกษาองคยประกอบทางเคมยของ

เลพอดจระเขดพบนธบยไทย (ปป 2)

 112 1/2555-1/2556  713,779.00

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

รศ.วภน เชยชมศรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

ดร.สบดาวรรณ เชยชมศรย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

นางสาวดวงจบนทรย เฮงสวบสดภธ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นางสาวเยาวดย คบปตะพบนธย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

รศ.วบนชบย วรวบฒนเมธยกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

การสกบดคอลลาเจนและเจลลาตภ

นจากเศษเหลพอของการแปรรศปปลา

แซลมอน เพพกอใชดในอบตสาหกรรม

เครพกองสกาอาง การเคลพอบผภว

ผลภตภบณฑย และอบตสาหกรรมอาหาร

ประเภทอพกน ๆ

 113 5/2555-4/2556  274,000.00

อ.จยรภา หภนซบย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

อ.นวพร วรรณวภศาล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาผลภตภบณฑยประมง

อ.ธานภน นานอก

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

การสบงเคราะหยตบวเรยงปฏภกภรภยาทยกมย

ตกาแหนยงเรยงหนศกงตกาแหนยงชนภดใหมย

เพพกอใชดในการผลภตพอลภเมอรยทยกมยการ

จบดเรยยงโครงสรดางภายในสายโซย

อยยางมยแบบแผนและมยสมบบตภยยอย

สลายไดดดดวยกระบวนการทางชยวภาพ

 114 5/2555-5/2556  860,000.00

อ.พภมพา หอมนภรบนดรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

นางชภดชม ฮภรางะ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

การสการวจโซยอบปทานของพรภกชยนฟปา

สกาหรบบอบตสาหกรรมอาหาร

 115 7/2555-7/2556  1,389,000.00

ผศ.อดภลลยา พงศยยยกหลดา

     มหาวภทยาลบยธบรกภจบบณฑภตยย

     

รศ.ศภรภชบย พงษยวภชบย

     จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย

     



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 93 of 181

นายไพฑรศยย ฮบกนตระกศล

     มหาวภทยาลบยศรยนครภนทรวภโรฒ

     

การสการวจโซยอบปทานของพรภกชยนฟปา

สกาหรบบอบตสาหกรรมอาหาร

 115 7/2555-7/2556  1,389,000.00

อ.ภาสกร ปนานนทย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การสการวจสยวนตยอของรอยเลพกอน

ระนองในทะเลฝฝฝงอยาวไทยเพพกอ

ประเมภนอบนตรายจากแผยนดภนไหว

 116 9/2555-9/2556  1,109,000.00

นายบบรยนทรย  เวชบรรเทภง

     สกานบกแผยนดภนไหว กรมอบตบนภยมวภทยา

     

นายอภภชาตภ  ลกาจวน

     7 ถ. เจรภญยภกง ต.หนองปฝาคลบกง อ.เมพอง

     

นายวภศเวศ  วยองไว

     ภาควภชาวภทยารศาสตรยพพนนพภภพ คณะวภทยาศาสตรย 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

นางสาวกมลทภพยย  เนพกองจกานงคย

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ คณะวภทยาศาสตรย 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

นางสาวสบรบตตา  บบญสมบศรณยสกบล

     ศศนยยเครพอขยายวภเคราะหยวภจบยและฝฝกอบรมการ

เปลยกยนแปลงของโลกฯ จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย

     

Dr.Sebastian  Krastel

     GEOMAR, Kiel ประเทศสหพบนธรบฐเยอรมบน

     

อ.ธานภน นานอก

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

การออกแบบและสบงเคราะหยตบวเรยง

ปฏภกภรภยาทยกมยตกาแหนยงชนภดใหมยเพพกอใชด

ในการผลภตพอลภเมอรยทยกมยการจบดเรยยง

โครงสรดางภายในสายโซยอยยางมยแบบ

แผนและมยสมบบตภยยอยสลายไดดดดวย

กระบวนการทางชยวภาพ

 117 5/2555-5/2556  184,000.00

อ.พภมพา หอมนภรบนดรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

ผศ.ชวลภต ฮงประยศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

โครงการจบดทกายบทธศาสตรยการวภจบย

รายประเดกนดดานอดอยและนนกาตาล

ทราย

 118 6/2555-12/2555  300,000.00

รศ.อบศนยยย กยอตระกศล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

โครงการตภดตบนงและประเมภนผลระบบ

ตรวจสอบความเปปนตดนฉบบบของ

เอกสารแบบอบตโนมบตภ เพพกอนกาไป

ประยบกตยใชดในระดบบประเทศ

 119 1/2555-1/2556  1,055,000.00

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

โครงการบรภหารชบดโครงการวภจบยและ

พบฒนาเลพอดจระเขดพบนธบยไทยเปปน

ผลภตภบณฑยเสรภมอาหารเพพกอสบขภาพ (

ปป2))

 120 1/2555-1/2556  193,630.00

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

รศ.วภน เชยชมศรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

อ. ดร. สภรภนดา  โกสบมภย

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร 

คณะวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยย  

มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย
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รศ. ดร. อรบณพร  อภฐรบตนย

     ศศนยยการแพทยยแผนไทยประยบกตย  

คณะแพทยศาสตรย มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย

     

โครงการบรภหารชบดโครงการวภจบยและ

พบฒนาเลพอดจระเขดพบนธบยไทยเปปน

ผลภตภบณฑยเสรภมอาหารเพพกอสบขภาพ (

ปป2))

 120 1/2555-1/2556  193,630.00

อ. พภมลวรรณ ทบพยบทธพภจารณย

     ศศนยยการแพทยยแผนไทยประยบกตย  

คณะแพทยศาสตรย มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย

     

อ.จบกรกฤษณย พจนศภลปป

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

โครงการประชบมเชภงปฏภบบตภการทาง

นโยบายสกาหรบบการทกาเกษตรบน

พพนนทยกสศงอยยางยบกงยพน

 121 3/2555-4/2555  50,000.00

อ.เอพนอ สภรภจภนดา

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

ผศ.นบชนาถ มบกงคบกง

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.กบมปนาท วภจภตรศรยกมล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อ.อภภชาต ดะลบณเพธยย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

นางพบชรย ตบนงตระกศล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

โครงการผลภตอาหารไทยเพพกอสบขภาพ

ชยวยเหลพอผศดประสบภบยนนกาทยวม

 122 1/2555-5/2555  500,000.00

นางสาวงามจภตร โลยวภทศร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

นางเยกนใจ ฐภตะฐาน

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นายพภสบทธภธ บบตรสบวรรณ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

นางสาวศรบดา (ตวภษา) โลหะนะ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

ดร. ชนภนทรย แสงรบยงเรพอง

     กรมประมง

     

โครงการพบฒนาระบบเครพกองนบบ

จกานวนลศกกบดงแบบอบจฉรภยะตดนแบบ

 123 5/2555-10/2556  1,116,000.00

ดร.ชบตภมา ขมวภลบย

     กรมประมง

     

นายอกาพล สาขกา

     สถาบบน Science Relate Management

     

นายฐภตภวบชรย โควภบศลยยชบย

     คาลภไซเอนซย จกากบด

     

ดร.วารภนทรย ธนาสมหวบง

     กรมประมง

     

รศ.ยนตย มบสภก

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา
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รศ.ดร.นภาวรรณ นพรบตนราภรณย

     คณะบบคคลนภาวรรณ คอนซบลแตนทย

     

โครงการวภจบยเชภงนโยบาย 

ยบทธศาสตรย และทภศทางการวภจบยและ

พบฒนาดดานพลาสตภกชยวภาพ

 124 6/2555-11/2555  100,000.00

รศ.ดร. ยบวพภน ดยานดบสภตาพบนธย

     คณะทรบพยากรชยวภาพและเทคโนโลยย 

มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยพระจอมเกลดาธนบบรย

     

นายสบรพงษย สบขบมสบวรรณ

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

น.ส. มณฑา ไกยหภรบญ

     สกานบกงานนวบตกรรมแหยงชาตภ (องคยการมหาชน)

     

อ.คบทลยยา จภรประเสรภฐกบล

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาภศมภสถาปฝตยกรรม

น.ส. รบชดา คะดาษ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบยเกษตร

ศาสตรย ม.เกษตรศาสตรย

     

นายพงษยศบกดภธ วภทวบสชบตภกบล

     สยวนวภจบยตดนนนกา สกานบกอนบรบกษยและจบดการตดนนนกา 

กรมอบทยานแหยงชาตภ สบตวยปฝา และพบนธบยพพช

     

งานวภจบยเพพกอทดองถภกนเกยกยวกบบการ

เตพอนภบยนกา  ปฝาไหลหลากและแผยนดภน

ถลยม บรภเวณตกาบลแมยนะ อดาเภอเชยยง

ดาว จบงหวบดเชยยงใหมย

 125 5/2555-4/2556  4,080,432.00

นายธรรมนศญ แกดวอกาพบท

     สยวนวภจบยตดนนนกา สกานบกอนบรบกษยและจบดการตดนนนกา 

กรมอบทยานแหยงชาตภ สบตวยปฝา และพบนธบยพพช

     

รศ.วยระศบกดภธ อบดมโชค

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

นายพงษยศบกดภธ วภทวบสชบตภกบล

     สยวนวภจบยตดนนนกา สกานบกอนบรบกษยและจบดการตดนนนกา 

กรมอบทยานแหยงชาตภ สบตวยปฝา และพบนธบยพพช

     

งานวภจบยเพพกอทดองถภกนเกยกยวกบบการประ

ยบกตยใชดแบบจกาลอง API เพพกอการ

เตพอนภบยนนกาปฝาไหลหลาก ทยก

ตกาบลแมยนะ อกาเภอเชยยงดาว จบงหวบด

เชยยงใหมย

 126 5/2555-4/2556  1,389,680.00

นายธรรมนศญ แกดวอกาพบท

     สยวนวภจบยตดนนนกา สกานบกอนบรบกษยและจบดการตดนนนกา 

กรมอบทยานแหยงชาตภ  สบตวยปฝา และพบนธบยพพช

     

รศ.วยระศบกดภธ อบดมโชค

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

นางสาวบบญมา ดยแสง

     สยวนวภจบยตดนนนกา สกานบกอนบรบกษยและจบดการตดนนนกา 

กรมอบทยานแหยงชาตภ  สบตวยปฝา และพบนธบยพพช

     

นายสบชาตภ มศลเมพอง

     สยวนวภจบยตดนนนกา สกานบกอนบรบกษยและจบดการตดนนนกา 

กรมอบทยานแหยงชาตภ  สบตวยปฝา และพบนธบย

     

นายพบนธบยศบกดภธ วงคยสศง

     สยวนวภจบยตดนนนกา สกานบกอนบรบกษยและจบดการตดนนนกา 

กรมอบทยานแหยงชาตภ  สบตวยปฝา และพบนธบย

     



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 96 of 181

นายธยรยบทธ  จบนทรยแจยม

     สาขาวภศวกรรมอภเลกกทรอนภกสยและโทรคมนาคม  

คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษมบบณฑภต

     

งานวภจบยเพพกอทดองถภกนเกยกยวกบบการประ

ยบกตยใชดแบบจกาลอง API เพพกอการ

เตพอนภบยนนกาปฝาไหลหลาก ทยก

ตกาบลแมยนะ อกาเภอเชยยงดาว จบงหวบด

เชยยงใหมย

 126 5/2555-4/2556  1,389,680.00

นายบบญชา บศรพบฒนสภรภ

     สาขาวภศวกรรมอภเลกกทรอนภกสยและโทรคมนาคม  

คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษมบบณฑภต

     

รศ.เรวบต เลภศฤทบยโยธภน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

เงภนอบดหนบนโครงการเกษตรเพพกอ

ยบทธศาสตรยการพบฒนา

 127 7/2555-7/2556  280,000.00

ผศ.รบชนย ฮงประยศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

นวบตกรรมชบดตรวจสอบโรคไวรบสใน

พพชผบกตระกศลแตง

 128 4/2555-9/2557  783,665.00

ผศ.รบชนย ฮงประยศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

ปรยยพรรณ พงศาพภชณย

     ฝฝายกบกกบนพพช  กองควบคบมพพชและวบสดบการเกษตร  

กรมวภชาการเกษตร

     

นายสรรชบย จบนทะจร

     ศศนยยเทคโนโลยยชยวภาพเกษตร

     

ผศ.อบทบย กลภกนเกษร

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

นวบตกรรมและการพบฒนาเทคโนโลยย

เพพกอเพภกมมศลคยาเมลกดปาลยมนนกามบน/การ

พบฒนาผลภตภบณฑยเนยถบกวลภสงเลยยน

แบบจากเนพนอเมลกดในปาลยม

 129 3/2555-2/2556  450,000.00

รศ.สบนทรย สบวรรณสภชณนย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

อ.สบนทรย เพกชรดย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลยนภคสบตวยใหญยและสบตวยปฝา

บทบาทของสารสกบดจาก

ขดาวกลดองงอกตยอโรคหบวใจและหลอด

เลพอด

 130 4/2555-3/2556  1,282,920.00

นางสาวเพลภนใจ ตบงคณะกบล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

ปฏภสบมพบนธยระหวยางสารสกบดผบกและ

ผลไมดตยอฤทธภธตดานสารอนบมศลอภสระ

 131 9/2555-8/2556  700,000.00

นางสาวเพลภนใจ ตบงคณะกบล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

ดร.เกศศภณย ตระกศลทภวากร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นายญาธภปวยรย ปฝกแกดว

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

อ.สบนทรย เพกชรดย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลยนภคสบตวยใหญยและสบตวยปฝา

ประสภทธภภาพของขดาวกลดองงอกใน

การปปองกบนระบบหบวใจและหลอด

เลพอดในภาวะการเกภดเนพนอตายและ

ภาวะการเกภดความเสยยหายของกลดาม

เนพนอหบวใจเมพกอทกาการแกดไขภาวะการ

เกภดกลดามเนพนอหบวใจขาดเลพอด

 132 4/2555-3/2556  1,015,280.00

รศ.ทวยศบกดภธ สยงเสรภม

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาพยาธภวภทยา
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ผศ.วรกภจ  เชภดชศธรรม

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลยนภคสบตวยใหญยและสบตวยปฝา

ประสภทธภภาพของขดาวกลดองงอกใน

การปปองกบนระบบหบวใจและหลอด

เลพอดในภาวะการเกภดเนพนอตายและ

ภาวะการเกภดความเสยยหายของกลดาม

เนพนอหบวใจเมพกอทกาการแกดไขภาวะการ

เกภดกลดามเนพนอหบวใจขาดเลพอด

 132 4/2555-3/2556  1,015,280.00

อ.อมรเทพ อาชวกบลเทพ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

ศ.ดร.นพ. นภพนธย ฉบตรธภพากร

     ศศนยยฝฝกวภจบยและอบรมสาขาโรคทางไฟฟปาของ

หบวใจ คณะแพทยศาสตรย มหาวภทยาลบยเชยยงใหมย

     

รศ.สบดฤดย ประเทพองวงศย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

ประสภทธภภาพของผลภตภบณฑยสศตร

สารสกบดคดางคาวดกาผสมบาซภลลบส ทศ

รภนจภเอนซภส(บยทย)เพพก อจบดการแมลง

ศบตรศผบก

 133 7/2555-7/2556  512,177.00

อ.จารบวบฒนย เถาธรรมพภทบกษย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

รศ.วภบศลยย จงรบตนเมธยกบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

ผศ.โสภณ อบไรชพกน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชากยฏวภทยา

รศ.สบดฤดย ประเทพองวงศย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

อ.มภตภ รบจานบรบกษย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

โปรแกรมคอมพภวเตอรยสกาหรบบตรวจ

จบบเปลวไฟ และควบนดดวยกลดองวงจร

ปฟด

 134 12/2554-12/255

5

 442,000.00

รศ.อนบนตย มบยงวบฒนา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

ผลกระทบการเปฟดเสรยเตกมรศปแบบของ

การขนสยงสภนคดาทางอากาศใน 

ASEAN ตยอการสยงออกพพชผลของ

ประเทศไทย

 135 8/2555-7/2556  1,094,390.00

อ.อารยา ศบกดภธบศรณาเพชร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมการบภนและอวกาศ

อ.นวทบศนย กดองสมบทร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมการบภนและอวกาศ

อ.มนตยชบย สบระรบตนยชบย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมการบภนและอวกาศ

อ.ปบณณมย สบจจกมล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

อ.พบชรย  โตแกดว ทองรบตนะ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

ศ.สาวภตรย ลภกมทอง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

ผลกระทบจากการเปลยกยนแปลงภศมภ

อากาศและสภาวะแวดลดอมตยอ

จบลภนทรยยยในปฝาชายเลน และการรวบ

รวมสายพบนธบยเพพกอใชดประโยชนยทาง

ดดานการเกษตรและอบตสาหกรรม

 136 5/2555-3/2556  2,929,000.00
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ผศ.กรรณภการย ดวงมาลยย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

ผลกระทบจากการเปลยกยนแปลงภศมภ

อากาศและสภาวะแวดลดอมตยอ

จบลภนทรยยยในปฝาชายเลน และการรวบ

รวมสายพบนธบยเพพกอใชดประโยชนยทาง

ดดานการเกษตรและอบตสาหกรรม

 136 5/2555-3/2556  2,929,000.00

อ.เดพอนรบตนย ชลอบดมกบล

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

อ.วภเชยยร ยงมานภตชบย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

ดร. ภบทรพร รบตนวารย

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ

     

ดร. ศศภธร จภนดามรกฎ

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ

     

นายวยระ ศรยอภนทรยสบทธภธ

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ

     

อ.เยาวภา อรยามศภรภรบจภเวทยย (ตาปราบ)

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

นายวภนบย ไชยพภทบกษยชลธาร

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ

     

นางสาวสมจภต อกกาอภนทรย

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ

     

นางสาวจารบวรรณ เชพนอสยหะรณชบย

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ

     

นางสาวจบรยรบตนย เอพนอพบฒนากภจ

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ

     

รศ.กบญจนา ธยระกบล

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

อ.สบพภทยย  อกานวย

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยการเดภนเรพอ

ผลกระทบสภกงแวดลดอมและการเตรยยม

รบบมพอ ในกรณยเกภดอบบบตภเหตบจากการ

ขนสยงทางนนกา ในเขตพพนนทยกแมยนนกาเจดา

พระยาและแมยนนกาปฝาสบก

 137 5/2555-5/2556  910,780.00

ผศ.เชภดวงศย แสงศบภวานภช

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมตยอเรพอและเครพกองกลเรพอ

อ.วบลลยยย นวนมบสภก

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยการเดภนเรพอ

อ.ศรภนยา สนภทวงศย ณ อยบธยา

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมตยอเรพอและเครพกองกลเรพอ

นายอลงกต อภนทรชาตภ

     คณะประมง บางเขน

     สถานยวภจบยประมงศรยราชา

พล.ร.ท.รศ(พภเศษ)ดร.พงศยสรร ถวภลประวบตภ

     อศยราชนาวยมหภดลอดบยเดช จ.ชลบบรย
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นางสาวเพลภนใจ ตบงคณะกบล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

ผลของความรดอนแบบเปปยก ตยอองคย

ประกอบกรดไขมบนของกะทภ

 138 9/2555-8/2556  240,000.00

นางสาวชยอลบดดา เทยกยงพบก

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

ศภรภมา เสพศภรภ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     

นางสาวเพลภนใจ ตบงคณะกบล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

ผลของเครพกองปรบงสมบนไพรในนนกาหมบก

ทยกมยตยอปรภมาณสารกยอกลายพบนธบยและ

ฤทธภธกยอกลายพบนธบยทยกเกภดขศนนในไกยยยาง

และหมศยยาง

 139 9/2555-8/2556  570,000.00

นางจบนทรยเพกญ แสงประกาย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

รศ.อภภสภฏฐย ศงสะเสน

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

นางสาวชมดาว สภกขะมณฑล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

ผลของเลพอดจระเขดตยอการงอกของ

เซลลยประสาท และปกปปองการ

ทกาลายเซลลยจากโปรตยนอะมยลอยดย

และจากอนบมศลอภสระ

 140 1/2555-1/2556  578,864.00

อ. พภมลวรรณ ทบพยบทธพภจารณย

     ศศนยยการแพทยยแผนไทยประยบกตย  คณะแพทย

ศาสตรย  มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย ศศนยยรบงสภต

     

รศ. ดร. อรบณพร  อภฐรบตนย

     ศศนยยการแพทยยแผนไทยประยบกตย คณะแพทย

ศาสตรย มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย ศศนยยรบงสภต

     

น.ส. สบวรพร แซยลภนม

     หนยวยวภจบย คณะแพทยศาสตรย มหาวภทยาลบยธรรม

ศาสตรย ศศนยยรบงสภต

     

รศ.ณรงคย สภงหยบบระอบดม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

ผลภตภบณฑยธรรมชาตภควบคบมโรคพพช : 

แนเจอรบลบย

 141 5/2555-5/2556  1,700,000.00

อ.พบดชา เศรษฐากา

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

แผนงานวภจบย การวภจบยคบณลบกษณะ

จกาเพาะตยอการแปรรศปของขดาว 84 

พบนธบย เพพกอเฉลภมพระเกยยรตภ : การยก

ระดบบการผลภตขดาวฮางเพพกอเพภกมขยด

ความสามารถในการแขยงขบนเชภง 

อบตสาหกรรมโครการวภจบยการพบฒนา

ระบบการจบดการฟารยมแบบเกษตร

อภนทรยยย

 142 4/2555-4/2556  353,440.00

อ.สบขบมาภรณย ศรยเผดกจ

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

นางสาวปรภญญารบตนย ภศศภรภ

     กรมสยงเสรภมการเกษตร
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รศ.ดร.พบชรภนทรย ระวยยบน

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวภทยาลบยเชยยงใหมย

     

แผนงานวภจบย: การพบฒนาแถบชยนวบด

ปรภมาณเอทานอลสกาหรบบตภดตามการ

เสพกอมเสยยของผลไมดทยกเกกบรบกษาใน

บรรจบภบณฑยดบดแปลงบรรยากาศ: 

กรณยศศกษา มะมยวงนนกาดอกไมด

โครงการวภจบย: การพบฒนาแถบชยนวบดเอ

ทานอล

 143 5/2555-4/2556  490,000.00

รศ.ภาณบวบฒนย สรรพกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

อ.บบญชา ชภณศรย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

พบนธศยขดาวขาวดอกมะลภไมยไวแสง 144 4/2555-4/2556  1,700,000.00

นางสาวเพลภนใจ ตบงคณะกบล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

ไมโครอภมบลชบนเจลลยกผลไมดไทยบการบง

ประสาทและเสรภมพบฒนาการทาง

สมอง

 145 9/2555-8/2556  480,000.00

ดร.วภชชา ตรยสบวรรณ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

นางสาวดาลบด ศภรภวบน

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายโภชนาการและสบขภาพ

รศ.ศภรภพร อยองรบยงเรพอง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

ระบบแนะนกาสถานทยกทยองเทยกยวโดยใชด

ขดอมศลจากเหมพองขดอมศล

 146 10/2554-9/2556  185,000.00

นายชบยยงคย รบกขภตเวชสกบล

     สกานบกงานคณะกรรมการพบฒนาการเศรษฐกภจและ

สบงคมแหยงชาตภ

     

รศ.สบดฤดย ประเทพองวงศย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

ศบกยภาพของสศตรสารสกบดหนอนตาย

หยากในการควบคบมแมลงศบตรศพพชผบก

 147 7/2555-7/2556  404,292.00

รศ.บงกชรบตนย ปฟตภยนตย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

รศ.สบดฤดย ประเทพองวงศย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

นายวภนบย ปฟตภยนตย

     บรภษบทหดองปฏภบบตภการกลาง (ประเทศไทย) จกากบด

     

อ.จารบวบฒนย เถาธรรมพภทบกษย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

ผศ.อรรณพ หอมจบนทรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

สถานภาพคบณภาพนนกา ดภนตะกอน 

ทรบพยากรสบตวยนนกาและการปนเปฟฟอน

ของสารมลพภษบรภเวณทยกมยการปปองกบน

การกบดเซาะชายฝฝฝง จบงหวบด

สมบทรสาคร-สมบทรสงคราม

 148 5/2555-7/2556  1,204,000.00

รศ.นภตยา เลาหะจภนดา

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

รศ.อภภสภฏฐย ศงสะเสน

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

อ.อภสรภยา วบฒภสภนธบย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา
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อ.สบนตภ พยวงเจรภญ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

สถานภาพคบณภาพนนกา ดภนตะกอน 

ทรบพยากรสบตวยนนกาและการปนเปฟฟอน

ของสารมลพภษบรภเวณทยกมยการปปองกบน

การกบดเซาะชายฝฝฝง จบงหวบด

สมบทรสาคร-สมบทรสงคราม

 148 5/2555-7/2556  1,204,000.00

ผศ.พงศยเชฏฐย พภชภตกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

อ.สรณบฏฐย ศภรภสวย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

อ.ไพลภน จภตรชบยม

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

มบกดา อบตรพงสย

      กลบยมงานวภจบยสภกงแวดลดอมทางประมงนนกาจพด กรม

ประมง

     

ผศ.ประพภณวดย ศภรภศบภลบกษณย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

โอกาสของผลไมดในพพนนโอกาสของ

ผลไมดในพพนนทยกภาคเหนพอตอนบนของ

ไทยภายใตดการกยดกบนทางการคดาทยกไมย

ใชยภาษย : โลจภสตภกสย (ปปทยก ๑)

 149 10/2554-8/2555  570,000.00

อ.จารศก สภงหปรยชา

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รวม     149  โครงการ     งบประมาณ      145,762,850.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการสวทธวมนทษยชนแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.สมปรารถนา ฤทธภธพรภนง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมทรบพยากรนนกา

งานศศกษาการเปลยกยนแปลงของพพนนทยก

ชายฝฝฝง ทรบพยากรสบตวยนนกา การตก

ตะกอน การขศนนลงของนนกา การเปฟดปฟด

ปากระวะ ทยกมยผลกระทบจากการ

พบฒนาทยาเทยยบเรพอนนกาลศกสงขลา

 1 1/2555-9/2555  85,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      85,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการอดอยและนนจาตาลทรายแหลลงททน 

- 
รศ.บพภตร ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การพบฒนารศปแบบการจบดการคยบอดอย

และชบดหบวคยบอดอยเพพกอลดสภกงปนเปฟฟอน

เขดาโรงงานนนกาตาล

 1 3/2555-10/2555  2,995,000.00

รศ.รบตนา ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

อ.นนทวบชรย ชบยณรงคย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

อ.สมบบตภ ขาวประทยป

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

อ.พรทภพา เจพอกโวดน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

นายสมหวบง หลยคดา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน
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นายปฐมพงษย คบมพล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การพบฒนารศปแบบการจบดการคยบอดอย

และชบดหบวคยบอดอยเพพกอลดสภกงปนเปฟฟอน

เขดาโรงงานนนกาตาล

 1 3/2555-10/2555  2,995,000.00

นายสานนทย บบญมย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ศ.อบทบยรบตนย ณ นคร

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายประสานงานวภจบยและประเมภนผล

โครงการพบฒนาและขยายอดอยพบนธบยดย 

ปป 2555

 2 3/2555-4/2556  75,450,000.00

รศ.วภรบตนย วาณภชยยศรยรบตนา

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

โครงการเพภกมประสภทธภภาพการผลภต

นนกาตาลในโรงงาน

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

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      81,445,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการอาหารและยาแหลลงททน 

- 
รศ.ชลลดา หลวงพภทบกษย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

การศศกษาผลกระทบดดานสบงคมและ

เศรษฐศาสตรยของนโยบายเกลพอเสรภม

ไอโอดยน

 1 3/2555-9/2555  1,031,000.00

นายไพโรจนย หลวงพภทบกษย

     ม.มหภดล

     

นางจบนทรยสบดา จรภยวบฒนวภจภตร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

โครงการจบดทกาเกณฑยทดสอบ

ประสภทธภภาพผลภตภบณฑยวบตถบอบนตราย

กกาจบดเหกบและหมบดในสบนบขและแมว

ชนภดหยดหลบง (Spot-on)

 2 2/2555-12/2555  430,000.00

นายศบภกาญจนย  โภคบย

     กองพบฒนาศบกยภาพผศดบรภโภค สกานบกงานคณะ

กรรมการอาหารและยา

     

โครงการวภจบยเรพกอง การประเมภนผล

โครงการรณรงคยพบฒนาศบกยภาพผศด

บรภโภคของกองพบฒนาศบกยภาพผศด

บรภโภค ปป 2554

 3 3/2555-10/2555  1,400,000.00

ผศ.กรบณฑรบตนย บบญชยวยธนาสภทธภธ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพลศศกษา

นายวภษณบ  โรจนยเรพองไร

     กองพบฒนาศบกยภาพผศดบรภโภค สกานบกงานคณะ

กรรมการอาหารและยา

     

นายภศมภพบฒนย  อรบโณทบย

     กองพบฒนาศบกยภาพผศดบรภโภค สกานบกงานคณะ

กรรมการอาหารและยา

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      2,861,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการอทดมการศศกษา กระทรวงศศกษาธวการ รลวมกจบ กระทรวงการศศกษาและววจจยของฝรจทงเศส 

โดยสถานเ

แหลลงททน 

- 

รศ.กลดาณรงคย ศรยรอต

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

Valorization of stabilized and 

recycled natural rubber (NR) and 

blends of NR/hydrogenated 

acrylonitrile butadienne rubber 

(HNBR) through their adhesive 

and frictional properties

 1 1/2555-12/2556  1,417,200.00

ดร.รบงสภมา ชลคบป

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ
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ดร.รบตนา ตบนฑเทอดธรรม

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

Valorization of stabilized and 

recycled natural rubber (NR) and 

blends of NR/hydrogenated 

acrylonitrile butadienne rubber 

(HNBR) through their adhesive 

and frictional properties

 1 1/2555-12/2556  1,417,200.00

ดร.วยรศบกดภธ สมภทธภพงศย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

อ.พจนารถ สบวรรณรบจภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

สมบบตภ ธนะวบนตย

     คณะวภทยาศาสตรย ภาควภชาเคมย ม. มหภดล

     

อนบสรณย วรสภงหย

     คณะวภทยาศาสตรย ภาควภชาเคมย ม. นเรศวร

     

Karine Mougin

     Institut de Sciences des Mat?riaux de 

Mulhouse (IS2M), Mulhouse, France

     

Marie-France VALLAT

     Institut de Science des Mat?riaux de 

Mulhouse (IS2M), Mulhouse, France

     

Michel NARDIN

     Institut de Science des Mat?riaux de 

Mulhouse (IS2M), Mulhouse, France

     

Christian FRETIGNY

     Ecole Sup?rieure de Physique et de Chimie 

industrielles de la ville de Paris (ESPCI), Paris, 

France

     

Bruno BRESSON

     Ecole Sup?rieure de Physique et de Chimie 

industrielles de la ville de Paris (ESPCI), Paris, 

France

     

Pierre PONTHIAUX

     Ecole Centrale Paris -  Laboratoire de G?nie 

des Proc?d?s et  Mat?riaux (ECP-LGPM), 

CHATENAY-MALABRY, France

     

. Jean-Pierre CELIS

     Ecole Centrale Paris -  Laboratoire de G?nie 

des Proc?d?s et  Mat?riaux (ECP-LGPM), 

CHATENAY-MALABRY, France

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,417,200.00 บาท

สจานจกงานความรลวมมชอเพชทอการพจฒนาระหวลางประเทศ (สพร.)แหลลงททน 

- 
ผศ.ประพภณวดย ศภรภศบภลบกษณย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

เศรษฐศาสตรยเพพกอการพบฒนาระดบบ

รากหญดา (GED) พอเพยยงปรบชญา

เศรษฐกภจตยอไป

 1 5/2555-9/2555  1,231,802.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,231,802.00 บาท

สจานจกงานทรจพยากรธรรมชาตวและสวทงแวดลดอม จจงหวจดนครปฐมแหลลงททน 

- 
อ.เสกสรรคย มธบลาภรบงสรรคย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     สาขาวภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

โครงการปรบบปรบงและพบฒนาระบบ

สารสนเทศฐานขดอมศลสภกงแวดลดอม

และทกาเนยยบภศมภปฝญญาทดองถภกน 

จบงหวบดนครปฐม ของสกานบกงาน

ทรบพยากรธรรมชาตภและสภกงแวดลดอม

จบงหวบดนครปฐม (ระยะทยก 2) ประจกาปป 

2555

 1 8/2555-2/2556  440,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      440,000.00 บาท

สจานจกงานนโยบายและแผนการขนสลงและจราจรแหลลงททน 

- 
อ.มนตยชบย พภนภจจภตรสมบทร

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การประเมภนผลสกาเรกจของการดกาเนภน

งานจากการใชดจยายงบประมาณ 

(PART) ของ สนข. สกาหรบบปปงบ

ประมาณ พ.ศ.2554

 1 10/2554-12/255

5

 400,000.00

นายชาครภต ประสงคย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นายวรบตตย สามารถ

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นางสาววภชบดา  สภงหยคกา

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

สจานจกงานนโยบายและแผนทรจพยากรธรรมชาตวและสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
รศ.ดอกรบก มารอด

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

การประเมภนสถานภาพความหลาก

หลายทางชยวภาพในพพนนทยกวภกฤตภาค

เหนพอ (Biodiversity Hospots) 

จบงหวบดเชยยงใหมยและลกาพศน

 1 1/2555-4/2556  3,000,000.00

รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

โครงการการพบฒนากลไกการกกากบบ

ดศแล ตภดตาม ตรวจสอบ และประเมภน

การปฏภบบตภตามมาตรการปปองกบนและ

แกดไขผลกระทบสภกงแวดลดอมและ

สบขภาพ

 2 10/2554-10/255

7

 7,050,000.00

รศ.ณรงคย วยระไวทยะ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

โครงการเสรภมสรดางการบศรณาการ

จบดการระบบนภเวศพพนนทยกคบดมครองสภกง

แวดลดอมปากแมยนนกาบางปะกง

 3 2/2555-12/2555  1,799,875.00

อ.ไพลภน จภตรชบยม

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

อ.สบนตภ พยวงเจรภญ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

รศ.สบวรรณา ประณยตวตกบล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

นางหทบยรบตนย ไชยอมตกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง
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นางสาวชลภตา  พงศยพภทยานบนตย

     นบกวภจบยอภสระ

     

โครงการเสรภมสรดางการบศรณาการ

จบดการระบบนภเวศพพนนทยกคบดมครองสภกง

แวดลดอมปากแมยนนกาบางปะกง

 3 2/2555-12/2555  1,799,875.00

นางสาววารบณย  ชลายนนาวภน

     นบกวภจบยอภสระ

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      11,849,875.00 บาท

สจานจกงานนโยบายและแผนพลจงงาน กระทรวงพลจงงานแหลลงททน 

- 
รศ.ศภรภกบลยา สบวจภตตานนทย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

โครงการพบฒนาแนวทางการใชด

มาตรการภาษยคารยบอน(Carbon Tax)

เพพกอนกาไปสศยการพบฒนาเทคโนโลยยการ

ผลภตพลบงงานสะอาดและการกกาหนด

มาตรการในการลดการปลดปลยอย

กทาซเรพอนกระจกของประเทศไทย

หลบงปป 2012

 1 10/2554-10/255

5

 8,560,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,560,000.00 บาท

สจานจกงานนวจตกรรมแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
รศ.วภนบย พบทธกศล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การประเมภนผลสบมฤทธภธและผลกระทบ

จากการสยงเสรภมธบรกภจนวบตกรรมของ

สกานบกงานนวบตกรรมแหยงชาตภ (

โครงการประเมภนผลโครงการนวบตกร

รม พ.ศ.2553-2555)

 1 7/2555-12/2555  2,900,700.00

ผศ.ทภพรบตนย พงศยธนาพาณภช

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

นายสภทธภนบนทย วภวบฒนาพรชบย

     นบกวภจบยอภสระ

     

นางสาวจบฬาภรณย เรพองเทพ

     นภสภตปรภญญาโท

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,900,700.00 บาท

สจานจกงานบรวหารโครงการพจฒนาอทตสาหกรรมแมลพวมพรแหลลงททน 

- 
รศ.สบมาลย สบนตภพลวบฒภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

การประเมภนผลระยะกลางการดกาเนภน

งานโครงการยกระดบบขยดความ

สามารถอบตสาหกรรมแมยพภมพย

 1 4/2555-12/2555  800,000.00

อ.กาญจนา ศรยพฤทธภธเกยยรตภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

อาจารยยพงษยเทพ  มบงคะลย

     นบกวภจบยอภสระ

     

นายแหลมไทย พศยวณภชยย

     นบกวภจบยอภสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

สจานจกงานบรวหารงานววจจย สจานจกงานววชาการ จทฬาลงกรณรมหาววทยาลจยแหลลงททน 

- 
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ศ.ดร.เปปฝยมสบข พงษยสวบสดภธ

     ภาควภชาชยวเคมย คณะวภทยาศาสตรย จบฬาลงกรณย 

มหาวภทยาลบย

     

กลบยมวภจบยเรพกอง เอนไซมยดบดแปรคารยโบ

ไฮเดรต: จากงานวภจบยพพนนฐานสศยการ

ประยบกตย

 1 6/2555-6/2557  1,500,000.00

อ.กมลทภพยย ขบตตภยะวงศย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

สจานจกงานปลจด กระทรวงศศกษาธวการแหลลงททน 

- 
อ.สภรยรบตนย เชษฐสบมน

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาการพบฒนาทรบพยากรมนบษยยและชบมชน

โครงการวภจบยและพบฒนาตบวชยนวบด ICT 

เพพกอการศศกษาระดบบการศศกษาขบนนพพนน

ฐาน

 1 4/2555-3/2556  1,059,800.00

อ.ดร.สบภาภรณย สงคยประชา

     ภาควภชาสบงคมศาสตรย คณะสบงคมศาสตรยและ

มนบษยยศาสตรย มหาวภทยาลบยมหภดล

     

อ.พรภบทร อภนทรวรพบฒนย

     มหาวภทยาลบยราชภบฏสวนดบสภต ศศนยยรางนนกา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,059,800.00 บาท

สจานจกงานปลจดกระทรวงเกษตรและสหกรณรแหลลงททน 

- 
อ.สมหมาย อบดมวภทภต

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

การสการวจความตดองการความคาด

หวบง และความพศงพอใจและไมยพศงพอ

ใจของผศดรบบบรภการ และผศดมยสยวนไดด

สยวนเสยยของสกานบกงานปลบดกระทรวง

เกษตรและสหกรณย ปปงบประมาณ 

พ.ศ.2555

 1 4/2555-12/2555  300,000.00

รศ.ชศเกยยรตภ รบกซดอน

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝฝายการศศกษา วภจบยและพบฒนา

โครงการประเมภนผลการดกาเนภนงาน

ของศศนยยเครพอขยายปราชญยชาวบดาน ปป

งบประมาณ 2555

 2 5/2555-11/2555  2,400,000.00

อ.ศภรภศบกดภธ พราหมณยโสภย

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝฝายการศศกษา วภจบยและพบฒนา

นางสาวกบนยารบตนย เชยกยวเวช

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝฝายการศศกษา วภจบยและพบฒนา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,700,000.00 บาท

สจานจกงานปลจดกระทรวงเทคโนโลยอสารสนเทศและการสชทอสารแหลลงททน 

- 
รศ.อบศนยยย กยอตระกศล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

โครงการพบฒนากรอบแนวทางการ

เชพกอมโยงรบฐบาลอภเลกกทรอนภกสยแหยง

ชาตภ

 1 6/2555-5/2556  11,700,000.00

รศ.วบฒภพงศย อารยกบล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

โครงการพบฒนากรอบแนวทางการ

แลกเปลยกยนขดอมศลอภเลกกทรอนภกสย

ระหวยางหนยวยงานภาครบฐ กภจกรรม

การขยายผลการใชดงานกรอบแนว

ทางการแลกเปลยกยนขดอมศลไบโอ

เมตรภกระหวยางหนยวยงานภาครบฐ

 2 4/2555-11/2555  2,250,000.00

รศ.มงคล รบกษาพบชรวงศย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

โครงการศศกษาความรยวมมพอภายใตด

อนบสบญญาวยาดดวยความรยวมมพอดดาน

อวกาศแหยงเอเชยยแปซภฟฟก (APSCO)

 3 5/2555-3/2556  5,267,800.00
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ผศ.วบชรย วยรคเชนทรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

โครงการศศกษาความรยวมมพอภายใตด

อนบสบญญาวยาดดวยความรยวมมพอดดาน

อวกาศแหยงเอเชยยแปซภฟฟก (APSCO)

 3 5/2555-3/2556  5,267,800.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      19,217,800.00 บาท

สจานจกงานปลจดประทรวงการทลองเทอทยวและกอฬาแหลลงททน 

- 
อ.อกาพร ศรยยาภบย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาชยวกลศาสตรยการกยฬา

การจบดทกาแผนปฏภบบตภการภายใตดแผน

พบฒนาการกยฬาแหยงชาตภ ฉบบบทยก 5 

(พ.ศ.2555-2559)

 1 9/2555-3/2556  2,200,000.00

ผศ.ราตรย เรพองไทย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาสรยรวภทยาการออกกกาลบง

รศ.สบพภตร สมาหภโต

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาการจบดการทางการกยฬา

รศ.วบลลยยย ภบทโรภาส

     ผศดทยงคบณวบฒภพภเศษ คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา มก.

     

อ.สรายบทธย นดอยเกษม

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาการจบดการทางการกยฬา

อ.อภษฎย กบฏอภนทรย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาการจบดการทางการกยฬา

นายประชบม บบญเทยยม

     การกยฬาแหยงประเทศไทย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,200,000.00 บาท

สจานจกงานพจฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.สบภาพร เอพนอจงมานย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

"เรยยน"กบบเฟซบบคโดยใชดขดอมศลเครพอ

ขยายและจากผศดใชดงาน

 1 5/2555-4/2556  249,886.00

รศ.ประเสรภฐ ฉบตรวชภระวงษย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การเกกบรบกษาเชพนอพบนธบกรรมอดอยใน

ประเทศไทย

 2 6/2555-5/2556  500,000.00

นายอนบชา วงศยปราณยกบล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาอดอยและนนกาตาล

ผศ.สมชบย อนบสนธภธพรเพภกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การแกดปฝญหาชบนนดานไถพรวนแบบ

ผสมผสานเพพกอเพภกมผลผลภตมบน

สกาปะหลบง

 3 3/2555-6/2556  1,700,000.00

ผศ.ศบภภฌา ธนะจภตตย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

ผศ.สมชบย อนบสนธภธพรเพภกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

ดร.วบนเพกญ วภรภยะกภจนทยกบล

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

นายธยรพล เปลยงสบนเทยทย

     กรมพบฒนาทยกดภน
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นายรบฐนนทย เจรภญชาศรย

     คณะเกษตร ภาควภชาปฐพยวภทยา มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

การแกดปฝญหาชบนนดานไถพรวนแบบ

ผสมผสานเพพกอเพภกมผลผลภตมบน

สกาปะหลบง

 3 3/2555-6/2556  1,700,000.00

ศ.เอภบ เขยยวรพกนรมณย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

ผศ.สมชบย อนบสนธภธพรเพภกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การควบคบมเพลยนยแปปงในมบนสกาปะหลบง

โดยการใชดยาสศบรมควบน

 4 3/2555-6/2556  371,000.00

อ.อบดมศบกดภธ เลภศสบชาตวนภช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

อ.พภเชษฐย สพบสายพรหม

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     สาขาวภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

อ.จรยรบตนย มงคลศภรภวบฒนา

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

การคบดเลพอกขดาวขาวดอกมะลภ 105 

พบนธบยกลายสายพบนธบยทนเคกมดดวยการ

ใชดหลายพารามภเตอรยและตรวจสอบ

การแสดงออกของยยนทยกเกยกยวขดองกบบ

กลไกการทนเคกม

 5 6/2555-5/2556  1,200,000.00

ดร. สบรภยบนตรย ฉะอบยม

     หนยวยปฏภบบตภการวภจบยกลาง ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและ

เทคโนโลยยชยวภาพแหยงชาตภ

     

นางสาวปรภยา มณยประเสรภฐ

     สายวภชาวภทยาศาสตรย คณะศภลปศาสตรและวภทยา

ศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย วภทยาเขตกกาแพง

แสน

     

รศ.เพกญจภตร ศรยนพคบณ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

การจบดทกามาตรฐานวภธยผลภตไบโอ

ดยเซลเชภงพาณภชยยจากนกา มบนพพชใชด

แลดวสกาหรบบอบตสาหกรรมขนาดเลกก 

และศศกษาคบณภาพไบโอดยเซล

ระหวยางการเกกบรบกษาระยะยาว

 6 1/2555-7/2556  1,965,000.00

น.ส.ดรบณวรรณ ชพกนบบบผา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย เกษตรศาสตรย

     

น.ส.สบกานดา เชยยงคกา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย เกษตรศาสตรย

     

ผศ.ชลภดา เลกกสมบศรณย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การจกาแนกเชพนอสาเหตบของโรคเหยกยว

เขยยวในมะเขพอมยวงและการประเมภน

เชพนอพบนธบกรรมมะเขพอมยวงตดานทาน

โรคเหยกยวเขยยว

 7 5/2555-5/2556  230,000.00

น.ส.อรวรรณ ชบชวาลการพาณภชยย

     มหาวภทยาลเกษตรศาสตรย กกาแพงแสน

     

อ.วบชรพล ชยประเสรภฐ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเกษตร

การทกานายอบตราการสศญเสยยกทาซ

ระหวยางการรมยาในไซโลโดยใชดวภธย

การรวมผล

 8 6/2555-5/2556  250,000.00

นายเอนก สบขเจรภญ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายเครพกองจบกรกลการเกษตรแหยงชาตภ

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การนกาเขดาเชพนอพบนธบยตดานทานโรคและ

แมลง รวมถศงมยคบณลบกษณะเฉพาะ

เพพกอพบฒนาสายพบนธบยทยกมยศบกยภาพไวด

ใชดในการปรบบปรบงพบนธบยมบนสกาปะหลบง

 9 3/2555-6/2556  1,570,000.00
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รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การนกาเขดาเชพนอพบนธบยตดานทานโรคและ

แมลง รวมถศงมยคบณลบกษณะเฉพาะ

เพพกอพบฒนาสายพบนธบยทยกมยศบกยภาพไวด

ใชดในการปรบบปรบงพบนธบยมบนสกาปะหลบง

 9 3/2555-6/2556  1,570,000.00

ผศ.ปฟยะ กภตตภภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ดร.วรรณสภรภ วรรณรบตนย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

Mr.Heman Ceballos

     Intermational Center for Tropical Agriculture  

Colombia

     

น.ส.ศบภจภน สะเพชร

     มหาวภทยาลบยมหภดล

     

ผศ.เกรยยงไกร แกดวตระกศลพงษย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.ชบยสภทธภธ ทองจศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นายประภาส ชยางเหลกก

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยเพชรบศรณย

นางสบวลบกษณย อะมะวบลยย

     ศศนยยวภจบยพพชไรยระยอง กรมวภชาการเกษตร

     

นายภานบวบฒนย มศลจบนทะ

     ศศนยยวภจบยพพชไรยระยอง กรมวภชาการเกษตร

     

อ.วภรงคย จบนทร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

การประเมภนผลกระทบตลอดวบฎจบกร

ชยวภตในระบบนภเวศเชภงเกษตรเพพกอ

อนบรบกษยความหลากหลายทางชยวภาพ

และบรรเทาโลกรดอน

 10 12/2554-6/2557  1,923,100.00

นายจบกรพงษย ไชยวงศย

     มหาวภทยาลบยแมยโจด

     

อ.อบญชนา ทยานเจรภญ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การประเมภนและพบฒนาเชพนอพบนธบยมบนสกา

ปะหลบงใหดตย านทานตยอแมลงหวยกขาว

และโรคใบดยางมบนสกาปะหลบง เพพกอรบบ

มพอการระบาดในอนาคต

 11 3/2555-6/2556  1,600,000.00

ผศ.เฉลภมพล ภศมภไชยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.ปฟยะ กภตตภภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.อบญชนา ทยานเจรภญ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา
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อ.ศรยเมฆ ชาวโพงพาง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

การประเมภนและพบฒนาเชพนอพบนธบยมบนสกา

ปะหลบงใหดตย านทานตยอแมลงหวยกขาว

และโรคใบดยางมบนสกาปะหลบง เพพกอรบบ

มพอการระบาดในอนาคต

 11 3/2555-6/2556  1,600,000.00

นางนนกาทภพยย ทองนาค

     มศลนภธภสถาบบนพบฒนามบนสกาปะหลบงแหยงประเทศ

ไทย ในพระราชศปถบมภยสมเดกจพระเทพรบตนราชสบดา

     

Anthony Charies Belloth

     Intermational Center for Tropical Agriculture 

, Colombia

     

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การปรบบปรบงพบนธบยมบนสกาปะหลบงเพพกอ

การจบดการศบตรศพพช การบรภโภค และ

อบตสาหกรรม

 12 3/2555-6/2556  424,500.00

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การปรบบปรบงพบนธบยมบนสกาปะหลบงเพพกอ

เพภกมผลภตภาพทางผลผลภตและ

ปรภมาณแปปงสกาหรบบการใชดใน

อบตสาหกรรม

 13 3/2555-6/2556  1,883,000.00

ผศ.ปฟยะ กภตตภภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รศ.เอกจ สโรบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.เฉลภมพล ภศมภไชยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ดร.เกพนอกศล ปฟยะจอมขวบญ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายพบฒนาเชภงธบรกภจ

นายจกานงคย ชบญถาวร

     คณะเกษตร  ภาควภชาพพชไรยนา มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

น.ส.รบยงทภวา วบนสบขศรย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การปรบบปรบงพบนธบยมบนสกาปะหลบงใหดมย

ไซยาไนดยตกกาและผลผลภตสศงสกาหรบบ

ใชดเปปนวบตถบดภบในอบตสาหกรรมอาหาร

 14 3/2555-6/2556  1,926,000.00

อ.ภบศจย คงศยล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.ปฟยะ กภตตภภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

นายจกานงคย ชบญถาวร

     คณะเกษตร  ภาควภชาพพชไรยนา มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย
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นายสกล ฉายศรย

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     สถานยวภจบยลพบบรย

การปรบบปรบงพบนธบยมบนสกาปะหลบงใหดมย

ไซยาไนดยตกกาและผลผลภตสศงสกาหรบบ

ใชดเปปนวบตถบดภบในอบตสาหกรรมอาหาร

 14 3/2555-6/2556  1,926,000.00

น.ส.สบขบมาล หวานแกดว

     สถาบบนวภทยาศาสตรยโมเลกบล มหาวภทยาลบยมหภดล

     

นางสาวกฤตยา เพชรผศนง

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

นางศภรภวบลยย สรดอยกลยอม

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

ผศ.สบตเขตตย นาคะเสถยยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.สมชบย อนบสนธภธพรเพภกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การปรบบปรบงหนยวยการจกาแนกดภน

ระดบบกลบยมดภนยยอยของดภน 

Paleustults เพพกอการแปลความหมาย

ขดอมศลดภนอยยางมยประสภทธภผลใน

กรณยการปลศกมบนสกาปะหลบงภาคตะวบน

ออกเฉยยงเหนพอ

 15 3/2555-6/2556  1,135,000.00

ดร.นฤมล  จบนทรยจภราวบฒภกบล

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

ผศ.สมชบย อนบสนธภธพรเพภกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

ผศ.ศบภภฌา ธนะจภตตย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ณบฐพล จภตมาตยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ณบฐพร ประคองเกกบ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

ดร.วบนเพกญ วภรภยะกภจนทยกบล

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

นายรบฐนนทย เจรภญชาศรย

     คณะเกษตร ภาควภชาปฐพยวภทยา มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

ศ.เอภบ เขยยวรพกนรมณย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.เมธย สายศรยหยบด

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

การพบฒนาเครพกองตดนแบบวบดจบดไหล

เทของนนกามบนไบโอดยเซลแบบอบตโน

มบตในระดบบหดองปฏภบบตภการสศยการผลภต

ในระดบบอบตสาหกรรม

 16 8/2555-7/2556  250,000.00

ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสบต

     สถาบบนเทคโนโลยยแหยงเอเชยย

     

การพบฒนาบรภการสพกอสารระหวยางยาน

พาหนะจากโครงการ Car Talk

 17 6/2555-5/2556  1,890,000.00
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อ.สโรช บบญศภรภพบนธย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การพบฒนาบรภการสพกอสารระหวยางยาน

พาหนะจากโครงการ Car Talk

 17 6/2555-5/2556  1,890,000.00

ดร. อภภนบนทนย ตบนนพบนธบย

     สถาบบนเทคโนโลยยแหยงเอเชยย

     

อ.สบนทรย เพกชรดย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลยนภคสบตวยใหญยและสบตวยปฝา

การพบฒนาระบบไหลเวยยนเสรภมหลบง

จากการปลศกถยายเซลลยตดนกกาเนภดใน

หบวใจกระตยาย

 18 8/2555-8/2556  250,000.00

รศ.ทวยศบกดภธ สยงเสรภม

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาพยาธภวภทยา

อ.ปฟตภพร ฤทธภเรพองเดช

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การพบฒนาวภธยการวภเคราะหยปรภมาณ

ไซยาไนดยในมบนสกาปะหลบงดดวย

เทคนภคเนยยรยอภนฟราเรดสเปกโตรสโก

ปป

 19 3/2555-6/2556  1,220,000.00

ดร.ศบมาพร เกษมสการาญ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

ดร.สบนยยย โชตภนยรนาท

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยแหยงชาตภ

     

ดร.ปฐมา จาตกานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

ดร.ณบฐภรณย สบทธภวภจภตรภบกดย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

นางวารบณย ธนะแพสยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

อ.อลงกรณย อภนทรบกษา

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

การเพภกมขยดความสามารถขององคยกร

ปกครองทดองถภกนดดานการประเมภนผล

กระทบสภกงแวดลดอมและสบขภาพ

 20 8/2555-8/2557  5,082,110.00

ผศ.สบรบตนย บบวเลภศ

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

ผศ.สมชบย อนบสนธภธพรเพภกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การเพภกมผลผลภตตยอพพนนทยกและ

ประสภทธภภาพการผลภตมบนสกาปะหลบงทยก

ปลศกบนดภนเสพกอมโทรม

 21 3/2555-6/2556  319,450.00

ดร.นฤมล  จบนทรยจภราวบฒภกบล

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

ดร.ขนภษฎา พบนธบยเมพอง

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

ผศ.ศบภภฌา ธนะจภตตย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.อบดมศบกดภธ เลภศสบชาตวนภช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช
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ดร.วบนเพกญ วภรภยะกภจนทยกบล

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

การเพภกมผลผลภตตยอพพนนทยกและ

ประสภทธภภาพการผลภตมบนสกาปะหลบงทยก

ปลศกบนดภนเสพกอมโทรม

 21 3/2555-6/2556  319,450.00

นายอาทภตยย สบขเกษม

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

อ.ณบฐพร ประคองเกกบ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ณบฐพล จภตมาตยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นายธยรพล เปลยงสบนเทยทย

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

นายรบฐนนทย เจรภญชาศรย

     คณะเกษตร ภาควภชาปฐพยวภทยา มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

อ.ปฟตภพร ฤทธภเรพองเดช

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การวภเคราะหยคบณภาพแปปงมบน

สกาปะหลบงแบบรวดเรกวและไมยทกาลาย

ตบวอยยางโดยใชดเทคนภคสเปกโตรสโก

ปป  อภนฟราเรดยยานใกลด

 22 3/2555-6/2556  697,600.00

อ.ปฟตภพร ฤทธภเรพองเดช

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

ดร.สบนยยย โชตภนยรนาท

     ศศนยยเทคโนโลยยการเกษตร มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย กกาแพงแสน

     

ดร.ปฐมา จาตกานนทย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

นางวารบณย ธนะแพสยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

อ.ปฟตภพร ฤทธภเรพองเดช

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การวภเคราะหยปรภมาณองคยประกอบ

ทางเคมยในมบนเสดนดดวยวภธยเนยยรย

อภนฟราเรดสเปกโทรสโกปป

 23 3/2555-6/2556  499,400.00

ดร.ณบฐภรณย สบทธภวภจภตรภบกดย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

ดร.สบนยยย โชตภนยรนาท

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยแหยงชาตภ

     

นายนภตภ เตภมเวศชยานนทย

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยแหยงชาตภ

     

ดร.ศบมาพร เกษมสการาญ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ
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นางวารบณย ธนะแพสยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

การวภเคราะหยปรภมาณองคยประกอบ

ทางเคมยในมบนเสดนดดวยวภธยเนยยรย

อภนฟราเรดสเปกโทรสโกปป

 23 3/2555-6/2556  499,400.00

ศ.บบษบา ยงสมภทธย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

การวภจบยผลภตและพบฒนาการผลภต "มบน

กกกา" มบนสกาปะหลบงหมบกแขกงดดวยเชพนอรา

โมแนสคบส

 24 5/2555-4/2556  1,310,000.00

อ.เจษฎา โพธภรบตนย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

อ.จรบญ เจตนะจภตร

     อาจารยยอาวบโส มก.

     

รศ.ประเสรภฐ ฉบตรวชภระวงษย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การวภจบยและพบฒนาพพชพลบงงาน

ชยวภาพเพพกอเพภกมผลผลภตชยวมวล (

ระยะทยก 1)

 25 9/2555-9/2557  3,072,000.00

ผศ.นรบณ วรามภตร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

นายอนบชา วงศยปราณยกบล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาอดอยและนนกาตาล

อ.หบชทบย ชาญเลขา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

การวภจบยและพบฒนาระบบถาม-ตอบ

ขบนนสศงเพพกอใหดบรภการความรศดดดานการ

เกษตร

 26 9/2555-9/2556  1,126,400.00

รศ.อบศนยยย กยอตระกศล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

นางสาว พบชรย วราศรบย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

นายนวภบทรย ขบนธยตดนธง

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นางสาวสลภตตา นกขบนทอง

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นายเสกสภทธภธ สบวรรณ

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นางอารยรบตนย ทองใบ

     ศศนยยศศกษาจบดการบการบงรบกษา คณะวภศวกรรม

ศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

อ.พรทภพา เจพอกโวดน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การศศกษาความเปปนไปไดดเชภงเทคนภค

เบพนองตดนในการประเมภนปรภมาณนนกามบน

ใน  ทะลายปาลยม

 27 10/2554-2/2555  350,000.00

รศ.รบตนา ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.รณฤทธภธ ฤทธภรณ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

อ.ดร. วบชระ  จภนตโกวภท

     สกานบกวภชาสหวภทยาการ มหาวภทยาลบยมหภดล 

วภทยาเขตกาญจนบบ
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อ.ดร. ถาวร ใจเพกชร

     สกานบกวภชาสหวภทยาการ มหาวภทยาลบยมหภดล 

วภทยาเขตกาญจนบบรย

     

การศศกษาความเปปนไปไดดเชภงเทคนภค

เบพนองตดนในการประเมภนปรภมาณนนกามบน

ใน  ทะลายปาลยม

 27 10/2554-2/2555  350,000.00

ผศ.พบชรภนทรย ตบญญะ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.พรทภพา เจพอกโวดน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การศศกษาความเปปนไปไดดเชภงเทคนภค

เบพนองตดนในการประเมภนปรภมาณนนกามบน

ในทะลายปาลยม

 28 10/2554-2/2555  350,000.00

รศ.รบตนา ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.รณฤทธภธ ฤทธภรณ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

นายถาวร ใจเพกชร

     มหาวภทยาลบยมหภดล

     

นายวบชระ จภนตโกวภท

     มหาวภทยาลบ ยมหภดล

     

ผศ.พบชรภนทรย ตบญญะ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รศ.จบลภาค คบดนวงศย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การศศกษาตกาแหนยงยยนตดานทานเชพนอ

ไวรบส ChiVMV ในพรภกประชากรดบบ

เบภลแฮพลอยดย

 29 6/2555-5/2557  2,991,000.00

อ.สบจภนตย ภบทรภศวดล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

ดร.สภรภกบล วะสย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาพพชผบกเขตรดอน

ดร.วรรณสภรภ วรรณรบตนย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

การศศกษาผลของชนภด plant growth 

regulator และนนกาตาลตยอการชบกนกา

ใหดรากของตดนเนพนอเยพกอมบนสกาปะหลบง

พบนธบยการคดาของไทยสะสมแปปงใน

หลอดทดลอง

 30 6/2555-5/2556  250,000.00

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การศศกษาโรคอบบบตภใหมยในมบน

สกาปะหลบงทยกมยสาเหตบจากไสดเดพอน

ฝอยและเชพนอไฟโตพลาสมา

 31 3/2555-6/2556  1,511,000.00

อ.บบญชา ชภณศรย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

อ.อบดมศบกดภธ เลภศสบชาตวนภช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

ผศ.ปฟยะ กภตตภภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

รศ.สบภาพร กลภกนคง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

ผศ.คนศงนภตยย เหรยยญวรากร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช
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ผศ.สมชบย อนบสนธภธพรเพภกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การศศกษาลบกษณะและการ

แจกกระจายของชบนนเปราะในจบงหวบด

ลพบบรย นครสวรรคย และสระบบรยเพพกอวาง

แนวทางแกดไขปฝญหาสกาหรบบการปลศก

มบนสกาปะหลบง

 32 3/2555-6/2556  727,000.00

ดร.ขนภษฎา พบนธบยเมพอง

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

ผศ.ศบภภฌา ธนะจภตตย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ณบฐพล จภตมาตยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ณบฐพร ประคองเกกบ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นายรบฐนนทย เจรภญชาศรย

     คณะเกษตร ภาควภชาปฐพยวภทยา มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

ศ.เอภบ เขยยวรพกนรมณย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

ผศ.สมพภศ สามภภบกดภธ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพบนธบศาสตรย

การสรดางแผนทยกจยโนมและการคดนหา

ยยนตดานทานโรครานนกาคด างในแตงกวา

 33 2/2555-2/2558  3,133,000.00

ผศ.ชบชวาล จบนทราสบรภยารบตนย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพบนธบศาสตรย

นางสาวจานบลบกษณย  ขนบดย

     สถาบบนวภจบยและฝฝกอบรมการเกษตรลกาปาง

     

อ.รบตนาวรรณ มบกงคบกง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

ขดอกกาหนดเฉพาะสกาหรบบการประเมภน

คารยบอนฟบตพรภนนทยของกลบยม

ผลภตภบณฑยประมงและเพาะเลยนยง

 34 6/2555-12/2555  304,700.00

รศ.ธงไชย ศรยนพคบณ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

โครงการการประเมภนวอเตอรยฟบต

พรภนนทยของผลภตภบณฑยปาลยมนนกามบน ไบ

โอดยเซล และผลภตภบณฑยยางพารา

 35 5/2555-10/2556  430,000.00

รศ.ทรงกลด จารบสมบบตภ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนผลภตภบณฑย

โครงการทกาเตาอบไมดพาเลท ของ ห

จก.งามทวยทรบพยย พาราวศดด

 36 6/2555-1/2556  170,000.00

รศ.ธยระ วยณภน

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนผลภตภบณฑย

ผศ.ศกร คบณวบฒภฤทธภรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาสบตวบาล

โครงการพบฒนาระบบการประเมภน

ความสามารถทางพบนธบกรรมจยโน

มของโคนมในประเทศไทย

 37 4/2555-3/2558  6,331,000.00

รศ.อภภชาตภ วรรณวภจภตร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

โครงการวภจบย พบฒนา และวภศวกรรม

ดดานการวภจบยคดนหาและใชดประโยชนย

ยยนขดาว

 38 10/2554-9/2555  360,000.00

ผศ.นบนทศบกดภธ ปฟฝนแกดว

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชากยฏวภทยา

ชยววภทยาและนภเวศวภทยาบางประการ

ของผยเสพนอหนอนปลอกผนบง 

Phereoeca sp.(Lepidoptera: 

Tineidae) ในภาคกลางของประเทศ

ไทย

 39 8/2555-7/2556  500,000.00
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อ.อบญชนา ทยานเจรภญ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

ชยววภทยาและนภเวศวภทยาบางประการ

ของผยเสพนอหนอนปลอกผนบง 

Phereoeca sp.(Lepidoptera: 

Tineidae) ในภาคกลางของประเทศ

ไทย

 39 8/2555-7/2556  500,000.00

ดร.กบนยย สบยนยยกขบน

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาคณภตศาสตรย

ทฤษฎยสยวนรยวมของวงศยเสดนใย 40 3/2555-2/2556  222,727.00

อ.ปฟตภพร ฤทธภเรพองเดช

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

เทคโนโลยยทางเลพอกใหมยสกาหรบบการ

วภเคราะหยคบณภาพมบนสกาปะหลบงและ

ผลภตภบณฑยอยยางรวดเรกว

 41 3/2555-6/2556  120,850.00

ผศ.สมชบย อนบสนธภธพรเพภกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อภทธภพลรยวมของวบสดบปรบบปรบงดภนทยกไดด

จากธรรมชาตภและวบสดบอภนทรยยยเหลพอ

ใชดตยอการเพภกมเมกดดภนเสถยยรนนกา 

ประสภทธภภาพของปบปยเคมย และผล

ผลภตมบนสกาปะหลบงทยกปลศกบนดภนเนพนอ

หยาบเสพกอมโทรม

 42 3/2555-6/2556  2,459,000.00

ผศ.สมชบย อนบสนธภธพรเพภกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

ผศ.ศบภภฌา ธนะจภตตย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นายอาทภตยย สบขเกษม

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

ดร.วบนเพกญ วภรภยะกภจนทยกบล

     กรมพบฒนาทยกดภน

     

อ.ณบฐพล จภตมาตยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ณบฐพร ประคองเกกบ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นายรบฐนนทย เจรภญชาศรย

     คณะเกษตร ภาควภชาปฐพยวภทยา มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

ศ.เอภบ เขยยวรพกนรมณย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

รวม     42  โครงการ     งบประมาณ      52,854,723.00 บาท

สจานจกงานพจฒนาเศรษฐกวจจากฐานชอวภาพ (สพภ)แหลลงททน 

- 
อ.อรอบมา เพยยซดาย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

โครงการจบดทกาบบญชยรายการทรบพยยสภน

ชยวภาพรา

 1 2/2555-11/2555  3,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000,000.00 บาท

สจานจกงานมาตรฐานสวนคดาเกษตรและอาหารแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
ผศ.ธนภต พบทธพงษยศภรภพร

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยอบตสาหกรรมเกษตร

การจบดทการยางมาตรฐานการตามสอบ

และกระบวนการพบฒนาความสามารถ

ตามสอบ

 1 2/2555-10/2555  80,000.00
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ผศ.วราภา มหากาญจนกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

การพบฒนาศบกยภาพหดองปฏภบบตภการ

ทดสอบสภนคดากษตรและอาหารเพพกอ

การสยงออก

 2 6/2555-6/2556  1,500,000.00

ผศ.เสกสม อาตมางกศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

การศศกษาเกณฑยการปฏภบบตภทยกดยในการ

ผลภตและเกณฑยคบณภาพทางกายภาพ

ของอาหารไกยเนพนอชนภดเมกด

 3 9/2555-8/2556  583,000.00

นางพบชรย ตบนงตระกศล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

การศศกษาขดอมศลเพพกอเปปนแนวทางการ

ทบทวนมาตรฐานและจบดทกาแนวทาง

การปฏภบบตภตามมาตรฐาน การปฏภบบตภ

ทางสบขลบกษณะทยกดยสกาหรบบศศนยยรวบ

รวมนนกานมดภบ

 4 7/2555-7/2556  1,414,000.00

ผศ.วภศภษฐย ลภนมสมบบญชบย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การสการวจขดอมศลบบคคลากร 5 7/2555-12/2555  150,000.00

นางมณฑา วงศยมณยโรจนย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

โครงการ Q อาสา (การฝฝกอบรมเชภง

ปฏภบบตภการ Q อาสา เพพกอการผลภต

อาหารปลอดภบย)

 6 10/2554-9/2555  340,000.00

ดร.รบยงนภา กยอประดภษฐยสกบล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

อ.งยายงาม ประจวบวบน

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเกษตร

นางสาวสบณย พศสบวรรณ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายบรภหารและธบรการ

รศ.นนทวภทยย อารยยยชน

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

โครงการขดอมศลเพพกอจบดทกาแนวทาง

การปฏภบบตภตามมาตรฐาน GAP ฟารยม

เลยนยงกบดงทะเล

 7 3/2555-11/2555  800,000.00

อ.ศบภฤกษย สบขสมาน

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการ

โครงการพบฒนาศบกยภาพการเปปน

หนยวยรบบรองระบบงานของ มกอช.

เพพกอรองรบบการถยายโอนภารกภจตรวจ

สอบรบบรองจากภาครบฐสศยเอกชน

 8 3/2555-2/2556  995,000.00

อ.ศบภฤกษย สบขสมาน

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการ

โครงการระบบแจดงเตพอนความ

ปลอดภบยอาหารและอาหารสบตวยของ

ไทย และอาเซยยน

 9 4/2555-3/2556  1,500,000.00

ดร.อารยยย ธบญกภจจานบกภจ

     สกานบกหอสมบด บางเขน

     ฝฝายสารสนเทศ

โครงการศศกษาการจบดทกาฐานขดอมศล

สบขภนามบยพพช (ระยะทยก 2)

 10 7/2555-9/2556  800,000.00

อ.ชภนวบฒนย ยบพวบฒนพบนธย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

โครงการศศกษาเกณฑยคบณภาพสกาหรบบ

การปฏภบบตภทางเกษตรทยกดยและการ

ทบทวนมาตรฐานมะมยวง

 11 2/2555-2/2556  550,000.00

ผศ.สบเจตนย ชพกนชม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

โครงการศศกษาขดอมศลเพพกอจบดทกาแนว

ทางปฏภบบตภตามมาตรฐานฟารยมเลยนยง

สบกร

 12 5/2555-4/2556  600,000.00

ดร.สภรภกบล วะสย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาพพชผบกเขตรดอน

โครงการศศกษาความเผกดของพรภก

เพพกอการคดา

 13 7/2555-10/2556  760,000.00

นายกรบง สยตะธนย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาพพชผบกเขตรดอน

อรสา ดภสถาพร

     กรมสยงเสรภมการเกษตร

     

จภราภา จอมไธสงคย

     กรมสยงเสรภมการเกษตร
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ผศ.พภสสวรรณ เจยยมสมบบตภ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

โครงการศศกษาระเบยยบวภธยวภนภจฉบยเชพนอ 

Potato mop top virus และเชพนอ 

Pospiviroids ในหบวพบนธบยมบนฝรบกงและ

เมลกดมะเขพอเทศ

 14 6/2555-6/2556  500,000.00

ผศ.คนศงนภตยย เหรยยญวรากร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

อ.รบตนาวรรณ มบกงคบกง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

ฟบตพรภนนทยนนกาผลภตภบณฑยเกษตรและ

อาหาร

 15 2/2555-2/2556  2,000,000.00

รวม     15  โครงการ     งบประมาณ      12,572,000.00 บาท

สจานจกงานโยธาธวการและผจงเมชองจจงหวจดเพชรบทรอแหลลงททน 

- 
รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการปปองกบนและแกดไขปฝญหาการ

กบดเซาะชายฝฝฝงทะเลอยาวไทยฝฝฝง

ตะวบนตก ในพพนนทยกเปปาหมายจบงหวบด

เพชรบบรย และจบงหวบดประจวบคยรยขบนธย 

จกานวน 2 พพนนทยก ใน 2 บรภเวณ คพอ 

บรภเวณดดานเหนพอของทยาเทยยบเรพอชะ

อกา บดานคลองเทยยน เขตเทศบาล

เมพองชะอกา-บดานบางเกตบ หมศย 7 ตกาบล

บางเกยา อกาเภอชะอกา จบงหวบดเพชรบบรย 

ความยาวชายฝฝฝงประมาณ 2,000 

เมตร และบรภเวณบดานหนองขดาว

เหนยยว ตกาบลสามรดอยยอด อกาเภอ

สามรดอยยอด จบงหวบดประจวบคยรยขบนธย

 1 8/2555-9/2557  4,000,000.00

รศ.พบฒนา อนบรบกษยพงศธร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

อ.กภตภชบย รบตนะ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

รศ.วภชา นภยม

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

รศ.ปฬาณย ฐภตภวบฒนา

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบงคมวภทยาและมานบษยวภทยา

ผศ.เชภดวงศย แสงศบภวานภช

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมตยอเรพอและเครพกองกลเรพอ

นางประภาชพกน คงสภนธย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นางสาวพรทภพยย  อภบยวงศย

     ไมยระบบหนยวยงาน
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รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

โครงการศศกษาผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการปปองกบนและแกดไขปฝญหาการ

กบดเซาะชายฝฝฝงทะเลอยาวไทยฝฝ  ง

ตะวบนตก บรภเวณโครงการกยอสรดาง

เขพกอนหภนปากคลองบางทบละ และ

เขพกอนกบนคลพกนหมศยทยก 2 และ 3 ตกาบล

แหลมผบกเบยนย และพพนนทยกชายฝฝฝงทะเล

ดดานเหนพอคลองบางทะลบ ตกาบล

แหลมผบกเบยนย อกาเภอบดานแหลม 

จบงหวบดเพชรบบรย และบรภเวณบดาน

หนองบบวหมศยทยก 4 ตกาบลปากนนกาปราณ 

อกาเภอปราณบบรย จบงหวบดวประจวบ

คยรยขบนธย

 2 3/2555-12/2556  3,800,000.00

รศ.วภชา นภยม

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

รศ.ปฬาณย ฐภตภวบฒนา

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบงคมวภทยาและมานบษยวภทยา

อ.กภตภชบย รบตนะ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

ผศ.เชภดวงศย แสงศบภวานภช

     วภทยาลบยพาณภชยนาวยนานาชาตภ ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมตยอเรพอและเครพกองกลเรพอ

นางประภาชพกน คงสภนธย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      7,800,000.00 บาท

สจานจกงานโยธาธวการและผจงเมชองจจงหวจดสกลนครแหลลงททน 

- 
ผศ.วบจนยวงคย กรยพละ

     คณะวภทยาศาสตรยและวภศวกรรมศาสตรย สกลนคร

     สาขาวภชาวภศวกรรมโยธาและสภกงแวดลดอม

ศศกษารศปแบบทยกเหมาะสมเสดนทาง

เลยยบหนองหาร ระยะทยก 1 อกาเภอ

เมพองสกลนคร จบงหวบดสกลนคร

 1 4/2555-7/2556  5,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000,000.00 บาท

สจานจกงานเลขาธวการคทรทสภา กระทรวงศศกษาธวการแหลลงททน 

- 
อ.พภกบล เอกวรางกศร

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

รศปแบบการสยงเสรภมและพบฒนาครศสศย

ความเปปนเลภศ

 1 10/2554-10/255

5

 600,000.00

ผศ.ชานนทย จบนทรา

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

ผศ.พรดอมพภไล บบวสบวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

อ.เอกรบตนย ศรยตบญญศ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

อ.ภบทรวรรธนย จยรพบฒนยธนธร

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา

รศ.พรทภพยย ไชยโส

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา
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อ.สมภพ สบวรรณรบฐ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา

รศปแบบการสยงเสรภมและพบฒนาครศสศย

ความเปปนเลภศ

 1 10/2554-10/255

5

 600,000.00

ผศ.สบดารบตนย สารสวยาง

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

รศ.เรณบมาศ มาอบยน

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพลศศกษา

อ.อรพรรณ บบตรกตบญญศ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

อ.นาทรพย ผลใหญย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพลศศกษา

อ.ปฟยะนบนทย หภรบณยยชโลทร

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

ผศ.นฤมล ยบตาคม

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

สจานจกงานเลขาธวการสภาการศศกษาแหลลงททน 

- 
ผศ.พบทธนบนทย หรรษาภภรมยยโชค

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

กลวภธยการสยงเสรภมสนบบสนบนการนกา

แผนการศศกษาแหยงชาตภไปสศยการ

ปฏภบบตภ

 1 9/2555-12/2555  2,300,000.00

รศ.บรรจบ ภภรมยยคกา

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยการกยฬา

ผศ.ปารภชาตภ จบนทรยเพกญ

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

อ.จภราภรณย กาแกดว

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

ผศ.พบทธนบนทย หรรษาภภรมยยโชค

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

การศศกษาแนวทางการพบฒนา

คบณภาพโรงเรยยนขนาดเลกกในชบมชน

 2 9/2555-3/2556  2,860,000.00

รศ.บรรจบ ภภรมยยคกา

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยการกยฬา

ผศ.ปารภชาตภ จบนทรยเพกญ

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

อ.จภราภรณย กาแกดว

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

ผศ.ทภพวบลยย สยจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

การศศกษาและพบฒนากระบวนการ

เรยยนรศดเพพกอเพภกมโอกาสทางการศศกษา

ใหดแกยเกษตรกรไทย กรณยศศกษาสภา

องคยกรชบมชนตกาบลหนองสาหรยาย อ.

พนมทวน จ.กาญจนบบรย

 3 10/2554-7/2555  300,000.00

อ.นรภศรา อภนทะสภรภ

     ภาควภชาสยงเสรภมและนภเทศศาสตรยเกษตร
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ผศ.พบทธนบนทย หรรษาภภรมยยโชค

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

โครงการจบดทกาแผนยบทธศาสตรยของ

สกานบกงานเลขาธภการสภาการศศกษา

 4 6/2555-10/2555  500,000.00

รศ.บรรจบ ภภรมยยคกา

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยการกยฬา

อ.จภราภรณย กาแกดว

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

ผศ.ปารภชาตภ จบนทรยเพกญ

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

ผศ.ถวบลยย เนยยมทรบพยย

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจภตวภทยา

โครงการวภจบยคบดสรร-พบฒนา-ศศกษา-

วภเคราะหย "การจบดทกาถบงรบบขวบญเดกก

แรกเกภด"

 5 5/2555-10/2555  1,800,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      7,760,000.00 บาท

สจานจกงานศวลปวจฒนธรรมรลวมสมจยแหลลงททน 

- 
ผศ.นบทธนบย ประสานนาม

     คณะมนบษยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวรรณคดย

งานวภจบยดดานวรรณกรรมไทยรยวมสมบย: 

การศศกษารวบรวมบทคบดยยอและ

บรรณานบกรม

 1 10/2554-9/2555  200,000.00

อาจารยยธยระ รบยงธยระ

     ภาควภชาภาษาตะวบนตกและภาษาศาสตรย คณะ

มนบษยศาสตรยและสบงคมศาสตรย มหาวภทยาลบย

มหาสารคาม

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

สจานจกงานเศรษฐกวจการเกษตรแหลลงททน 

- 
นางสาวสบธภษา  มาเจรภญ

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

การเปรยยบเทยยบสมรรถภาพการผลภต

และลบกษณะโครงรยางของโครบยนพบนธบย

กกาแพงแสนทยกเกภดจากพยอพบนธบยกกาแพง

แสนและพยอพบนธบยชาโรเลสย

 1 1/2555-6/2555  867,266.00

นางทวยพร เรพองพรภนม

     สถาบบนสบวรรณวาจกกสภกภจเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาปศบสบตวยและผลภตภบณฑยสบตวย กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาการผลภตกระบพอและโค

นายวภสศตร  ไมตรยจภตตย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นายสมพร  ปบฝนโกก

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นายพรชบย  ชบกงทบยงใหญย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นายปรยชา อภนนบรบกษย

     สถาบบนสบวรรณวาจกกสภกภจเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาปศบสบตวยและผลภตภบณฑยสบตวย กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาการผลภตกระบพอและโค

ผศ.ประพภณวดย ศภรภศบภลบกษณย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การศศกษาการขยายตลาดผลไมดสด

ไทยไปยบงสาธารณรบฐประชาชนจยน 

ภายใตดการเปฟดเขตการคดาเสรยไทย-

จยน

 2 10/2554-12/255

5

 1,202,960.00
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ผศ.อภสรภยา บบญญะศภรภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

การศศกษาการขยายตลาดผลไมดสด

ไทยไปยบงสาธารณรบฐประชาชนจยน 

ภายใตดการเปฟดเขตการคดาเสรยไทย-

จยน

 2 10/2554-12/255

5

 1,202,960.00

ผศ.บบญจภต ฐภตาภภวบฒนกบล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รศ.มงคล รบกษาพบชรวงศย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

โครงการพยากรณยผลผลภตขดาวโดย

การสการวจดดวยวภธยตบนงแปลงสบงเกตรยวม

กบบการใชดขดอมศลจากระยะไกล

 3 5/2555-12/2555  2,500,000.00

ผศ.วบชรย วยรคเชนทรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

ผศ.อภนทภราภรณย มศลศาสตรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

ระบบการจบดทกาพพชเศรษฐกภจเชภงลศกทยก

เปปนเอกภาพ

 4 10/2554-8/2555  1,800,000.00

อ.นนทวบฒนย จบนทรยเจรภญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

อ.จภตตภ นภรมภตรานนทย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

สบรภยบน ตภษยาธภคม

     ไมยระบบ

     

จรบงวภทยย จรบงวภทยากร

     บ.ไมโครเอกกซย จกากบด

     

วภสบทธภธ ตบนงจภตตภโภคภน

     บ.ไมโครเอกกซย จกากบด

     

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      6,370,226.00 บาท

สจานจกงานสลงเสรวมการศศกษานอกระบบและการศศกษาตามอจธยาศจยแหลลงททน 

- 
ผศ.วสบนตย ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การพบฒนาเครพกองมพอประเมภนเทยยบ

ระดบบการศศกษา มภตภความรศด ความคภด

 1 6/2555-9/2555  600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

สจานจกงานสลงเสรวมและสวจสดวภาพและพวทจกษรเดรก เยาวชน ผผดดดอยโอกาส และผผดสผงอายท(สท.)แหลลงททน 

- 
อ.นนทวบฒนย จบนทรยเจรภญ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

การจบดทกาแผนแมยบทเทคโนโลยย

สารสนเทศและการสพกอสาร (ฉบบบทยก 

3)ของสกานบกงานสยงเสรภมและสวบสดภ

ภาพและพภทบกษยเดกก เยาวชน ผศดดดอย

โอกาส และผศดสศงอายบ 

พ.ศ.2556-2560

 1 5/2555-6/2556  2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

สจานจกงานสลงเสรวมสจงคมแหลงการเรอยนรผดและคทณภาพเยาวชนแหลลงททน 

- 
รศ.จบฑาทภพยย ภบทราวาท

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสหกรณย

โครงการการสรดางแนวคภดการเรยยนรศด

แกยลศกเกษตรกรทยกครอบครบวมยอาชยพ

ทกานา: มภตภใหมยแหยงการเ รยยนรศดจาก

แปลงนาสศยการพบฒนาทยกยบกงยพน

 1 11/2554-10/255

6

 1,000,000.00
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ผศ.ทภพรบตนย พงศยธนาพาณภช

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

โครงการการสรดางแนวคภดการเรยยนรศด

แกยลศกเกษตรกรทยกครอบครบวมยอาชยพ

ทกานา: มภตภใหมยแหยงการเ รยยนรศดจาก

แปลงนาสศยการพบฒนาทยกยบกงยพน

 1 11/2554-10/255

6

 1,000,000.00

รศ.จบฑาทภพยย ภบทราวาท

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสหกรณย

โครงการการสบงเคราะหยชบดความรศด

พบฒนาหลบกสศตรการเรยยนรศด:มภตภใหมย

แหยงการเรยยนรศดจากแปลงนาสศยการ

พบฒนาทยกยบกงยพน

 2 11/2554-10/255

6

 1,000,000.00

ผศ.ทภพรบตนย พงศยธนาพาณภช

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รศ.วภนบย พบทธกศล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รศ.จบฑาทภพยย ภบทราวาท

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสหกรณย

โครงการการออกแบบการจบดการ

เรยยนรศดแกยลศกเกษตรกรกลบยมเปปาหมาย: 

มภตภใหมยการเรยยนรศดจากแปลงนาสศยการ

พบฒนาทยกยบกงยพน

 3 11/2554-10/255

6

 1,000,000.00

ผศ.ทภพรบตนย พงศยธนาพาณภช

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รศ.วภนบย พบทธกศล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รศ.จบฑาทภพยย ภบทราวาท

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสหกรณย

โครงการวภจบย "โรงเรยยนลศกชาวนา

เพพกอเพภกมสมรรถนะการทกาการเกษตร

เชภงธบรกภจ : มภตภใหมยแหยงการเรยยนรศด

จากแปลงนาสศยการพบฒนาทยกยบกงยพน" 

(phase 1)

 4 11/2554-10/255

6

 9,000,000.00

ผศ.ทภพรบตนย พงศยธนาพาณภช

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

รศ.วภนบย พบทธกศล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

นายเกภนศบกดภธ  ศรยสวย

     สถาบบนรามจภตตภ

     

นายสบวภทยย  ภศมภประเสรภฐโชค

     สกานบกงานกองทบนสนบบสนบนการวภจบย

     

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      12,000,000.00 บาท

สจานจกงานสหกรณรจจงหวจดกจาแพงเพชรแหลลงททน 

- 
รศ.ทรงกลด จารบสมบบตภ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนผลภตภบณฑย

โครงการเพภกมประสภทธภภาพการผลภต

พพชเกษตรเพพกอการแขยงขบนกภจกรรม 

การเพภกมขยดความสามารถสหกรณยภาค

การเกษตรและกลบยมเกษตรกร

 1 9/2555-11/2555  300,000.00

รศ.ธยระ วยณภน

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนผลภตภบณฑย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

สจานจกงานสวทงแวดลดอม กรทงเทพมหานครแหลลงททน 

- 
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ผศ.ลดาวบลยย พวงจภตร

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

โครงการประชาสบมพบนธยสรดางความ

เขดาใจแกยประชาชนในการดกาเนภนการ

โครงการอบทยานสวนจตบจบกร

 1 1/2555-1/2556  2,499,750.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,499,750.00 บาท

สจานจกงานอทตสาหกรรมจจงหวจดปททมธานอแหลลงททน 

- 
รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

โครงการพบฒนาโรงงานอบตสาหกรรม

ใหดเปปนโรงงานสยเขยยว

 1 4/2555-4/2556  4,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,000,000.00 บาท

สจานจกทดสอบทางการศศกษา สจานจกงานคณะกรรมการการศศกษาขจนนพชนนฐานแหลลงททน 

- 
อ.สภทธภกร สบมาลย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การวภเคราะหยหลบกสศตรเพพกอการเทยยบ

โอนความรศดของประเทศสมาชภกใน

กลบยมประชาคมอาเซยยน

 1 7/2555-10/2555  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

สจานจกนโยบายอนทรจกษรพลจงงานและพลจงงานทดแทนแหลลงททน 

- 
รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การศศกษาการจบดทกาแผนปฏภบบตภการ

อนบรบกษยพลบงงาน 20 ปป 

(พ.ศ.2554-2573)

 1 10/2554-12/255

6

 14,996,300.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      14,996,300.00 บาท

สจานจกฝนหลวงและการบวนเกษตรแหลลงททน 

- 
รศ.มงคล รบกษาพบชรวงศย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

โครงการการใชดขดอมศลภาพถยายดาว

เทยยม SMMS และ DVB-S เพพกอการ

ปฏภบบตภการและประเมภนผลฝนหลวงใน

ภาคเหนพอ

 1 6/2555-2/2556  1,200,000.00

ผศ.วบชรย วยรคเชนทรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

สจานจกพจฒนาบจณฑวตศศกษาและการววจจยดดานววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ สจานจกงานคณะกรรมการการอทดมศศกษาแหลลงททน 

- 
ผศ.เสรภมศภรภ จบนทรยเปรม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การประเมภนความปลอดภบยทาง

ชยวภาพของกลดวยไมดสกบลหวายดบด

แปลงพบนธบกรรมในระดบบโรงเรพอน

 1 8/2555-7/2557  480,000.00

ผศ.เสรภมศภรภ จบนทรยเปรม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การศศกษาความหลากหลายทางพบนธบ

กรรมของกลดวยไมดปฝาสกบลชดางกระใน

ประเทศไทย เพพกอประโยชนยดดานการ

อนบรบกษยและเชภงพานภชยย

 2 8/2555-7/2557  70,000.00

รศ.สบภาพร กลภกนคง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

โรคอบบบตภใหมยและโรคอบบบตภซนกาในขดาวทยก

มยสาเหตบจากเชพนอไฟโตพลาสมา

 3 9/2555-8/2556  200,000.00

ผศ.คนศงนภตยย เหรยยญวรากร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      750,000.00 บาท

สจานจกโรคอทบจตวใหมล กรมควบคทมโรคแหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 126 of 181

นางวบชธรย ทองอยอน

     สสอ.ชลบบรย

     

การพบฒนาระบบเฝปาระวบงโรคบรศเซล

โลสภสภายใตดแนวคภดสบขภาพหนศกง

เดยยว จบงหวบดชลบบรย

 1 4/2555-8/2555  200,000.00

นายเมธย สยงเสรภม

     สสอ.ศรยราชา

     

น.สพ.มบทภตะ ชลามาตยย

     ศ.วพ. ภาคตะวบนออก

     

น.สพ.เชษฐากฤช ดาราพงศย

     ปศจ.ชลบบรย

     

สพ.ญ. ดารกา ทองไทยนบนทย

     สวนสบตวยเปฟดเขาเขยยว องคยการสวนสบตวย

     

นส.สมฤดย สบขอบดม

     สสอ.พนบสนภคม

     

สพ.ญ. กบญญารบตนย จการบสวภมลรบตนย

     ปศอ.พนบสนภคม

     

สพ.ญ.อบงคณา สมมนบสทวยชบย

     องคยการสวนสบตวย

     

อ.วราพร พภมพยประไพ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

สจานจกววจจยและความรลวมมชอระหวลางประเทศ กรมปฟองกจนและบรรเทาสาธารณภจยแหลลงททน 

- 
ผศ.อรรณพ หอมจบนทรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

โครงการศศกษาวภจบยการประยบกตยใชด

ระบบสารสนเทศภศมภศาสตรย เพพกอการ

วภเคราะหยและวางแผนจบดการพพนนทยก

เสยกยงอบทกภบย จบงหวบดอบบลราชธานย

 1 7/2555-2/2556  1,800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,800,000.00 บาท

สจานจกศวลปากรทอท 12 นครราชสอมาแหลลงททน 

- 
อ.กฤษณย วบนอภนทรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

โครงการหาอายบวบตถบดดวยวภธยเปลยงแสง

ความรดอนโบราณวบตถบจากโบราณ

สถานปราสาทมยชบย

 1 9/2555-6/2556  42,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      42,000.00 บาท

สจานจกสลงเสรวมการผลวตขดาว กรมการขดาวแหลลงททน 

- 
รศ.ชศเกยยรตภ รบกซดอน

     สกานบกสยงเสรภมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝฝายการศศกษา วภจบยและพบฒนา

โครงการวภจบยตดนแบบระบบการถยาย

ทอดเทคโนโลยยและการสยงเสรภมการ

ผลภตขดาวทยกเหมาะสม

 1 9/2555-6/2556  600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

สจานจกานทรจพยากรธรรมชาตวและสวทงแวดลดอม จจงหวจดฉะเชวงเทราแหลลงททน 

- 
รศ.ชาตภ เจยยมไชยศรย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการศศกษาสการวจ วภเคราะหย และ

ออกแบบระบบจบดการเพพกอแกดไข

ปฝญหามลพภษทางนนกาในลบยมนนกาคลอง

พานทอง

 1 6/2555-6/2556  7,500,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      7,500,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนจจงหวจดระยองแหลลงททน 

- 
รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การศศกษาความเหมาะสมและออก

แบบรายละเอยยดระบบเตาเผามศลฝอย

ตภดเชพนอขององคยการบรภหารสยวน

จบงหวบดระยอง

 1 10/2554-5/2556  3,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนจจงหวจดราชบทรอแหลลงททน 

- 
รศ.บบญชา ขวบญยพน

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

การศศกษาวภจบยและวางแผนการแกด

ปฝญหาขาดแคลนนนกาในเขตจบงหวบด

ราชบบรย

 1 9/2555-3/2556  1,980,000.00

ผศ.วบชรภนทรย ชาญศภลปป

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชารบฐศาสตรยและรบฐประศาสนศาสตรย

การสการวจความพศงพอใจของผศดรบบ

บรภการทยกมยตยอการบรภการขององคยการ

บรภหารสยวนจบงหวบดราชบบรย

 2 8/2555-12/2555  35,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,015,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนจจงหวจดสกลนครแหลลงททน 

- 
อ.พบสกร องอาจ

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาสบงคมศาสตรย

การประเมภนแผนยบทธศาสตรยการ

พบฒนาขององคยการบรภหารสยวน

จบงหวบดสกลนคร

 1 11/2554-1/2555  170,000.00

อ.ธนบนตยชบย นพแกดว

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาสบงคมศาสตรย

อ.วรสภทธภธ วงศยอดภศบย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาการจบดการ

อ.นบนทภยา พรมทอง

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาการบบญชยและการเงภน

อ.สภรภลบกษณย พภชบยณรงคย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาการจบดการ

อ.ลบดดาพร กบลแกดว

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาการจบดการ

อ.บรรณสภทธภ สภทธภบรรณกบล

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาพลศศกษาและสบขศศกษา

อ.กบณฐภกา กลยอมสบวรรณ

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาสบงคมศาสตรย

อ.พบสกร องอาจ

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาสบงคมศาสตรย

ความพศงพอใจของประชาชนตยอการ

ดกาเนภนงานขององคยการบรภหารสยวน

จบงหวบดสกลนคร ประจกาปปงบประมาณ 

พ.ศ.2554

 2 11/2554-12/255

4

 170,000.00

อ.ธนบนตยชบย นพแกดว

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาสบงคมศาสตรย

อ.วรสภทธภธ วงศยอดภศบย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาการจบดการ
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อ.นบนทภยา พรมทอง

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาการบบญชยและการเงภน

ความพศงพอใจของประชาชนตยอการ

ดกาเนภนงานขององคยการบรภหารสยวน

จบงหวบดสกลนคร ประจกาปปงบประมาณ 

พ.ศ.2554

 2 11/2554-12/255

4

 170,000.00

อ.สภรภลบกษณย พภชบยณรงคย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาการจบดการ

อ.ลบดดาพร กบลแกดว

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาการจบดการ

อ.บรรณสภทธภ สภทธภบรรณกบล

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาพลศศกษาและสบขศศกษา

อ.กบณฐภกา กลยอมสบวรรณ

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาสบงคมศาสตรย

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      340,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนจจงหวจดสมททรปราการแหลลงททน 

- 
ผศ.สภทธภธ ธยรสรณย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาการจบดการทางการกยฬา

โครงการพบฒนากลยบทธยการสพกอสาร

ทางการตลาดแบบบศรณาการเพพกอสยง

เสรภมการทยองเทยกยวอยยางยบกงยพนใน

จบงหวบดสมบทรปราการ ประจกาปป 2555

 1 3/2555-9/2555  5,785,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,785,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบลบางแกดวแหลลงททน 

- 
รศ.สภรภกร กาญจนสบนทร

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาภศมภศาสตรย

การพบฒนาระบบแผนทยกภาษยและ

ทะเบยยนทรบพยยสภนดดวยคอมพภวเตอรย 

(GIS)

 1 8/2555-8/2556  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบลวจดละมทดแหลลงททน 

- 
รศ.สภรภกร กาญจนสบนทร

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาภศมภศาสตรย

โครงการปรบบปรบงระบบแผนทยกภาษย

และทะเบยยนทรบพยยสภนดดวยระบบ

คอมพภวเตอรยเพพกอประกอบการจบดเกกบ

ภาษยทดองถภกน

 1 7/2555-10/2555  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบลหนองมะคลาโมงแหลลงททน 

- 
รศ.สบเทพ สภรภวภทยาปกรณย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

ศศกษาความเปปนไปไดดของระบบ

จบดการสภกงปฏภกศลและมศลฝอยแบบถศก

สบขาภภบาลองคยการบรภหารสยวนตกาบล

หนองมะคยาโมง อ.ดยานชดาง จ.

สบพรรณบบรย

 1 8/2555-1/2556  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนทดองถวทนแหลลงททน 

- 
อ.วยระเกษตร สวนผกา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

ศศนยยวภจบยพบฒนาและฝฝกอบรมองคยการ

บรภหารสยวนทดองถภกน

 1 2/2555-9/2559  1,999,999.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,999,999.00 บาท
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องครการสลงเสรวมกวจการโคนมแหลงประเทศไทย (อ.ส.ค.)แหลลงททน 

- 
ผศ.เกรยยงไกร แกดวตระกศลพงษย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

โครงการจบดทกาขดอเสนอระบบ

เทคโนโลยยสารสนเทศทางการ

บรภหารจบดการและการบบญชย เพพกอรอง

รบบการพบฒนาระบบบรภหารทรบพยากร

องคยกร (Enterprise Resource 

Planning: ERP) ในอนาคต

 1 8/2555-8/2556  9,950,000.00

ผศ.สมพงษย เจษฎาธรรมสถภต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.พบสภทธภธ กมลเวชช

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาการคอมพภวเตอรย

อ.รบกศบกดภธ เสรภมศบกดภธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      9,950,000.00 บาท

องครการอทตสาหกรรมปปาไมดแหลลงททน 

- 
รศ.วภพบกตรย จภนตนา

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการจบดการปฝาไมด

การสการวจทบศนคตภและความพศงพอใจ

ของชบมชนทยกมยอยศยโดยรอบพพนนทยก

อนบรบกษยในสวนปฝาองคยการ

อบตสาหกรรมปฝาไมด

 1 8/2556  740,000.00

ผศ.วบฒนชบย ตาเสน

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

โครงการสการวจและจบดทกาฐานขดอมศล

ความหลากหลายทางชยวภาพสวนปฝา

นนกาสวยหดวยปลาดบก จบงหวบดเลย 

องคยการอบตสาหกรรมปฝาไมด

 2 5/2555-12/2555  252,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      992,000.00 บาท

องครการอทตสาหกรรมปปาไมด,หนลวยเพาะเลอนยงสจตวรปปากรมอททยานแหลงชาตวสจตวรปปาและพจนธทรพชช เและองครการสวน

ส

แหลลงททน 

- 

รศ.วรวภทยย วบชชวบลคบ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาพยาธภวภทยา

การพบฒนาและวภจบยการตรวจสอบ

หลากหลายทางพบนธบกรรมและ

สบขภาพสบตวยในชดางและสบตวยปฝาเพพกอ

การอนบรบกษย

 1 2/2555-8/2556  1,800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,800,000.00 บาท

องครกรอวสระและเอกชน

Almendra (Thailand) Ltd.,แหลลงททน 

- 
รศ.สบนทรย สบวรรณสภชณนย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การประเมภนคบณภาพทางประสาท

สบมผบสเชภงพรรณนาของสารใหดความ

หวานทดแทนนนกาตาล

 1 5/2555-7/2555  161,200.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      161,200.00 บาท

Amano Enzyme Inc.แหลลงททน 

- 
รศ.วภรบตนย วาณภชยยศรยรบตนา

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

การวภเคราะหยเดกแตรนใน

อบตสาหกรรมนนกาตาล

 1 3/2555-8/2555  600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

Asian Navigation co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
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ดร.สบมภตรา บบญบการบง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

การพบฒนาผลภตภบณฑยกาแฟ 3 in 1 

สศตรตดนตการบบและสศตรไขมบนตกกา

 1 8/2555-2/2556  170,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      170,000.00 บาท

BASF Limited, The Chemical Companyแหลลงททน 

- 
ศ.ธยรภาพ เจรภญวภรภยะภาพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

การตรวจประเมภนมบดงชบบสารเคมยโดย

ใชดยบงลาย

 1 10/2554-9/2555  2,400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,400,000.00 บาท

DKSH (Thailand) Limitedแหลลงททน 

- 
ผศ.นรภนทรย อบประกรภนทรย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

การประเมภนประสภทธภภาพของยากบน

บภดบางตบวในการปปองกบนการตภดเชพนอ 

Eimeria tenella ทยกแยกไดดจากฟารยม

ไกยเนพนอทยกปฝวยดดวยโรคบภด

 1 9/2555-7/2556  134,200.00

นางภบทรา มศลจภตร

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      134,200.00 บาท

Dutch Mill Co.,Ltdแหลลงททน 

- 
นายประมวล ทรายทอง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายจบลชยววภทยาประยบกตย

การถยายทอดวภธยการผลภตไวนย นนกาสดม

สายชศหมบกจากสบบปะรด และการผลภต

เครพกองดพกมนนกาสดมสายชศหมบกผสมนนกาผล

ไมด

 1 3/2555-9/2555  94,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      94,500.00 บาท

Hongsa Power Co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.นภคม แหลมสบก

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนผลภตภบณฑย

The Preliminary Study for Water 

Balance Model for the Hongsa 

Mine Power Project,Xayaboury 

Province,Lao PDR

 1 3/2555-3/2556  6,218,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,218,000.00 บาท

HUNTER GROUP LTD.แหลลงททน 

- 
รศ.เสาวณยยย เลภศวรสภรภกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การพบฒนาผลภตภบณฑยอาหารขบเคยนยว

เพพกอขบดหภนปศนสกาหรบบสบนบขแบบเนพนอ

แขกงหยาบดดวยการทดแทนหนบงวบว

ดดวยสยวนผสมทยกยยอยสลายไดด

 1 4/2556-1/2557  398,000.00

รศ.เสาวณยยย เลภศวรสภรภกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การพบฒนาผลภตภบณฑยอาหารขบเคยนยว

เพพกอขบดหภนปศนสกาหรบบสบนบขแบบเนพนอ

เหนยยวหยบยน

 2 4/2556-9/2556  263,600.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      661,600.00 บาท

Huvepharma Ltd. (Thailand)แหลลงททน 

- 
ผศ.นรภนทรย อบประกรภนทรย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

การประเมภนประสภทธภภาพของยากบน

บภดชนภดตยางๆ ในการปปองกบนเชพนอ 

Eimeria tenella ทยกแยกไดดจากฟารยม

ไกยเนพนอทยกปฝวยดดวยโรคบภด

 1 9/2555-7/2556  94,600.00
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นางภบทรา มศลจภตร

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

การประเมภนประสภทธภภาพของยากบน

บภดชนภดตยางๆ ในการปปองกบนเชพนอ 

Eimeria tenella ทยกแยกไดดจากฟารยม

ไกยเนพนอทยกปฝวยดดวยโรคบภด

 1 9/2555-7/2556  94,600.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      94,600.00 บาท

IMMS Co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.วภชบย กภจวบทวรเวทยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การศศกษาความลดาของแผยนยางรอง

ใตดคานชนภดเสรภมแผยนเหลกก ชนภดยาง

ธรรมชาตภและยางสบงเคราะหย

 1 6/2555-10/2556  500,000.00

ผศ. ประเสรภฐ  ศภรภนรานบนทย

     Rungsit University

     

รศ.วภชบย กภจวบทวรเวทยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การศศกษาพฤตภกรรมและอายบการใชด

งานของสะพานคอนกรยตอบดแรงชนภด 

Box Girder

 2 4/2555-11/2556  300,000.00

ผศ. ประเสรภฐ ศภรภนรานบนทย

     มหาวภทยาลบย รบงสภต

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

MSD Animal Health (Thailand) co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.นรภนทรย อบประกรภนทรย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

Evaluation of the efficacy of a 

live coccidial vaccine (CoccivacB 

) against Eimeria tenella 

originated from coccidia-infected 

broiler flock

 1 9/2555-7/2556  130,000.00

นางภบทรา มศลจภตร

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      130,000.00 บาท

Novus International, Inc.แหลลงททน 

- 
อ.ประพบนธยศบกดภธ ศยรษะภศมภ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

การศศกษาประสภทธภภาพของโป

รไบโอตภคสยแบคทยเรยยทยกใชดผสมอาหาร

ในการปปองกบนโรคในปลานภล

 1 3/2555-7/2555  264,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      264,000.00 บาท

OSTC GROUP LTD.แหลลงททน 

- 
อ.เทพกบญญา หาญศยลวบต

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การวภจบยและพบฒนาผลภตภบณฑยจาก

ขดาวทยกปราศจากกลศเตน

 1 7/2555  113,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      113,000.00 บาท

Pfizer (Thailand) Limitedแหลลงททน 

- 
ผศ.นรภนทรย อบประกรภนทรย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

การประเมภนประสภทธภภาพของ การทกา

วบคซยนปปองกบนโรคบภดเชพนอเปปน 

(Inovocox) ดดวยวภธย in ovo ตยอการ

ปปองกบน เชพนอ Eimeria tenella ทยกแยก

ไดดมาจากฟารยมไกยเนพนอทยกเกภดปฝญหา

โรคบภด

 1 9/2555-7/2556  140,000.00
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นางภบทรา มศลจภตร

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

การประเมภนประสภทธภภาพของ การทกา

วบคซยนปปองกบนโรคบภดเชพนอเปปน 

(Inovocox) ดดวยวภธย in ovo ตยอการ

ปปองกบน เชพนอ Eimeria tenella ทยกแยก

ไดดมาจากฟารยมไกยเนพนอทยกเกภดปฝญหา

โรคบภด

 1 9/2555-7/2556  140,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      140,000.00 บาท

PQ Corporation Co., Ltd.แหลลงททน 

- 
อ.วยระเกษตร สวนผกา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การศศกษาใชดสารผสมเพภกมดดวยวภธยการ

ทกาผภวทางแบบผสมอบยน

 1 4/2555-10/2556  1,050,000.00

รศ.วบชรภนทรย วภทยกบล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

ผศ.ทวยศบกดภธ ปฟตภคบณพงศยสบข

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

รศ.กยอโชค จบนทวรางกศร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,050,000.00 บาท

PTT Chemical Public Company Limitedแหลลงททน 

- 
ผศ.ธบญญารบตนย จภญกาญจนย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

Market study on laminated 

materials for packaging 

application

 1 8/2555-12/2555  1,800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,800,000.00 บาท

Thai Biogas Energy Co., Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.สบทธภศบกดภธ ศรลบมพย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การวภจบยเพพกอออกแบบงานขบดบยอเพพกอ

ผลภตแกทสชยวภาพ สกานบกงาน อ.ทยา

ฉาง จ.สบราษฎรยธานย (โครงการ 2) 

และ จ.พบงงา

 1 5/2555-12/2555  912,900.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      912,900.00 บาท

UBE Technical Center (Asia) Limitedแหลลงททน 

- 
รศ.เมตตา เจรภญพานภช

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

โครงการใหดความรศดดดานการเตรยยมตบว

เรยงปฏภกภรภยา

 1 4/2555-4/2556  137,143.00

อ.ธงไทย วภฑศรยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      137,143.00 บาท

กองททนการกทศล กว.แหลลงททน 

- 
รศ.อภภลบกษณย ธรรมทวยธภกบล

     คณะมนบษยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาภาษาศาสตรย

โครงการสพกอการสอนการอยานเขยยน

ภาษาไทยพพนนฐานสกาหรบบผศดพภการทาง

การไดดยภนเพพกอพบฒนาคบณภาพชยวภตทยก

ยบกงยพน

 1 10/2554-9/2555  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท
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โครงการความรลวมมชอทางววชาการเพชทอจจดตจนง “ศผนยรววจจยการเกษตรเครชอขลายชทมชน บรวษจทไออารรพอซอ จจากจด –แหลลงททน 

- 
อ.เพชรดา ปฟนใจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การจบดการธาตบอาหารไนโตรเจน  

ฟอสฟอรบสและโพแทสเซยยมตยอ

คบณภาพและผลผลภตของกระทดอน

 1 4/2555-5/2556  170,000.00

ผศ.เสาวนบช ถาวรพฤกษย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

ผศ.สบเทพ ทองแพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.รตภยา ธบวพาณภชยานบนทย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การแปรรศปเนพนอผสมเปลพอกมบงคบดเพพกอ

ผลภตเปปนเครพกองดพกมผงสกาเรกจรศป

 2 4/2555-10/2556  140,000.00

ผศ.ดลฤดย ใจสบทธภธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.ศบภกภตตย สายสบนทร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.สบดสายสภน แกดวเรพอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.ดลฤดย ใจสบทธภธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การเพภกมมศลคยาลศกทบเรยยนขนาดเลกก

ดดวยการผลภต Bio-Char

 3 4/2555-7/2556  250,000.00

อ.รตภยา ธบวพาณภชยานบนทย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.ศบภกภตตย สายสบนทร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.สบดสายสภน แกดวเรพอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      560,000.00 บาท

ชมรมพททธศาสตรรสากลฯแหลลงททน 

- 
ผศ.ทภพวบลยย สยจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

การวภจบยและพบฒนาวบฒนธรรมชาว

พบทธของเยาวชนไทย กรณยศศกษา 

นภสภตมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย อ.

กกาแพงแสน จ.นครปฐม

 1 6/2555-5/2556  20,000.00

ผศ.ปารภชาตภ จบนทรยเพกญ

     คณะศศกษาศาสตรยและพบฒนศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาครบศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

บรวษจท  พวพวธภจณฑรเอเซอย  จจากจด ผผดไดดรจบททนจากเทศบาลเมชองเกาะสมทยแหลลงททน 

- 
อ.ธนภณ พบนธเสน

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาการวางผบงเมพองและสภาพแวดลดอม

สถาปฝตยกรรมและอสบงหารภมทรบพยยทยก

เหมาะสมในการปรบบปรบงผบงเมพองรวม

ชบมชนเกาะสมบย จบงหวบดสบราษฎรยธานย

 1 8/2555-9/2556  100,000.00

น.ส.สบปณภตา มบกนเจรภญ

     โครงการบบณฑภตศศกษาสาขาการวางผบงเมพองและ

สภาพแวดลดอม (ภาคพภเศษ)
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษจท Berlin Pharmaceutical Industry จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.เลอพงศย จารบพบนธย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

การออกแบบบรรจบภบณฑยเวชภบณฑย 1 8/2555-9/2555  75,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      75,000.00 บาท

บรวษจท BiologiQ Inc.แหลลงททน 

- 
รศ.กลดาณรงคย ศรยรอต

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

การพบฒนากระบวนการผลภตกรดเลคตภ

ก ชนภด แอล และ ดย จากแปปงมบน

สกาปะหลบง

 1 9/2555-8/2556  1,463,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,463,000.00 บาท

บรวษจท CA International Information จจากจดแหลลงททน 

- 
นางสาวจบฑามณย แสงสวยาง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     ศศนยยวภจบยระบบนภเวศเกษตร

การจบดรวบรวมขดอมศลเพพกอโครงการ

ศศกษาและพบฒนาฐานขดอมศล

อบตสาหกรรมอาหารแปรรศป

 1 4/2555-6/2555  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

บรวษจท CEREBOS 2012แหลลงททน 

- 
อ.กอบศบกดภธ กาญจนาพงศยกบล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

ผภวหนบงเทยยมเสดนใยนาโนจากวยาน

หางจระเขด: ทางเลพอกสกาหรบบการ

รบกษาแผลไฟไหมด

 1 9/2555-12/2556  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษจท Clover seed จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.สบจภนตย ภบทรภศวดล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การวภจบยและพบฒนาพพชตระกลศแตงใหด

ตดานทานตยอเชพนอไวรบส

 1 10/2554-9/2555  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

บรวษจท DuPontแหลลงททน 

- 
รศ.ชลอ ลภนมสบวรรณ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

การประเมภนผลการใชดสาร DuPont? 

Virkon? Aquatic ในการลดการเกภด

โรค Vibriosis ในกบดงขาวแวนนาไม

 1 10/2554-9/2555  150,000.00

ผศ.นภตภ ชศเชภด

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

ผศ.วบชรภยา ภศรยวภโรจนยกบล

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษจท Idemitsu Kosan Co., Ltdแหลลงททน 

- 
ดร.พภลาณย ไวถนอมสบตยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

Development of Cassava Pulp to 

Ethanol for Pilot Plant

 1 3/2555-2/2556  3,600,000.00
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นางวารบณย ธนะแพสยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

Development of Cassava Pulp to 

Ethanol for Pilot Plant

 1 3/2555-2/2556  3,600,000.00

นางสาววราภรณย อภภวบฒนาภภวบต

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

นายภบทร คมกมล

     สถาบบนผลภตผลเกษตรฯ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,600,000.00 บาท

บรวษจท IRPCแหลลงททน 

- 
อ.ประกาย เทพหาร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

ความหลากหลายของแมลงทยกมย

ประโยชนยและแมลงสบตรศพพชในสวนไมด

ผลของเกษตรกรในจบงหวบดระยอง

 1 4/2555-4/2556  210,000.00

นางสาวนบนทยนภบส เตชะวบนโต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชากยฏวภทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      210,000.00 บาท

บรวษจท TP Public จจากจดแหลลงททน 

- 
นางสาวชมดาว สภกขะมณฑล

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

เครพกองดพกมเพพกอสบขภาพ 1 6/2555-3/2556  135,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      135,000.00 บาท

บรวษจท Unilever Thai servicesแหลลงททน 

- 
รศ.สบนทรย สบวรรณสภชณนย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การทดสอบผลภตภบณฑยไอศกรยมดดวย

วภธยทางประสาทสบมผบส

 1 1/2555-2/2555  23,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      23,500.00 บาท

บรวษจท กรทงเทพโทรทจศนรและววทยท จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.อบศนยยย กยอตระกศล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

ระบบหดองสมบดอบตโนมบตภ Koha 1 1/2555-9/2555  148,723.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      148,723.00 บาท

บรวษจท กรทงไทยอาหารสจตวร จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
นางสาวภารดย แซยอศนง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ศศนยยปฏภบบตภการวภศวกรรมพลบงงานและสภกงแวดลดอม

การวภจบยการทดสอบจบดทกาปบปย/สาร

ปรบบปรบงดภน โดยใชดวบสดบเหลพอใชดจาก

โรงงาน

 1 3/2555-4/2556  36,350.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      36,350.00 บาท

บรวษจท กจลฟฟ เจพอ จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.จบกรกฤษณย มหบจฉรภยวงศย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

โครงการออกแบบและพบฒนา

ผลภตภบณฑยดดวยตะกอนจากระบบผลภต

นนกาของโรงไฟฟปา

 1 12/2554-8/2555  550,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      550,000.00 บาท

บรวษจท การบวนไทย จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.กภตตภชบย ดวงมาลยย

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

แนวทางทวนสอบปรภมาณกทาซ

เรพอนกระจกทยกลดไดดจากกภจกรรมตยาง 

ๆ ของบรภษบท การบภนไทย จกากบด (

มหาชน)

 1 10/2554-3/2555  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษจท กดาวหนดาทจทวไทยเพชทอการเกษตร จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชบยสภทธภธ ทองจศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การใชดประโยชนยจากวบสดบผสมระหวยาง

กากนนกาตาลผงชศรส (อามภ-อามภ)และขยน

เถดาลอยเพพกอการเจรภญเตภบโตและผล

ผลภตของขดาวโพดเลยนยงสบตวย

 1 9/2555-3/2557  150,000.00

นางสาวศภรภสบดา บบตรเพชร

     ภาควภชาปฐพยวภทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษจท เกษตรไทยอทตสาหกรรมนนจาตาล จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.กบมบท สบงขศภลา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

โครงการวภเคราะหยขดอมศลระบบภศมภ

สารสนเทศการผลภตอดอยเพพกอพบฒนา

ผลผลภตและคบณภาพอดอยทยกเขดาหยบโรง

งานนนกาตาลเกษตรไทย

 1 12/2554-9/2555  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษจท คราวนร ฟผฟด แพรคเกรจจวนง (ประเทศไทย) จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.รบตนาวรรณ มบกงคบกง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

คารยบอนฟบตพรภนนทยและฉลากคารยบอน

ผลภตภบณฑยกระปปองโลหะ

 1 3/2555-12/2555  365,750.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      365,750.00 บาท

บรวษจท ครอเอทอฟ เทคโนโลยอ จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.อรรณพ หอมจบนทรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

โครงการประเมภนภาวะความเสยกยงของ

แหลยงนนกา บรภษบท ไทยนนกาทภพยย จกากบด

 1 3/2555-3/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษจท คอนซจลแทนทร ออฟ เทคโนโลยอ จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.เตภมศบกดภธ สบขวภบศลยย

     คณะวภทยาการจบดการ ศรยราชา

     สาขาวภชาการจบดการ

โครงการศศกษา "สภาพเศรษฐกภจ 

สบงคมและผลกระทบจากการพบฒนา

อบตสาหกรรมทยกมยตยอครบวเรพอน

ประชาชนทยกอาศบยอยศยโดยรอบนภคม

อบตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบบรย)"

 1 7/2555-2/2556  1,000,000.00

อ.สมบบตภ เกษมลดนนภา

     คณะวภทยาการจบดการ ศรยราชา

     สาขาวภชาการจบดการ

เพชรรบตนย ภศยพบนธย

     คณะวภทยาการจบดการ ศรยราชา สาขาวภชาการ

จบดการ
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อ.วรสภทธภธ ปาลกะวงศย ณ อยบธยา

     คณะวภทยาศาสตรย  ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยพพนนฐานและพลศศกษา

โครงการศศกษา "สภาพเศรษฐกภจ 

สบงคมและผลกระทบจากการพบฒนา

อบตสาหกรรมทยกมยตยอครบวเรพอน

ประชาชนทยกอาศบยอยศยโดยรอบนภคม

อบตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบบรย)"

 1 7/2555-2/2556  1,000,000.00

นายณรงคย บางหลวง

     คณะวภทยาการจบดการ  ศรยราชา สยวนงานจบดการ

ศศกษา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

บรวษจท คานลอน แครอท (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.หทบยรบตนย รภมคยรย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การทดสอบความชอบรวมของผศด

บรภโภคตยอผลภตภบณฑยนมเปรยยบเทยยบ

กบบผลภตภบณฑยคศยแขยง

 1 3/2555-5/2555  280,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      280,000.00 บาท

บรวษจท คทณดวงทจย จจนตระกผลแหลลงททน 

- 
นางสาวสบภบคชนมย คลยองดย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

โครงการพบฒนานนกาผศนงพรดอมดพกม 1 4/2555-3/2556  124,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      124,000.00 บาท

บรวษจท จรผลรจตนร โปรดจกสร จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดยเซลลย สวนบบรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

สการวจและพบฒนาแหลยงนนกาบาดาล

โครงการกยอสรดางโรงงาน

อบตสาหกรรมชลบบรย ตกาบลคลองกภกว 

อกาเภอบดานบศง จบงหวบดชลบบรย

 1 8/2555-12/2555  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษจท จจดการและพจฒนาทรจพยากรนนจาภาคตะวจนออก จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.ณบฐ มาแจดง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมทรบพยากรนนกา

การศศกษาทบทวนแผนหลบกการ

พบฒนาแหลยงนนกาและแผนหลบกการปรบบ

ปรบงระบบทยอสยงนนกาในพพนนทยกภาคตะวบน

ออก

 1 8/2555-12/2556  1,506,750.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,506,750.00 บาท

บรวษจท เจ แอล พอ เอรนจวเนอยรวทงเซอรรววส จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดยเซลลย สวนบบรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การสการวจแหลยงนนกาบาดาลบรภเวณ

โครงการพบฒนาใกลดชายฝปฝงทะเล อ.

ปฝาตอง จ.ภศเกกต

 1 2/2555-8/2555  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษจท ชวก ฟผฟดสร (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.สยบมพร รบตนพบนธย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

การศศกษาการผลภตนนกามะพรดาวพรดอม

ดพกมทยกผยานการฆยาเชพนอดดวยวภธยการ High 

Pressure Processing (HPP)

 1 7/2555-7/2556  315,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      315,000.00 บาท

บรวษจท ชทมพรอทตสาหกรรมนนจามจนปาลรม จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
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ศ.สบนทรย ยภกงชบชวาลยย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

งานวภชาการเพพกอพบฒนาการผลภตปาลยม

นนกามบน

 1 2/2555-2/2558  1,800,000.00

รศ.ประศาสตรย เกพนอมณย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

สบณฐานวภทยา กายวภภาค และ

พบฒนาการของตาดอก ดอก ผล และ

เมลกดปาลยมนนกามบนในระดบบเซลลยและ

เนพนอเยพกอ

 2 1/2555-12/2555  100,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,900,000.00 บาท

บรวษจท ชผเทค เอรนจวเนอยรวทง จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชาวย อภนทรประสภทธภธ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

การออกแบบและทดสอบเครพกองผลภต

ขดาวนศกง 50 กภโลกรบมตยอชบกวโมง การ

พบฒนาสมการสกาหรบบทกานายระยะ

เวลาสกาหรบบทกานายระยะเวลาสกาหรบบ

กระบวนการแชยและนศกงขดาว และตรวจ

สอบคบณภาพขดาวนศกง

 1 1/2555-1/2556  682,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      682,000.00 บาท

บรวษจท ซาโกร (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.อบดมศบกดภธ เลภศสบชาตวนภช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

โครงการการพบฒนาการตรวจสอบ

และการควบคบมโรคขอบใบแหดงของ

ขดาว (Bacterial Blight of Rice) ใน

เมลกดพบนธบยดดวยสาร Bacbicure 

25%WP

 1 12/2554-3/2556  249,348.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      249,348.00 บาท

บรวษจท ซวนเจนทา ครอป โปรเทคชจทน จจากจดแหลลงททน 

- 
นางสาวแสงแข นดาวานภช

     สถาบบนอภนทรยจบนทรสถภตยยเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาพพชศาสตรย

     ศศนยยวภจบยขดาวโพดและขดาวฟฝางแหยงชาตภ

การผลภตหนอนเจาะสมอฝปายเพพกอใชด

ทดสอบประสภทธภภาพของสารกกาจบด

แมลง

 1 10/2554-5/2555  45,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      45,000.00 บาท

บรวษจท ซวนโปรแอนนวมอลนววทรวชจทน(ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.อรพภนทย จภนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

การใชดแรยธาตบรวมในอาหารกบดง 1 7/2555-8/2556  205,000.00

รศ.ดร.ศรยนดอยชบยมคกา

     มหาวภทยาลบยราชภบฏวไลยอลงกรณย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      205,000.00 บาท

บรวษจท ซอ.พอ.คดาปลอกและการตลาด จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.ชลลดา หลวงพภทบกษย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

การพบฒนาผลภตภบณฑยอาหารกลยอง

พรดอมรบบประทานชนภดแชยเยกนของรดาน

สะดวกซพนอในประเทศไทย

 1 12/2555-6/2556  109,950.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      109,950.00 บาท

บรวษจท ซอออแอล เอรนไวรอนเมดนสร จจากจดแหลลงททน 

- 
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รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการ Motive Chaengwattana 

ตบนงอยย บรภเวณซอยแจดงวบฒนะ 10 ถนน

แจดงวบฒนะ เขตหลบกสยก กรบงเทพฯ

 1 6/2555-7/2556  120,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการ Siam Ocean View ตบนงอยศย

อกาเภอบางละมบง จบงหวบดชลบบรย

 2 7/2555-7/2556  120,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม โครง

การบลศสกายคอนโดมภเนยยม 

นวลจบนทรย ตบนงอยศยบรภเวณซอย

นวลจบนทรย 12 ถนนนวลจบนทรย แขวง

นวลจบนทรย เขตบศงกบยม กรบงเทพฯ

 3 7/2555-7/2556  120,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม โครง

การมารยเกกตเรสซภเดนซย สบขบมวภท 24 

ตบนงอยศยบรภเวณ ซอยสบขบมวภท 24 ถนน

สบขบมวภท แขวงคลองตบน เขต

คลองเตย กรบงเทพ

 4 5/2555-5/2556  150,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการลบมพภนย คอนโดทาวนย ชลบบรย

 5 7/2555-7/2556  150,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการอาคารคอนโดมภเนยยมและ

บดานพบกตากอากาศ ตบนงอยศยบรภเวณถนน

เพชรเกษม อกาเภอหบวหภน จบงหวบด

ประจวบคยรยขบนธย

 6 7/2555-7/2556  130,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม

โครงการคอนโดมภเนยยม เขาใหญย 

จบงหวบดนครราชสยมา

 7 7/2555-7/2556  130,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการ Siam Hotel Pattaya ตบนง

อยศยทยกตกาบลหนองปรพอ อกาเภอบางละ

มบง จบงหวบดชลบบรย

 8 7/2555-7/2556  120,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

โครงการศศกษาผลกระทบสภกงแวดลดอม

เบพนองตดน โครงการ เอ อพารยทเมนตย

ตบนงอยศยบรภเวณซอยโพธภสาร 6 ตกาบล

นาเกลพอ อกาเภอบางละมบง จบงหวบด

ชลบบรย

 9 3/2555-4/2556  50,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

โครงการศศกษาผลกระทบสภกงแวดลดอม

เบพนองตดน โครงการลยลาบาลย รยสอรยท 

ตบนงอยศยบรภเวณถนนพบทยา-นาเกลพอ 

ตกาบลนาเกลพอ อกาเภอบางละมบง 

จบงหวบดชลบบรย

 10 4/2555-4/2556  60,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

โครงการศศกษาผลกระทบสภกงแวดลดอม

เบพนองตดน โครงการอาคารอยศยอาศบยรวม 

5 ชบนน ตบนงอยศยบรภเวณถนนพบทยาใตด 

ตกาบลนาเกลพอ อกาเภอบางละมบง 

จบงหวบดชลบบรย

 11 4/2555-4/2556  60,000.00

รวม     11  โครงการ     งบประมาณ      1,210,000.00 บาท
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บรวษจท ดดวงสยามแหลลงททน 

- 
ผศ.ชบยสภทธภธ ทองจศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การใชดประโยชนยจากวบสดบรองพพนนหมบก

เพพกอผลภตปบปยอภนทรยยยตามมาตรฐาน

ของกรมวภชาการเกษตร

 1 6/2555-12/2555  48,000.00

นางสาวระวภวรรณ โชตภพบนธย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยสภทธภพรกฤดากร

นางสาวศภรภสบดา บบตรเพชร

     ภาควภชาปฐพยวภทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      48,000.00 บาท

บรวษจท ดจชมวลลร จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.สบรภยะ สะวานนทย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

การศศกษาการทกาอาหารหมบกผสม

เสรกจเพพกอใชดเปปนอาหารโคนม

 1 7/2555-6/2556  571,560.00

นายอรรถวบฒภ ปลบดพรหม

     นภสภตปรภญญาโท ภาควภชาสบตวบาล คณะเกษตร 

กกาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      571,560.00 บาท

บรวษจท ดานวลอท ฟารรออส จจากจด และ บรวษจท ไทยออยลร จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.สพบสกบล คบรบรบตนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมเครพกองกล

เกษตรศาสตรยผลภตเครพกองกรองนนกา

ชยวยผศดประสบอบทกภบย

 1 10/2554-1/2555  110,000.00

ผศ.สถาพร เชพนอเพกง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมเครพกองกล

อ.สบภบทร พบฒนยวภชบยโชตภ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาวภศวกรรมเครพกองกล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      110,000.00 บาท

บรวษจท แดรอทโฮม จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.รบตนาวรรณ มบกงคบกง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

พภชภตฉลากคารยบอนฟบตพรภนตย 

ผลภตภบณฑยนมสดพาสเจอรยไรสยและ

โยเกภรยต แครยกโฮม

 1 10/2555-12/255

5

 199,650.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      199,650.00 บาท

บรวษจท ตจนงเซอยะปปงโลหะกวจแหลลงททน 

- 
รศ.รบตนา ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การศศกษารศปแบบการใชดงานเครพกอง

จบกรกลเกษตรในนา และความเปปนไป

ไดดในการนการถไถเดภนตามทยกผลภตโดย

โรงงานของคนไทยเขดาไปใชดงานใน

การทกานาในประเทศพมยา

 1 8/2555-1/2556  250,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท

บรวษจท ตดาชวทงคอตตอนไทย จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.ปบณณมย สบจจกมล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

โครงการพบฒนาโปรแกรม

คอมพภวเตอรยเพพกอจบดการผลภตของ บ

จก. ตดาชภกงคอตตอนไทย

 1 2/2555-4/2555  300,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษจท ทรอโปรดจกสร จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชาวย อภนทรประสภทธภธ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

เครพกองกลบกนนนกาสดมควบนไมดแบบสศญญา

กาศ

 1 7/2555-1/2556  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษจท ทจาไดดไง จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.ภศรภวบจนย เดชอบยม

     คณะมนบษยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาศภลปาชยพ

โครงการพบฒนาศบกยภาพผศดประกอบ

การทยองเทยกยวในกลบยมพพนนทยกเพพกอสรดาง

มศลคยาเพภกมโดยใชดนวบตกรรมใหมยเชพกอม

โยงการตลาด

 1 1/2555-6/2555  4,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,500,000.00 บาท

บรวษจท ทวปโกด จจากจด (มหาชน) - กรมทางหลวงแหลลงททน 

- 
ผศ.วบจนยวงคย กรยพละ

     คณะวภทยาศาสตรยและวภศวกรรมศาสตรย สกลนคร

     สาขาวภชาวภศวกรรมโยธาและสภกงแวดลดอม

โครงการศศกษาความเหมาะสมในการ

ใชดงานผภวทางแบบ Ultra Thin 

Friction Course ในประเทศไทย

 1 9/2555-8/2556  5,350,000.00

อ.ตยอศบกดภธ ประเสรภฐสบงขย

     คณะวภทยาศาสตรยและวภศวกรรมศาสตรย สกลนคร

     สาขาวภชาวภศวกรรมโยธาและสภกงแวดลดอม

อ.อธภกา วงคยกวานกลม

     คณะวภทยาศาสตรยและวภศวกรรมศาสตรย สกลนคร

     สาขาวภชาวภศวกรรมโยธาและสภกงแวดลดอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,350,000.00 บาท

บรวษจท เทวกรรมโอสถ จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.นภรอมลย มะกาเจ

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาสรยรวภทยาการออกกกาลบง

การศศกษาผลของการใชดนนกามบนมวยทยก

มยตยอทางสรยรวภทยา จภตวภทยาและ

สมรรถนะทางการกยฬา

 1 7/2555-5/2556  355,000.00

อ.พรพล พภมพาพร

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาสรยรวภทยาการออกกกาลบง

ผศ.ราตรย เรพองไทย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาสรยรวภทยาการออกกกาลบง

อ.อาภบสรา อบครพบนธบย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาสรยรวภทยาการออกกกาลบง

อ.จบกรพงษย ขาวถภกน

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาสรยรวภทยาการออกกกาลบง

อ.วภมลมาศ ประชากบล

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาจภตวภทยาการกยฬา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      355,000.00 บาท

บรวษจท ไทยเซรนทรจลเคมอ จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
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อ.อบญธภชา พรมเมพองคบก

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การศศกษาผลของปบปยเคมยสศตรตยางๆ ทยก

มยตยอการเจรภญเตภบโตและ องคย

ประกอบผลผลภตในขดาวพบนธบย

สบพรรณบบรย 1 ปปเพาะปลศก 

2555/2556

 1 1/2555-5/2556  90,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

บรวษจท ไทยฟผดสรอวนเตอรรเนชจทนแนล จจากจดแหลลงททน 

- 
นายวภชบย สรพงษยไพศาล

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนากยฏวภทยาสภกงแวดลดอม

ประสภทธภภาพของ WO, WOC และ 

WO condensate ในการเปปนสารไลย

เพลยนยงกระโดดสยนนกาตาล

 1 5/2555-12/2555  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษจท ไทยรวมสวนพจฒนาอทตสาหกรรม จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.รบตนาวรรณ มบกงคบกง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

คารยบอนฟบตพรภนนทยและฉลากคารยบอน

ฟบตพรภนนทยผลภตภบณฑยแกงเขยยวหวานทศ

นยากระปปอง

 1 1/2555-3/2555  33,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      33,000.00 บาท

บรวษจท ไทยสเตนเลสสตอล จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ทวยเดช ศภรภธนาพภพบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การทดสอบความคงทนสารเคลพอบ

กบนตภดผภววบสดบ

 1 1/2555-1/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษจท ไทยออยลรเอทานอลจจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ปฟยะ กภตตภภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

โครงการทยกปรศกษาทางการเกษตร

เพพกอประเมภนการผลภตมบนสกาปะหลบง

ของบรภษบท อบบล ไบโอ เอทานอล 

จกากบด

 1 12/2554-10/255

5

 900,000.00

ผศ.สมชบย อนบสนธภธพรเพภกม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

ผศ.ธานย ศรยวงศยชบย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.เฉลภมพล ภศมภไชยย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.ภบศจย คงศยล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.สราวบธ รบยงเมฆารบตนย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

นายจกานงคย ชบญถาวร

     สถาบบนวภจบยพพชไรย

     

รศ.วภจารณย วภชชบกภจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ศ.เจรภญศบกดภธ โรจนฤทธภธพภเชษฐย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา
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รศ.เอกจ สโรบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

โครงการทยกปรศกษาทางการเกษตร

เพพกอประเมภนการผลภตมบนสกาปะหลบง

ของบรภษบท อบบล ไบโอ เอทานอล 

จกากบด

 1 12/2554-10/255

5

 900,000.00

ศ.ปฟยะ ดวงพบตรา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      900,000.00 บาท

บรวษจท ไทยเอบอเอส  จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.มนตรย สวยางพฤกษย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

Synthesis of Silver Nanoparticles 

in Non-polar Solvents

 1 2/2555-2/2556  500,000.00

นางสาวกรรนภกา เหลกกเพชรย

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย คณะวภศวกรรมศาสตรย มก.

     

นางสาวญาณภศา สงวนศบกดภธ

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย คณะวภศวกรรมศาสตรย  มก.

     

อ.มนตรย สวยางพฤกษย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

ควบคบมการสบงเคราะหยอนบภาคนาโน

ของทองใหดมยขนาดและรศปรยางแบบ

ตยางๆเพพกอใชดในยาระดบบนาโนเมตร

 2 5/2555-5/2556  790,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,290,000.00 บาท

บรวษจท ธารา คอนซจลแตนทร จจากจด และบรวษจท ฟรอนเทอยรรเอรนจวเนอยรวทง คอนซจลแทนทรส จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.กฤษณย วบนอภนทรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การศศกษาวภเคราะหยผลกระทบสภกงแวด

ลดอม อยางเกกบนนกาหดวยพบงงาน จบงหวบด

อบตรดภตถย

 1 10/2554-6/2556  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

บรวษจท นนจาตาลครบทรอ จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.กบมบท สบงขศภลา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การวภเคราะหยขดอมศลระบบภศมภ

สารสนเทศเพพกอการจบดการดดานอดอย: 

โรงงานนนกาตาลครบบรย

 1 5/2555-4/2556  180,000.00

อ.ปบญญภศา ตระกศลยภกงเจรภญ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      180,000.00 บาท

บรวษจท โนโวไซมรแหลลงททน 

- 
รศ.ชลอ ลภนมสบวรรณ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

การใชดจบลภนทรยยยเพพกอควบคบมคบณภาพ

นนกา คบณภาพดภนในบยเลยนยงกบดงขาวแวน

นาไม (Litopenaeus vannamei) 

แบบหนาแนยน

 1 10/2554-12/255

6

 300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษจท บรอดแคส ดอพอท (ไทยแลนดร) จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.ชนะ รบกษยศภรภ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมอบตสาหการ

การออกแบบการตภดตบนงเครพกองยนตย

ขนาด 2,250 แรงมดาสกาหรบบรถ

จบกรดยเซลไฟฟปาและการออกแบบ

กระบวนการกลศงลดอรถไฟดดวยเครพกอง

กลศงลดอเคลพกอนทยก

 1 9/2555-4/2556  269,400.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      269,400.00 บาท

บรวษจท บลผรวเวอรรโปรดจกสร จจากจดแหลลงททน 

- 
นายวรเทพ ชมภศนภตยย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

โครงการการผลภตขดาวโพดฝฝกอยอน

ดดวยวภถยเกษตรอภนทรยยย

 1 5/2555-4/2556  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

บรวษจท บางจากปปโตรเลอยม จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.ปฟยะ โชตภกไกร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการวภเคราะหยและออกแบบการ

ปปองกบนแผยนดภนไหว

 1 10/2554-3/2555  250,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท

บรวษจท บอคอม อวนเตอรรเนชจทนแนล จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

โครงการศศกษาวภจบยและออกแบบ

ระบบการเพภกมประสภทธภภาพการเผา

ไหมดดดวยเตากทาซซภไฟเออรย 

(Gasifier) ในกระบวนการอบเมกดปบปย

 1 1/2555-7/2555  4,460,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,460,000.00 บาท

บรวษจท บทรอรจมยรววจจยและพจฒนาอดอย จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.รบตนา ตบนงวงศยกภจ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การวภจบยออกแบบโรงเรพอนขนาดเลกก

สกาหรบบดศแลพบนธบยอดอยปลอดโรค

 1 5/2555-4/2556  450,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

บรวษจท เบทาโกร อโกรกรทรป จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
นายสบชาตภ สงวนพบนธบย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

โครงการทดสอบอาหารไกยไขย 1 1/2555-12/2555  1,900,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,900,000.00 บาท

บรวษจท ไบเออรรไทยแหลลงททน 

- 
รศ.ชลอ ลภนมสบวรรณ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

พฤตภกรรมการกภนอาหารของกบดงขาว

แวนนาไม (Litopenaeus 

vannamei) ดดวยระบบการตรวจจบบ

เสยยงการกภนอาหารของกบดงในบยอเลยนยง

 1 10/2554-12/255

6

 150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษจท ปฐมชจย ไฮเทค จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.ชภราวบฒภ เพชรเยกน

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

การเตรยยมถยานกบมมบนตยจากเศษยาง

รถยนตยดดวยกระบวนการกายภาพ

 1 11/2554-6/2555  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

บรวษจท ปตท. จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ธเนศ อรบณศรยโสภณ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

Advanced Operating Strategies 

for DF-PCCI Engines

 1 6/2555-5/2556  1,000,000.00
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ผศ.เอกไท วภโรจนยสกบลชบย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

Advanced Operating Strategies 

for DF-PCCI Engines

 1 6/2555-5/2556  1,000,000.00

ผศ.เกรยยงไกร อบศวมาศบบนลพอ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การประเมภนศบกยภาพลมและคบดเลพอก

พพนนทยกเปปาหมาย

 2 2/2555-8/2556  3,957,000.00

นภสภต ป.โท 1

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล คณะวภศวกรรมศาสตรย 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย บางเขน

     

นภสภต ป.โท 2

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล คณะวภศวกรรมศาสตรย 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย บางเขน

     

ผศ.เอกไท วภโรจนยสกบลชบย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การประยบกตยใชดแคตตาลยสทยกใหดความ

รดอนดดวยไฟฟปาในการลดมลภาวะรถ

ยนตยเชพนอเพลภงรยวม

 3 7/2555-12/2556  1,700,000.00

อ.ยศวยรย วยระกกาแหง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

ผศ.ธเนศ อรบณศรยโสภณ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

รศ. ดร. ประหยบด โภคฐภตภยบกตย

     คณะวภทยาศาสตรย มหาวภทยาลบยมหภดล

     

การผลภตไบโอดยเซลจากสาหรยาย

ขนาดเลกก

 4 6/2555-5/2557  9,000,000.00

อ.อนงคยภบทร สบทธางคกศล

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพบนธบศาสตรย

อ.อบญชลย ศภรภขจรกภจ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพบนธบศาสตรย

อ.ดร. เมธา มยแตดม

     คณะวภทยาศาสตรย มหาวภทยาลบยมหภดล

     

อ. ดร. กภตตภศบกดภธ หยกทองวบฒนา

     คณะวภทยาศาสตรย มหาวภทยาลบยมหภดล

     

อ. ดร. มารภสา พลพวก

     คณะวภทยาศาสตรย มหาวภทยาลบยมหภดล

     

รศ.สบนบนทย ลภนมตระกศล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

การพบฒนาแบบจกาลองคณภตศาสตรย

เพพกอทกานายอายบการใชดงานของตบวเรยง

ปฏภกภรภยาในปฏภกรณย 

Hydrodesulfurization (HDS)

 5 4/2555-4/2556  1,025,000.00

รศ.ผศกงผาย พรรณวดย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

การพบฒนาแบบจกาลองคณภตศาสตรย

เพพกอทกานายอายบการใชดงานของตบวเรยง

ปฏภกภรภยาในปฏภกรณย Steam 

Methane Reforming (SMR)

 6 4/2555-12/2555  775,000.00

รศ.ดร.เมตตา เจรภญพานภช

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย คณะวภศวกรรมศาสตรย

     

อ.ธงไทย วภฑศรยย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

ผศ.พสบธา สบนทรหดาว

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการจบดการปฝาไมด

การพบฒนายอดภศเรพอสศยศศนยยเรยยนรศดทาง

ธรรมชาตภแบบบศรณาการดดวย

ภศมภปฝญญาทดองถภกน

 7 5/2555-11/2555  3,000,000.00
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รศ.ดร.ศราวบธ รภมดบสภต

     คณะวภศวกรรมศาสตรย จบฬาลงกรณยมหาวภทยาลบย

     

การวภจบยและพบฒนาพอลภเมอรยนกา

ไฟฟปา

 8 6/2555-12/2556  1,000,000.00

อ.สบนบนทย ทภพยยทภพากร

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     โครงการจบดตบนงสายวภชาเคมย

รศ.อนงคย จยรภบทรย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

การศศกษาการใชดสาหรยายขนาดใหญย

เพพกอดศดซบบกทาซคารยบอนไดออกไซดย

ในระดบบตดนแบบ

 9 4/2555-12/2555  1,500,000.00

อ.จบนทนา ไพรบศรณย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาประมง

ดร.เฉลภมชบย เรพองชบยนภคม

     ฝฝายวภจบยและบรภหารจบดการสภกงแวดลดอม สถาบบนวภจบย

และเทคโนโลยย ปตท. บรภษบท ปตท.จกากบด (มหาชน)

     

นายพงศธร พวงสมบบตภ

     ศศนยยวภจบยทรบพยากรชยวภาพสาหรยาย ภาควภชา

ชยววภทยาประมง คณะประมง มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

น.ส.ชบตภมา พบฒนะผล

     ศศนยยวภจบยทรบพยากรชยวภาพสาหรยาย ภาควภชา

ชยววภทยาประมง คณะประมง มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

อ.กภตตภชบย ดวงมาลยย

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

การศศกษาวภถยทางสภกงแวดลดอม 

(Environmental Trend) และจบดฝฝก

อบรมแนวทางในการจบดการสภกงแวด

ลดอม กลบยมธบรกภจปฟโตรเคมยและการ

กลบกน บรภษบท ปตท.จกากบด (มหาชน)

 10 9/2555-4/2556  687,500.00

อ.พภมพา หอมนภรบนดรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

โครงการงานจบดจดางทยกปรยกษางาน

วภจบยและพบฒนาตบวเรยงปฏภกภรภยา Post 

metallocene

 11 6/2555-11/2555  800,000.00

อ.ธานภน นานอก

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

รศ.เกยยรตภไกร อายบวบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

โครงการพบฒนาการผลภตกทาซชยวภาพ

ระยะทยก 2 และการประยบกตยใชดงานใน

พพนนทยกโครงการรบกษยปฝาฯ

 12 5/2555-5/2556  500,000.00

อ.เตภมศบกดภธ สบขวภบศลยย

     คณะวภทยาการจบดการ ศรยราชา

     สาขาวภชาการจบดการ

โครงการศศกษาสภาพปฝญหาความ

ตดองการ ทบนชบมชน และบทบาทของ

หนยวยงานตยางๆ เพพกอการจบดทกาแผน

กลยบทธย การพบฒนาชบมชนพพนนทยก

โครงการกลบยม ปตท.จบงหวบดระยอง

 13 10/2554-5/2555  2,300,000.00

นายพรเทพ  พบฒธนานบรบกษย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

อ.สานภตยย  ฤทธภธมนตรย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

น.ส.ณบฐสบภรณย  เตยยวเพชรภบสกร

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

น.ส.สบพร  พบฒธนานบรบกษย

     ไมยระบบหนยวยงาน
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นางสาวกมลรบตนย บบณฑภตทบศนานนทย

     คณะวภทยาการจบดการ ศรยราชา

     สยวนงานวภจบยและบรภการวภชาการ

โครงการศศกษาสภาพปฝญหาความ

ตดองการ ทบนชบมชน และบทบาทของ

หนยวยงานตยางๆ เพพกอการจบดทกาแผน

กลยบทธย การพบฒนาชบมชนพพนนทยก

โครงการกลบยม ปตท.จบงหวบดระยอง

 13 10/2554-5/2555  2,300,000.00

รวม     13  โครงการ     งบประมาณ      27,244,500.00 บาท

บรวษจท ปตท. สจารวจและผลวตปปโตรเลอยม จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ศ.ดร.พภไล  พศลสวบสดภธ

     คณะวภทยาศาสตรย หมาวภทยาลบยมหภดล

     

โครงการศศกษาชยววภทยาและ

นภเวศวภทยาของนกเงพอก

 1 1/2555-9/2556  1,015,300.00

ผศ.วภจบกขณย ฉภมโฉม

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,015,300.00 บาท

บรวษจท ปปญญา คอนซจนแตนทร จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.สบทธภศบกดภธ ศรลบมพย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การสการวจและศศกษาการทรบดตบวขอ

งบแผยนดภนอยยางเปปนระบบในเขต

วภกฤตภการณยนนกาบาดาล

 1 4/2555  155,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      155,000.00 บาท

บรวษจท ปผนซอเมนตรไทยแหลลงททน 

- 
อ.ทรงพล จารบวภศภษฏย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การเปรยยบเทยยบแรงลมทยกกระทกาตยอ

หลบงคาบดานพบกอาศบยดดวยมาตรฐาน

การออกแบบของไทยและอบงกฤษ

 1 9/2555-5/2556  1,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000.00 บาท

บรวษจท ปผนซอเมนตรไทย (ทลาหลวง) จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.สคาร ทยจบนทศก

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

การศศกษาสการวจความหลากหลาย

ทางชยวภาพ และรศปแบบการฟฟฟนฟศ

สภาพพพนนทยกทยกผยานการทกาเหมพอง 

บรภเวณเหมพองหภนปศน เขาวง จบงหวบด

สระบบรย ระยะทยก 2

 1 4/2555-4/2556  1,199,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,199,000.00 บาท

บรวษจท ปผนซอเมนตรไทย (ททลงสง) จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.สคาร ทยจบนทศก

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

การศศกษาสการวจความหลากหลาย

ทางชยวภาพ และรศปแบบการฟฟฟนฟศ

สภาพพพนนทยกทยกผยานการทกาเหมพอง 

บรภเวณเหมพองหภนปศน จบงหวบดนครศรย

ธรรมราช

 1 8/2554-12/2555  1,474,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,474,000.00 บาท

บรวษจท ปผนซอเมนตรไทย (ลจาปาง)จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดยเซลลย สวนบบรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

ศศกษาธรณยวภทยาแหลยงแรยถยานหภนดดวย

เทคนภคทางธรณยฟฟสภกสย บรภเวณพพนนทยก

บดานแพะหนองแดง จบงหวบดลกาปาง

 1 4/2555-12/2555  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษจท เปปนหนศทง โฮลดวนง จจากจดแหลลงททน 

- 
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อ.มนตยชบย โศภภษฐกมล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

ระบบจบดการคลบงสภนคดาดดวย

เทคโนโลยย RFID: โปรแกรมบน

อบปกรณยผศดชยวยดภจภทบล

 1 12/2554-5/2555  25,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

บรวษจท แปซวฟปคเมลรดพจนธทร จจากจดแหลลงททน 

- 
นายนภพบฒนย ลภนมสงวน

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

การทดสอบคบณคยาทางโภชนาการ

และเชภงสบขภาพของขดาวโพดแฟนซย 

สยมยวง 111 ใน 2 ระยะการเกกบเกยกยว

 1 1/2555-6/2555  248,600.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      248,600.00 บาท

บรวษจท โปรเกรส เทคโนโลยอ คอนซจลเทรนสร จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

โครงการบกาบบดนนกาเสยยมยนบบรย (ศศกษา

ความเหมาะสมและออกแบบราย

ละเอยยด)

 1 7/2555-10/2555  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษจท ผลวตไฟฟฟาราชบทรอไฮลดวนง จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.พสบธา สบนทรหดาว

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการจบดการปฝาไมด

การประเมภนผลการจบดการปฝาชบมชน

ภายใตดโครงการ "คนรบกษยปฝา ปฝารบก

ชบมชน" ทยกดกาเนภนการโดยกรมปฝาไมด 

และบรภษบท ผลภตไฟฟปาราชบบรยโฮลดภนง 

จกากบด (มหาชน) ระยะทยก 3 ปป 

พ.ศ.2555

 1 2/2555-9/2555  2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

บรวษจท ผาแดงอวนดจสทรอ จจากจด(มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ดยเซลลย สวนบบรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การศศกษาแหลยงแรยสบงกะสยดดวยเทคนภค

ทางธรณยฟฟสภกสย

 1 3/2555-11/2555  360,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      360,000.00 บาท

บรวษจท พอสซวเบวล คอนซจลเตนทร แอนดรคอนสตรจคชจทน จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.เกรภก วงศยสอนธรรม

     คณะวภทยาศาสตรย  ศรยราชา

     สาขาวภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

การเกกบขดอมศลมลพภษทางอากาศและ

เสยยง โครงการ The Art อ.บางละมบง 

จ.ชลบบรย

 1 11/2554-12/255

4

 18,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การวภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการ ลา รอยบล บยช (LA ROYALE 

BEACH) สยวนขยาย ตบนงอยศย ซอยนา

จอมเทยยน 6 หมศยทยก 1 ตกาบลนาจอม

เทยยน อกาเภอสบตหยบ จบงหวบดชลบบรย

 2 3/2555-3/2556  100,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาการจบดทการายงานผล

กระทบสภกงแวดลดอมเบพนองตดน โครงการ

โรงแรม 48 หดอง ตบนงอยศยบรภเวณถนน

พบทยาสาย 3 ตกาบลหนองปรพอ อกาเภอ

บางละมบง จบงหวบดชลบบรย

 3 8/2555-8/2556  50,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาผลกระทบสภกงแวดลดอม

โครงการ SUNSET BOULEVARD 

RESIDENCE II ถนนพระตกาหนบก

ซอย 4 ตกาบลหนองปรพอ อกาเภอบาง

ละมบง จบงหวบดชลบบรย

 4 10/2554-11/255

5

 100,000.00
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รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาผลกระทบสภกงแวดลดอม

โครงการ The Art ตบนงอยศยทยกถนนพระ

ตกาหนบกซอย 5 ตกาบลหนองปรพอ 

อกาเภอบางละมบง จบงหวบดชลบบรย

 5 10/2554-11/255

5

 1,000,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาผลกระทบสภกงแวดลดอม

โครงการจบดสรรทยกดภนเวนภชพบฒนา 

ถนนเทศบาล 1 หมศย 1 ตกาบลหดวย

ใหญย อกาเภอบางละมบง จบงหวบดชลบบรย

 6 11/2554-11/255

5

 100,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาผลกระทบสภกงแวดลดอมเบพนอง

ตดน โครงการกยอสรดางอาคารทยกพบก

อาศบยรวม 5 ชบนน ตบนงอยศยทยกซอยเพนยยด

ชดาง 6 ตกาบลหนองปรพอ อกาเภอบาง

ละมบง จบงหวบดชลบบรย

 7 3/2555-3/2556  50,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการผล

กระทบสภกงแวดลดอมเบพนองตดน โครงการ

จอมเทยยนบยชเมาทยเทดน

คอนโดมภเนยยม 6 ตบนงอยศยบรภเวณถนน

จอมเทยยน ซอย 14 ตกาบลหนองปรพอ 

อกาเภอบางละมบง จบงหวบดชลบบรย

 8 8/2555-8/2556  50,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการ Park Siri ตบนงอยย บรภเวณถนน

ลงหาดบางแสน ซอย 8 ตกาบลแสน

สบข อกาเภอเมพอง จบงหวบดชลบบรย

 9 8/2555-8/2556  100,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการ Tsix5 3 ตบนงอยศยบรภเวณถนน

นาเกลพอ ซอย 12 ตกาบลนาเกลพอ 

อกาเภอบางละมบง จบงหวบดชลบบรย

 10 5/2555-5/2556  100,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม โครง

การ ซทซท คอนโดมภเนยยม 7 ชบนน 6 

อาคารตบนงอยศยบรภเวณซอยเขานดอย 

ถนนบบญสบมพบนธย ตกาบลหนองปรพอ 

อกาเภอบางละมบง จบงหวบดชลบบรย

 11 8/2555-8/2556  100,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการอาคารอยศยอาศบยรวม (อพา

รยมเมดนทย)7 ชบนน 4 อาคาร ตบนงอยศย

บรภเวณถนนทางหลวงชนบท (สาย

บดานหบวสกาโรง-บดานแปลงไมดแดง) 

ตกาบลหบวสกาโรง อกาเภอแปลงยาว 

จบงหวบดฉะเชภงเทรา

 12 8/2555-8/2556  100,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม

โครงการโรงแรมนภชดา เอกกซยคลศซยฟ 

สวยท 2 ตบนงอยศยทยก ซอยสามบคคย 29 ถนน

สามบคคย ตกาบลบางตลาด อกาเภอปาก

เกรกด จบงหวบดนนทบบรย

 13 3/2555-3/2556  100,000.00

รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

โครงการการศศกษาผลกระทบสภกงแวด

ลดอมเบพนองตดน โครงการจบดสรรทยกดภนชะ

อกาเฮาสย ตบนงอยศยบรภเวณ ถนนคลอง

เทยยน ตกาบลชะอกา อกาเภอชะอกา 

จบงหวบดเพชรบบรย

 14 5/2555-3/2556  50,000.00

รวม     14  โครงการ     งบประมาณ      2,018,000.00 บาท
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บรวษจท พารวชเฟอทวไลเซอรร จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชบยสภทธภธ ทองจศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

ประสภทธภภาพของการใชดปบปยยศเรยยชนภด

ตยางๆทยกมยตยอการเจรภญเตภบโตและองคย

ประกอบผลผลภตของขดาว

 1 9/2555-6/2556  80,000.00

นายสบดประสงคย สบวรรณเลภศ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยสภทธภพรกฤดากร

นางสาวระวภวรรณ โชตภพบนธย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยสภทธภพรกฤดากร

นางสาวศภรภสบดา บบตรเพชร

     ภาควภชาปฐพยวภทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

บรวษจท พาสตวนา จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.ชภราวบฒภ เพชรเยกน

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

ภาชนะบรรจบสกาหรบบไมโครเวฟ 1 1/2555-6/2555  610,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      610,000.00 บาท

บรวษจท พอ แอนดร ซอ แมเนจเมนทร จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.กฤษณย วบนอภนทรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การศศกษาความเหมาะสมและ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการอยางเกกบนนกาแมยปฟงตอนบน 

อกาเภอเชยยงดาว จบงหวบดเชยยงใหมย

 1 10/2554-1/2555  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษจท พอทอทอ โกลบอล เคมวคอล จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.กบญจนยนรย  ชยวงฉกกา

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การวางเครพอขยายบยอสบงเกตการณยเพพกอ

การตภดตามระดบบและคบณภาพนนกาใตด

ดภน พพนนทยก ไอ-สยก

 1 8/2555-5/2556  2,880,260.00

อ.กบญจนยนรย  ชยวงฉกกา

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การวางเครพอขยายบยอสบงเกตการณยเพพกอ

การตภดตามระดบบและคบณภาพนนกาใตด

ดภน พพนนทยก ไอ-หนศกง

 2 8/2555-5/2556  2,819,740.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      5,700,000.00 บาท

บรวษจท เพรซวเดนทรไรซรโปรดจกสร จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
นางชภดชม ฮภรางะ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

การพบฒนาผลภตภบณฑยอาหารปรบงสบก

พรดอมรบบประทานบรรจบในภาชนะปฟด

สนภทชนภดอยอนตบว (Retort Pouch)

 1 6/2555-5/2556  96,000.00

อ.รบตนาวรรณ มบกงคบกง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

พภชภตฉลากคารยบอนฟบตพรภนตยสกาหรบบ

กลบยมผลภตภบณฑยมามยาเสดนหมยก

 2 10/2555-12/255

5

 165,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      261,000.00 บาท

บรวษจท เพอรรเฟค คอมพาเนอยนกรทรป จจากจดแหลลงททน 

- 
นางจบฬาลบกษณย จารบนบช

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

การทดลองผลภตอาหารสบตวยเลยนยงโดย

ใชดกระบวนการเอกซยทรศชบกน

 1 3/2555-6/2555  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท
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บรวษจท แพรคตวกดา จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.สบภาพร แกดวกอ เลยกยวไพโรจนย

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาการวางผบงเมพองและสภาพแวดลดอม

การศศกษาผลกระทบดดานการจราจร 

โครงการสยวนตยอขยายโรงงานบรภษบท

แพรคตภกดา จกากบด

 1 2/2555  80,000.00

ผศ. ดร. ภาวภณย เอยกยมตระกศล

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรยและการผบงเมพอง 

มหาวภทยาลบยธรรมศาสตรย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

บรวษจท ภผเกรตเซาทรเทอรรนเซอรรววส จจากจดแหลลงททน 

- 
นางสาวทภพยยธภดา แกดวตาทภพยย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

ผลภตภบณฑยนนกาดพกมกลภกนดอกไมดและ

กลภกนมภนตยบรรจบขวด

 1 8/2555-6/2556  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษจท มรกตอวนดจสตรอนสร จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.รบตนาวรรณ มบกงคบกง

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยสภกงแวดลดอม

คารยบอนฟบตพรภนนทยและฉลากคารยบอน

ของผลภตภบณฑยนนกามบนพพชมรกต

 1 12/2554-4/2555  288,750.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      288,750.00 บาท

บรวษจท มาบตาพทดโอเลฟปนสร จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.สบชาตภ เหลพองประเสรภฐ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการแนวทางการประเมภนการปน

เปฟฟอนดภนและนนกาใตดดภนของบรภษบท มาบ

ตาพบดโอเลฟฟนสย จกากบด

 1 2/2555-4/2556  422,100.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      422,100.00 บาท

บรวษจท มาลอ เอรนเตอรรไพรสร จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.สบนทรย สบวรรณสภชณนย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การทดสอบการยอมรบบของผศดบรภโภค

ตยอผลภตภบณฑยนนกามะพรดาวพรดอมดพกม

 1 3/2555-5/2555  65,000.00

รศ.สบนทรย สบวรรณสภชณนย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การทดสอบทางประสาทสบมผบสเชภง

พรรณนาของผลภตภบณฑยนนกาสดม

 2 8/2555-10/2555  160,000.00

รศ.หทบยรบตนย รภมคยรย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

โครงการทดสอบความชอบของผศด

บรภโภคตยอผลภตภบณฑยนนกาแครนเบอรยก

เปรยยบเทยยบกบบผลภตภบณฑยคศยแขยง

 3 5/2555-8/2555  50,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      275,000.00 บาท

บรวษจท มวตรผลววจจย พจฒนาอดอยและนนจาตาลทราย จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.วภรบตนย วาณภชยยศรยรบตนา

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

การประยบกตยใชดเอนไซมยเดกเตรนเนส

เพพกอยยอยเดกเตรนในกระบวนการผลภต

 1 7/2555-12/2555  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

บรวษจท เมดวฟผดสร (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
ดร.สบคบนธรส ธาดากภตตภสาร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ

การผลภตอบลบศมภน และโปรตยนไฮโดร

ไลเสต จากรกาขดาวหยบเยกนสกาหรบบ

ผลภตภบณฑยเพพกอสบขภาพ

 1 8/2555-3/2556  800,000.00
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นางสาวนภศาชล ปฝกการะโน

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ 

สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตรและ

อบตสาหกรรมเกษตร

     

การผลภตอบลบศมภน และโปรตยนไฮโดร

ไลเสต จากรกาขดาวหยบเยกนสกาหรบบ

ผลภตภบณฑยเพพกอสบขภาพ

 1 8/2555-3/2556  800,000.00

นางสาวทวยสภรภ มาลาพบนธบย

     ฝฝายนาโนเทคโนโลยยและเทคโนโลยยชยวภาพ 

สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตรและ

อบตสาหกรรมเกษตร

     

รศ.วราภรณย บบญทรบพยยทภพยย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

โครงการวภจบยและพบฒนานวบตกรรม

จากขดาวไทย

 2 9/2555-8/2556  300,000.00

ศ.อรอนงคย นบยวภกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

ผศ.อบทบย กลภกนเกษร

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

ผศ.อบทบย กลภกนเกษร

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

ผลภตภบณฑยนนกาสลบดนนกาใสจากนนกามบนรกา

ขดาวบยบเยกน

 3 9/2555-5/2556  280,000.00

ศ.อรอนงคย นบยวภกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

รศ.สบคนธยชพกน ศรยงาม

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

ศ.อรอนงคย นบยวภกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

พบฒนาผลภตภบณฑยอาหารเสรภมสบขภาพ

จากขดาวกลดองธบญพพชทยกไดด

จากกระบวนการ MED TECH

 4 9/2555-9/2556  300,000.00

ผศ.อบทบย กลภกนเกษร

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

ศ.อรอนงคย นบยวภกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      1,680,000.00 บาท

บรวษจท เมเรอยล (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.กาญจนา อภกมศภลปป

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเภสบชวภทยา

ชยวสมมศลของสศตรตการบบยาฉยดไอเวอรย

เมคตภนในสบนบข

 1 8/2555-6/2557  134,600.00

อ.ชยกฤต สภนธบสภงหย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลภนภกสบตวยเลยนยง

อ.สบณย คบณากรสวบสดภธ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลภนภกสบตวยเลยนยง

อ.พรรณวภมล ตบนหบน

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเภสบชวภทยา

นางสาวนภสร เผยาชศศบกดภธ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเภสบชวภทยา
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นางสาวสบนบนทย กภตตภจารบวบฒนา

     กรมปศบสบตวย

     

ชยวสมมศลของสศตรตการบบยาฉยดไอเวอรย

เมคตภนในสบนบข

 1 8/2555-6/2557  134,600.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      134,600.00 บาท

บรวษจท เมชองสะอาด จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.บบญมา ปปานประดภษฐย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

การแปรรศปขยะพลาสตภกเปปนนนกามบน

เชพนอเพลภง

 1 10/2554-9/2557  10,000,000.00

นางสาวภารดย แซยอศนง

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ศศนยยปฏภบบตภการวภศวกรรมพลบงงานและสภกงแวดลดอม

นายอรรถวบทธภธ รพกนเรภงใจ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ศศนยยปฏภบบตภการวภศวกรรมพลบงงานและสภกงแวดลดอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000,000.00 บาท

บรวษจท ยผเนอทยนแคสแทป จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.นบนทนา สยสบข

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

การระบบชนภดของแบคทยเรยยดดวย

เทคนภคทางชยวโมเลกบล

 1 1/2555-2/2555  43,800.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      43,800.00 บาท

บรวษจท ระบบขนสลงมวลชนกรทงเทพ จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.กภตตภชบย ดวงมาลยย

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

การตรวจวบดระดบบเสยยงสศงสบดบรภเวณ

จบด Turnout ของรางรถไฟฟปาระบบ

ขนสยงมวลชนกรบงเทพมหานคร

 1 1/2555-3/2555  80,000.00

อ.กภตตภชบย ดวงมาลยย

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

การศศกษาและจบดทการายงานการ

ตภดตามตรวจสอบผลกระทบสภกงแวด

ลดอมประจกาปป 2555 ของโครงการ

ระบบขนสยงมวลชนกรบงเทพมหานคร

 2 7/2555-10/2556  7,000,000.00

อ.กภตตภชบย ดวงมาลยย

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

ระดบบความเขดมขดนของฝบฝนละอองทยก

เปลยกยนแปลงในรอบปปบรภเวณสายทาง

รถไฟฟปาบยทยเอส

 3 3/2555-12/2556  50,000.00

อ.กภตตภชบย ดวงมาลยย

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

ลบกษณะทภศทางลมทยกมยผลจากโครง

สรดางกายภาพภายในเมพองหลวง

กรบงเทพมหานคร

 4 8/2555-11/2556  50,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      7,180,000.00 บาท

บรวษจท โรงงานแมลรวยจจากจดแหลลงททน 

- 
อ.ปารภชาตภ พรมโชตภ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การสยงเสรภมและเพภกมประสภทธภภาพการ

ผลภตถบกวลภสงในเขตภาคตะวบนออก

เฉยยงเหนพอ ปปทยก 3

 1 11/2554-10/255

5

 2,000,000.00

รศ.จวงจบนทรย ดวงพบตรา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ศ.ปฟยะ ดวงพบตรา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.สราวบธ รบยงเมฆารบตนย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 154 of 181

อ.เจตษฎา อบตรพบนธย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การสยงเสรภมและเพภกมประสภทธภภาพการ

ผลภตถบกวลภสงในเขตภาคตะวบนออก

เฉยยงเหนพอ ปปทยก 3

 1 11/2554-10/255

5

 2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

บรวษจท ลรอกเกรต จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.เลอพงศย จารบพบนธย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

โครงการคศปองนวบตกรรมเรพกอง แผยน

กกาจบดเอทภลยนในบรรจบภบณฑยขนสยงเพพกอ

ยพดอายบของสภนคดาเพพกอการเกษตร

 1 9/2555-2/2556  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

บรวษจท ววสาหกวจชทมชนกลดวยตากบทปผาแหลลงททน 

- 
ผศ.เชาวย อภนทรประสภทธภธ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

การสรดางและทดสอบเครพกองแบน

กลดวยตาก

 1 7/2555-7/2557  130,674.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      130,674.00 บาท

บรวษจท วอแอนดรเค สจบปะรดกระปปอง จจากจดแหลลงททน 

- 
นางจบนทรยสบดา จรภยวบฒนวภจภตร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

การศศกษาอายบการเกกบรบกษาของ

ผลภตภบณฑย Canned Pineapple in 

Rice Syrup

 1 10/2554-4/2555  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

บรวษจท ศผนยรธรรมชาตวศศกษาไทย (เลขทอท ๑๒/๑ ม.๒ ตจาบลกองดวน อจาเภอแกลง จจงหวจดระยอง ๒๒๑๖๐ 

(http://www.th

แหลลงททน 

- 

นาย ประสภทธภธ วงษยพรม

     สบงกบดศศนยยธรรมชาตภศศกษาไทย

     

ความหลากหลายแมงมบมในระบบ

นภเวศปฝาของสถานยวภจบยสภกงแวดลดอม

สะแกราช  จ.นครราชสยมา

 1 7/2555-6/2556  84,700.00

อ.พบชนย วภชภตพบนธบย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

นายทบกษภณ อาชวาคม

     สถานยวภจบยสภกงแวดลดอมสะแกราช ตกาบลอบดมทรบพยย 

อกาเภอวบงนนกา เขยยว จบงหวบดนครราชสยมา ๓๐๓๗๐

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      84,700.00 บาท

บรวษจท สมารรทเวรท จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.อลงกต บบญสศงเนภน

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

ผลของ Agrabon?ตยอการสรดางภศมภคบดม

กบนในสบกรทยกไดดรบบสารพภษจากเชพนอรา

 1 2/2555-4/2555  260,000.00

ผศ.ปรภวรรต พศลเพภกม

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

อ.พภชบย จภรวบฒนาพงศย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

ผศ.ณบฐวบฒภ รบตนวณภชยยโรจนย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

นางวภไลรบตนย ฉกกาสภงหย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย
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นายสบธย รบตนภภรมยย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

ผลของ Agrabon?ตยอการสรดางภศมภคบดม

กบนในสบกรทยกไดดรบบสารพภษจากเชพนอรา

 1 2/2555-4/2555  260,000.00

นายวภทยย เลภศแสง

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลยนภคสบตวยใหญยและสบตวยปฝา

อ.อลงกต บบญสศงเนภน

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

ผลของการใชด Nutrofiber ในสบกรแมย

เลยนยงลศก

 2 3/2555-5/2555  10,000.00

ผศ.ณบฐวบฒภ รบตนวณภชยยโรจนย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

อ.พภชบย จภรวบฒนาพงศย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

ผศ.ปรภวรรต พศลเพภกม

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      270,000.00 บาท

บรวษจท สยามพาราไดซร ฟผฟดสร จจากจดแหลลงททน 

- 
ศ.อรอนงคย นบยวภกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

การพบฒนาคบณภาพกกวยเตยตยวเสดนใหญย

และสดเสดนเลกก

 1 11/2554-11/255

5

 885,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      885,500.00 บาท

บรวษจท สยามฟอเรสทรอ จจากจดแหลลงททน 

- 
ศ.สบนทรย ยภกงชบชวาลยย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

ความสามารถของตดนยศคาลภปตบในการ

ใชดนนกาทยกชลประทานใหดในชยวงฤดศแลดง

 1 4/2555-10/2555  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษจท สยามววจจยและนวจตกรรม จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.เมตตา เจรภญพานภช

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

การศศกษาความสามารถในการดศดซบบ

สารอภนทรยยยระเหยงยายของสารดศดซบบ

ธรรมชาตภและสารผสมปศนฉาบ

 1 10/2554-5/2555  300,000.00

นางสาวอรอนงคย จบลพบนธย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน ภาควภชาวภศวกรรม

เคมย

     

นายนพพร เทยยบปฟฝหยก

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน ภาควภชาวภศวกรรม

เคมย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษจท สหกรณรการเลอนยงปศทสจตวร กรป.กลาง โพนยางคจา  จจากจด  อจาเภอเมชอง จจงหวจดสกลนครแหลลงททน 

- 
อ.ประภากรณย แสงวภจภตร

     คณะวภทยาศาสตรยและวภศวกรรมศาสตรย สกลนคร

     สาขาวภศวกรรมเครพกองกลและการผลภต

การศศกษาความเปปนไปไดดในการจบด

ตบนงโรงงานผลภตอาหารโคขบน            

ศศกษาเฉพาะกรณย สหกรณยการเลยนยง

ปศบสบตวย กรป.กลาง โพนยางคกา  

จกากบด  อกาเภอเมพอง จบงหวบดสกลนคร

 1 2/2555-4/2555  200,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษจท สทขสมบผรณร จจากจดแหลลงททน 

- 
ศ.สบนทรย ยภกงชบชวาลยย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

การกกาหนดอบตราปบปยสกาหรบบปาลยม

นนกามบนในภาคตะวบนออกประจกาปป 

2555

 1 9/2555-8/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษจท อควา ควง กรทรป จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.ศรยสบวรรณ ชมชบย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาสบตวบาล

โครงการทดสอบ Multimineral 

Chito Amino Acid Organic 

Chelate (MAC) ชนภดนนกาตยอคบณภาพ

นนกาเชพนอของพยอพบนธบยสบกร

 1 10/2554-10/255

5

 900,000.00

กษภดภธเดช  ธยรนภตยาธาร

     บรภษบท อควา คภง กรบทป จกากบด

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      900,000.00 บาท

บรวษจท ออนนวกซร ดอเวลลอปเมดนทร จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.สภทธภชบย ตบนธนะสฤษดภธ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาและจบดทการายงานการ

วภเคราะหยผลกระทบสภกงแวดลดอม 

โครงการอาคารพบกอาศบย 29 ชบนน 

บรภเวณซอยพระตกาหนบก 5 ตกาบล

หนองปรพอ อกาเภอบางละมบง จบงหวบด

ชลบบรย

 1 7/2555-7/2556  1,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

บรวษจท อายวโนะโมะโตระ (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.ธงชบย สบวรรณสภชณนย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

PCA and its application 1 2/2555-3/2555  30,000.00

อ.พงศยธร คงมบกน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาสบตวบาล

การใชดประโยชนยของ TxML รยวมกบบ

มบนเสดนเปปนแหลยงโปรตยนสกาหรบบโคนม

ตยอผลภตและคบณภาพนนกานม และผล

ตอบแทนทางเศรษฐกภจ

 2 6/2555-2/2556  550,000.00

ผศ.ชบยสภทธภธ ทองจศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

ผลของการใชดนนกาอามภอามภตยอการ

เจรภญเตภบโตและผลผลภตของมบน

สกาปะหลบง อดอย และขดาวโพดเลยนยง

สบตวยรวมทบนงผลตยอคบณสมบบตภทางเคมย

และฟฟสภกสยบางประการของดภนใน

ระยะยาว (ปปทยก 2)

 3 4/2555-9/2556  477,000.00

นางสาวศภรภสบดา บบตรเพชร

     ภาควภชาปฐพยวภทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,057,000.00 บาท

บรวษจท อจาพลฟผดสร โพรเชสซวทง จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.ศศภธร ตรงจภตภบกดย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

การศศกษาการเกภดสยนนกาตาลโดยไมย

อาศบยเอนไซมยในกระบวนการเกกบ

รบกษานนกามะพรดาว UHT

 1 6/2555-6/2557  270,000.00

นางสาว เจนจภรา จบนทรยมย

     ไมยระบบหนยวยงาน
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ผศ.สบวรรณ หอมหวล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การออกแบบและสรดางเครพกองทภวผภว

มะพรดาวแบบอบตโนมบตภ

 2 10/2554-5/2555  500,000.00

อ.ณบฐดนบย ตบณฑวภรบฬหย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเครพกองกล

การออกแบบและสรดางเครพกองนกานนกา

มะพรดาวออกจากลศกแบบตยอเนพกอง

 3 10/2554-5/2555  300,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,070,000.00 บาท

บรวษจท อวนเตอรร อะควา โปรดจกสร จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.ประพบนธยศบกดภธ ศยรษะภศมภ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

การศศกษาประสภทธภภาพของโป

รไบโอตภคสยแบคทยเรยยทยกใชดผสมอาหาร

ในการปปองกบนโรคในปลานภลและปลา

สวาย

 1 6/2555-10/2555  362,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      362,000.00 บาท

บรวษจท อวนโนฟผดสร (ไทยแลนดร) จจากจด รลวมกจบบรวษจท ปททมไรซมวล แอนดร แกนารอ จจากจดแหลลงททน 

- 
นางจบฬาลบกษณย จารบนบช

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

การพบฒนาผลภตภบณฑยเครพกองดพกม

ขดาวกลดองงอกกศกงสกาเรกจรศปชนภดผง 

โดยใชด Twin Screw Extruder

 1 5/2555-5/2556  76,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      76,000.00 บาท

บรวษจท ออคารรทสตผดวโอ จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.วยระศบกดภธ อบดมโชค

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

โครงการโปรแกรมคาดการณย

สาธารณภบยสกาหรบบประชาชนผยาน 

web portal

 1 1/2555-3/2556  1,200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

บรวษจท ออฟ อวท ออส จจากจดแหลลงททน 

- 
นางจบนทรยสบดา จรภยวบฒนวภจภตร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

การศศกษาอายบการเกกบรบกษาของโรตย

กรอบพรดอมผลภตภบณฑยสกาหรบบจภนมผสม

เนพนอหมศรสเผกด

 1 8/2555-10/2555  38,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      38,000.00 บาท

บรวษจท ออออซอ เอรนจวเนอยรวทง เนรทเววรรค  ผผดไดดรจบททนจาก APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)แหลลงททน 

- 
อ.สบภาพร แกดวกอ เลยกยวไพโรจนย

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาการวางผบงเมพองและสภาพแวดลดอม

การวางแผนโครงสรดางเมพองของเกาะ

สมบยเพพกอพบฒนาไปสศยเมพองคารยบอน

ตกกา: ชบมชนคนเดภนเทดา

 1 5/2555-12/2555  50,000.00

อ.ธนภณ พบนธเสน

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาการวางผบงเมพองและสภาพแวดลดอม

การวางแผนโครงสรดางเมพองของเกาะ

สมบยเพพกอพบฒนาไปสศยเมพองคารยบอน

ตกกา: วภสบยทบศนยและการปรบบเปลยกยน

พพนนทยกสยเขยยวและ 4อารย

 2 5/2555-10/2555  90,000.00

น.ส.สบปณภตา มบกนเจรภญ

     โครงการบบณฑภตศศกษาสาขาการวางผบงเมพองและ

สภาพแวดลดอม (ภาคพภเศษ)

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      140,000.00 บาท

บรวษจท อผดวสทร เอนเทอรรเทนแมนทรแหลลงททน 

- 
ผศ.เสารรบตนย ภบทรฐภตภนบนทย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     โรงเรยยนสาธภตแหยงมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

การจบดการเรยยนรศดทางไกลผยานดาว

เทยยม OBEC TV channel

 1 10/2554-9/2556  1,920,600.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,920,600.00 บาท

บรวษจท เอ วจน พลจส พรอเมอทยม (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.อรบณวรรณ หวบงกอบเกยยรตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

การใชดจบลภนทรยยยบกาบบดนนกาเสยยใน

อบตสาหกรรมการผลภตอาหาร

 1 7/2555  5,000.00

ผศ.สบรางคย สบธภราวบธ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

การตรวจสอบชนภดและปรภมาณบาซภ

ลลบทจากผลภตภบณฑยไทดยน

 2 7/2555  3,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      8,000.00 บาท

บรวษจท เอกชนแหลลงททน 

- 
ผศ.ธบญญารบตนย จภญกาญจนย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

การวภเคราะหยภาวะการตลาดบรรจบ

ภบณฑยในระบบหยวงโชยอบทานอาหารแชย

เยกนแชยเขกง

 1 10/2554-3/2555  1,500,000.00

ผศ.รวภพภมพย ฉวยสบข

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยอบตสาหกรรมเกษตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

บรวษจท เอกชจย สาลอทสทพรรณ จจากจดแหลลงททน 

- 
นางจบนทรยสบดา จรภยวบฒนวภจภตร

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายเคมยและกายภาพอาหาร

การศศกษาอายบการเกกบรบกษาของผลภต

ภบณฑยคบทกกยนขดาวโอทต (Oatmeal 

Cookies)

 1 2/2555-8/2555  57,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      57,000.00 บาท

บรวษจท เอเชอย พลจส ฟปค มวลลร จจากจดแหลลงททน 

- 
นางสบกบญญา จบตตบพรพงษย

     สถาบบนสบวรรณวาจกกสภกภจเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาปศบสบตวยและผลภตภบณฑยสบตวย กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาการผลภตสบตวยปปก

การผลภตอาหารสบตวยและการตรวจ

สอบคบณภาพวบตถบดภบอาหารสบตวย

 1 11/2554  15,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

บรวษจท เอรนทวค จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.วยระศบกดภธ อบดมโชค

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

โครงการศศกษาคยาการดศดกลพนความ

สบกนสะเทพอนของชบนนดภนและชบนนหภนการ

กยอสรดางทยอสยงกทาซธรรมชาตภดดวยวภธย

เจาะลอดในพพนนทยกแหลยงหภนตบดสยคภนว จ.

นครราชสยมา และหอระฆบงวบดตะหนศ 

จ.พระนครศรยอยบธยา

 1 7/2555-5/2556  352,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      352,000.00 บาท

บรวษจท เอนวายซายนร จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.ภบชราภรณย สบวรรณวภทยา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

การหาสมการแปลผลคยาการดศดกลพน

แสง UV254 จากเครพกองมพอวภเคราะหย

แบบตยอเนพกองเปปนคยา COD 

lesiy[oheglupv69lksdii,

 1 1/2555-6/2556  50,000.00

เบญจมาภรณย แสวงสบข

     นภสภตปรภญญาโท วภศวกรรมสภกงแวดลดอม มก.
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษจท เอส ซอ จอ เปเปอรร จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ชบยสภทธภธ ทองจศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การใชดประโยชนยจาก dreg เพพกอการ

เจรภญเตภบโตและผลผลภตของขดาว

โพดเลยนยงสบตวย

 1 6/2555-12/2555  48,500.00

นายสบดประสงคย สบวรรณเลภศ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยสภทธภพรกฤดากร

นางสาวระวภวรรณ โชตภพบนธย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยสภทธภพรกฤดากร

นางสาวศภรภสบดา บบตรเพชร

     ภาควภชาปฐพยวภทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      48,500.00 บาท

บรวษจท เอส เอรน ทอ คอนซจลแตนทร จจากจด และบรวษจท องศา คอนซจลแตนดร จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.กบญจนยนรย  ชยวงฉกกา

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

โครงการศศกษาและแกดไขภบยแลดงและ

บรรเทานนกาทยวมโดยการเตภมนนกาลงสศย

ชบนนนนกาบาดาลพพนนทยกแอยงเจดาพระยา

ตอนบน (ระยะทยก 2)

 1 7/2555-6/2556  175,010.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      175,010.00 บาท

บรวษจท เอสซอจอแหลลงททน 

- 
อ.สบชาตภ เหลพองประเสรภฐ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

โครงการแนวทางการประเมภนการปน

เปฟฟอนดภนและนนกาใตดดภน

 1 6/2555-4/2556  562,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      562,500.00 บาท

บรวษจท เอสซอจอ เคมวคอลสร จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.สภงหย อภนทรชศโต

     คณะสถาปฝตยกรรมศาสตรย บางเขน

     สาขาวภชาเทคโนโลยยทางอาคาร

โครงการออกแบบชภนนงานจาก

พลาสตภก

 1 3/2555-6/2556  350,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      350,000.00 บาท

บรวษจท เอสซอจอ ซอเมนตร จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดยเซลลย สวนบบรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

ศศกษาธรณยวภทยาแหลยงแรยถยานหภนและ

หาโครงสรดางทางธรณยวภทยาใตดผภวดภน

พพนนทยกบดานหดวยหญดาไซ ต.นาทราย อ.

ลยน จ.ลกาพศน

 1 4/2555-12/2555  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษจท เอสวอทอฟผดสร จจากจดแหลลงททน 

- 
นายพภสบทธภธ บบตรสบวรรณ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายกระบวนการผลภตและแปรรศป

การจบดการระบบการผลภตและพบฒนา

ผลภตภบณฑยเฉากทวยพรดอมบรภโภค

 1 3/2555-3/2556  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

บรวษจท แอพพลายเครม (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
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รศ.มณจบนทรย เมฆธน

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

การใชดจบลภนทรยยยปปองกบนกกาจบดศบตรศพพช

และสบตวย

 1 1/2555-12/2556  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษจท แอรรเซฟ จจากจดแหลลงททน 

- 
นายปฟยะวบฒนย พรหมรบกษา

     สกานบกงานอธภการบดย

     ศศนยยวภทยบรภการมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย 

จบงหวบดกระบยก

โครงการศศกษาการวภเคราะหยผล

กระทบสภกงแวดลดอม สกาหรบบโครงการ

หรพอกภจการทยกอาจกยอใหดเกภดผล

กระทบตยอชบมชนอยยางรบนแรงทบนงทาง

ดดานคบณภาพสภกงแวดลดอม ทรบพยากร

ธรรมชาตภ และสบขภาพ โครงการโรง

ไฟฟปากระบยกเครพกองทยก 2 โครงการทยา

เทยยบเรพอบรภเวณสะพานชดาง และ

โครงการทยาเทยยบเรพอบรภเวณโรง

ไฟฟปา

 1 5/2555-5/2556  5,600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,600,000.00 บาท

บรวษจท โอทผอวนเตอรรเนชจทนแนลแหลลงททน 

- 
อ.อบดมศบกดภธ เลภศสบชาตวนภช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

โครงการทดสอบประสภทธภภาพของ

สารอภนทรยยยในการควบคบมโรคและ

แมลงศบตรศทยกสกาคบญของขดาว

 1 6/2555-10/2557  400,000.00

อ.อบดมศบกดภธ เลภศสบชาตวนภช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

โครงการทดสอบประสภทธภภาพของ

สารอภนทรยยยในการควบคบมศบตรศพพชของ

มบนสกาปะหลบง

 2 6/2555-10/2556  200,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

บรวษจท ไอเสรค อวงคร จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.วภชบย สบระพบฒนย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

การพบฒนาหลบกสศตรการเรยยนการสอน

เพพกอสกานบกงานคณะกรรมการการ

อาชยวศศกษา

 1 3/2555-4/2555  528,736.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      528,736.00 บาท

บรวษจท ไออารรพอซอ จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.มนตรย สวยางพฤกษย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

Fine Tuning Physical Properties 

of Nanoclay/High-Impact 

Polystyrene (HIPS) and 

Nanoclay/Acrylonitrile Butadiene 

Styrene (ABS) Composites

 1 10/2554-4/2556  600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

บรวษจท ฮผเวฟารรมา (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.เสกสม อาตมางกศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

Comparative study of antibiotic 

flavomycin and phytogenic feed 

additives on growth performance 

and fecal microbial prevalence of 

broiler

 1 10/2554-12/255

4

 500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

บรวษจท ไฮโดรจอโอไซ จจากจดแหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 161 of 181

ผศ.ดยเซลลย สวนบบรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การศศกษาชบนนนนกาบาดาลบรภเวณใตดแมย

นนกาจากการพบฒนาเทคนภควบดคยาสภาพ

ตดานทานไฟฟปาอยยางตยอเนพกองขดามแมย

นนกา

 1 2/2555-9/2555  160,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      160,000.00 บาท

บรวษจทควงสร เซอรรววส ประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.วราพร พภมพยประไพ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

การทดสอบประสภทธภภาพของนนกายา

ฆยาเชพนอชนภดฉยดพยนในการลดปรภมาณ

ของเชพนอจบลชยพในอากาศโดยวภธย 

settle plate, swab test และการวบด

ปรภมาณ ATP

 1 7/2555-7/2556  60,000.00

นางศรยสมบย วภรภยารบมภะ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

นายสบขสบนตย ฉกกาสภงหย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

บรวษจทซอ.พอ. คดาปลอกและการตลาด จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.เพกญขวบญ ชมปรยดา

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การพบฒนาสศตรนนกาแปปงปอเปปปยะเพพกอ

การผลภตดดวยเครพกองจบกร

 1 5/2555-7/2555  100,000.00

อ.วรรณสวบสดภธ รบฐพภทบกษยสบนตภ

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพบฒนาผลภตภบณฑย

การพบฒนาสศตรแปปงปอเปปปยะโดยใชด

แปปงขดาวโพดหรพอแปปงมบนสกาปะหลบง

สกาหรบบเครพกองผลภตปอเปปปยะแบบ

อบตโนมบตภ

 2 7/2555-8/2555  100,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษจทเปปนหนศทง โฮลดวนง จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.มนตยชบย โศภภษฐกมล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

ระบบจบดการคลบงสภนคดาดดวย

เทคโนโลยย RFID: โปรแกรมลงขดอ

มศลบนแทกก

 1 12/2554-5/2555  25,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

บรวษจทมหาชนจจากจด นนจาตาลครบทรอแหลลงททน 

- 
ศ.สบนทรย ยภกงชบชวาลยย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

งานวภชาการเพพกอเพภกมผลผลภตอดอย 1 10/2554-12/255

7

 1,800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,800,000.00 บาท

บรวษจทมวนเชนแมซอนเนอรอท จจากจด รลวมกจบ ศผนยรปฏวบจตวการววศวกรรมพลจงงานและสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
ผศ.บบญมา ปปานประดภษฐย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมชลประทาน

โครงการผลภตกระแสไฟฟปาจากกทาซ

ขยะตามแนวพระราชดการภ

 1 1/2555-6/2556  1,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

บรวษจทหดองปฏวบจตวงานกลางแหลงประเทศไทยจจากจดแหลลงททน 

- 
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รศ.สบนตภ ชภนานบวบตภวงศย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

โครงการบรภการงานวภศวกรรมสกาหรบบ

ออกแบบและควบคบมงานอาคาร

สกานบกงานและอาคารจอดรถบรภษบท

หดองปฏภบบตภงานกลางแหยงประเทศ

ไทยจกากบด

 1 11/2554-10/255

6

 1,200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

บรวษจทอารรซอเค อะกรว มารรเกตตวนง จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชาวย อภนทรประสภทธภธ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

การออกแบบสรดางและทดสอบเครพกอง

ผลภตขดาวกลดองนศกงเรภกมงอกจากขดาว

เปลพอก

 1 11/2554-6/2555  1,920,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,920,000.00 บาท

ภาคเอกชนแหลลงททน 

- 
ผศ.ณกบญภบทร จภนดา

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

การศศกษาการสกบดนนกามบนหอมระเหย

และสารหอมจากจบนทนยกระพดอ

 1 11/2554-11/255

5

 120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

มหาววทยาลจยรจงสวตแหลลงททน 

- 
ผศ.กบนทภมาณย พบนธบยวภเชยยร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

ฤทธภธตดานปฏภกภรภยาออกซภเดชบนและ

การเจรภญเตภบโตแบคทยเรยยของ

สารสกบดมะตศมนภกม

 1 11/2554-10/255

5

 80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

มผลนวธวโครงการหลวงแหลลงททน 

- 
รศ.สบรวภช วรรณไกรโรจนย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

การพบฒนาพบนธบยคบลลยาลภลลยก 1 10/2554-9/2555  250,000.00

นางวบนดย สบรภยะวงศย

     มศลนภธภโครงการหลวง

     

นางสาวพรพภมล

     มศลนภธภโครงการหลวง

     

รศ.สบรวภช วรรณไกรโรจนย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

การพบฒนาพบนธบไมดดอกสกบลหนดาวบว 2 10/2554-9/2555  300,000.00

นางวบนดย สบรภยะวงศย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นางลกาดวน ใจเวยยง

     มศลนภธภโครงการหลวง

     

ผศ.วภชาญ เอยยดทอง

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

การศศกษาความผบนแปรทางพบนธบกรรม

ของตดนรบกแกนมอในประเทศไทยดดวย

เทคนภครอยพภมพยดยเอนเอ

 3 10/2554-9/2555  204,000.00

นางสาวกรองทอง ใจแกดวแดง

     ภาควภชาชยววภยาปฝาไมด คณะวนศาสตรย มก.

     

อ.ศบภชบย อกาคา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การศศกษาแหลยงของเชพนออะโซโตแบ

คเตอรยทยกมยประสภทธภภาพการตรศง

ไนโตรเจนสศงในพพนนทยกปลศกพพชของ

โครงการหลวง

 4 10/2554-9/2555  200,000.00
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อ.พรไพรภนทรย รบยงเจรภญทอง

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

การศศกษาแหลยงของเชพนออะโซโตแบ

คเตอรยทยกมยประสภทธภภาพการตรศง

ไนโตรเจนสศงในพพนนทยกปลศกพพชของ

โครงการหลวง

 4 10/2554-9/2555  200,000.00

อ.อรบณย คงสอน

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลสบวรรณภศมภ

     

ผศ.นภคม แหลมสบก

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนผลภตภบณฑย

โครงการพบฒนาวภธยการใชดสารเคลพอบ

เนพนอไมดCCA และ CCB เพพกอยพดอายบ

การใชดงานไมดไผยสกาหรบบกยอสรดางโรง

เรพอนตดนทบนตกกา

 5 2/2555-9/2555  220,000.00

ปรภษาณย บบตรแสนลย

     ศศนยยวภทยาการขบนนสศงดดานทรบพยากรธรรมชาตภเขต

รดอน

     

ปราโมทยย สบขสถภตยย

     งานปฝาไมด สถานยเกษตรหลวงอยางขาง

     

ผศ.พงษยสบนตภธ สยจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

โครงการวภจบยสภาวะธาตบอาหารพพช

และปฝจจบยทางดภนเพพกอการฟฟฟนฟศ

ทรบพยากรดภน และการใชดประโยชนย

ทยกดภนอยยางยบกงยพนในพพนนทยกเกษตรกรรม

โครงการหลวง (สะโงทะ หดวยแลดง ผา

ตบนง หดวยนนกาขบยน ปฝงคยา ปางอบกง แมยโถ 

แมยสะเรยยง แมยลานดอย แมยปศนหลวง)

 6 1/2555-12/2555  1,060,000.00

อ.ศบภชบย อกาคา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.ปบญญภศา ตระกศลยภกงเจรภญ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

อ.นภาพร พบนธบยกมลศภลปป (วงษยโพธภธขอม)

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นายจภรวบฒนย พบยมเพชร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

เทคโนโลยยทยกเหมาะสมในการปลศก

พลบบบนทยกสศงของประเทศไทย

 7 10/2554-9/2555  217,500.00

รศ.สภรภภบทรย พราหมณยยย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

ศศกษาการตดานทานโรคและคบณภาพ

ผลผลภตของเสาวรสทยกคบดเลพอกจาก

เทคนภค somaclonal variation ใน

แปลงปลศก

 8 10/2554-9/2555  344,300.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ      2,795,800.00 บาท

มผลนวธวชจยพจฒนาแหลลงททน 

- 
อ.นฤชภต ดกาปฟน

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

การเจรภญเตภบโตปลานภลในบยอบกาบบด

นนกาเสยยโครงการแหลมผบกเบยนยฯ

 1 6/2555-5/2556  450,000.00

ศ.เกษม จบนทรยแกดว

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม
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ผศ.อรอนงคย ผภวนภล

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

การใชดตะกอนนนกาเสยยจากระบบบกาบบด

นนกาเสยยของโรงเบยยรยเพพกอปลศกพพช

เกษตรในพพนนทยกแปลงเกษตรกรอาสา

สมบครในเขตอกาเภอไทรใหญย จบงหวบด

นนทบบรย

 2 7/2555-3/2556  500,000.00

อ.อลงกรณย อภนทรบกษา

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

อ.ทบศนยยย บบญประคอง

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

นายจบลบบตร  จบนทรยสศรยย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นางสาวเสาวลบกษณย บบญมบกง

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

ผศ.อรอนงคย ผภวนภล

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

การเปลยกยนแปลงคบณภาพนนกาทะเล

จากการปลยอยนนกาเสยยทยกผยานการบกาบบด

แลดวบรภเวณชายฝฝฝงแหลมผบกเบยนย 

อกาเภอบดานแหลม จบงหวบดเพชรบบรย

 3 7/2555-5/2556  300,000.00

ศ.เกษม จบนทรยแกดว

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

อ.อนบกรณย บบตรสบนตภธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยทางทะเล

นายวบชรพงษย วาระรบมยย

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นายธนภศรย ปฝทมพภฑศร

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นางสาวพรกมล สภงหยคกา

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

ผศ.เกรยยงศบกดภธ ไทยพงษย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การผลภตเมลกดพบนธบยมะละกอ 4 4/2555-12/2555  151,600.00

อ.นฤชภต ดกาปฟน

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

การฟอกตบวเองทางจบลชยววภทยาในแมย

นนกาทยาจยน

 5 1/2555-10/2555  300,000.00

ศ.เกษม จบนทรยแกดว

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

ศ.วภทยย ธารชลานบกภจ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาเพาะเลยนยงสบตวยนนกา

อ.นฤชภต ดกาปฟน

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

การยยอยสลายสารอภนทรยยยของ

จบลภนทรยยยไมยใชดออกซภเจนของนนกาเสยย

ชบมชนทยกผยานทยอลกาเลยยง HPDE เปปน

ระยะทาง 18.5 กม.มายบงระบบบกาบบด

นนกาเสยย

 6 7/2555-10/2555  200,000.00

นางสาวสตรยไทย พบยมไมด

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม
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อ.ศภรภศบกดภธ เชภดเกยยรตภพล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมเกษตร

การวภจบยการจบดการกระบวนการเกกบ

รบกษาเมลกดพบนธยขดาวในไซโล

 7 5/2555-12/2555  131,050.00

ผศ.อรอนงคย ผภวนภล

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

คบณภาพนนกาทางกายภาพ เคมย ชยวภาพ 

และการตกคดางของสารเคมยทางการ

เกษตรในนนกาผภวดภนและตะกอนดภน

บรภเวณอยางเกกบนนกาพบสวรรคย  อกาเภอ

แกยงกระจาน จบงหวบดเพชรบบรย

 8 1/2555-12/2555  500,000.00

ศ.เกษม จบนทรยแกดว

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

ศ.ศบภมาศ พนภชศบกดภธพบฒนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

นายชาตรย นภกมปป

     วภทยาลบยสภกงแวดลดอม มก.

     

นายนาวย จบนทรยวงษย

     โครงการศศกษาวภจบยและพบฒนาสภกงแวดลดอมแหลม

ผบกเบยนยอบนเนพกองมาจากพระราชดการภ

     

นายธนภศรย  ปฝทมพภฑศร

     โครงการศศกษาวภจบยและพบฒนาสภกงแวดลดอมแหลม

ผบกเบยนยอบนเนพกองมาจากพระราชดการภ

     

อ.นฤชภต ดกาปฟน

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

สมรรถนะการฟอกตบวเองของแมยนนกา

ทยาจยนในการรองรบบนนกาคบณภาพเสพกอม

โทรมหลบงไหลเขดากรบงเทพมหานคร 

ของวภกฤตนนกาทยวมภาคกลาง ปป 2554 

เพพกอไหลลงอยาวไทยอยยางปลอดภบย

 9 12/2554-4/2555  940,000.00

ศ.เกษม จบนทรยแกดว

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

ผศ.อรอนงคย ผภวนภล

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

อภทธภพลของนนกาเสยยชบมชนทยกผยานการ

บกาบบดตยอลบกษณะนภเวศวภทยาสภกงแวด

ลดอมเฉพาะของความชบกชบมของหอย

ตลบบ (Meretrix spp.) บรภเวณชาย

หาดแหลมผบกเบยนย ตกาบลแหลมผบก

เบยนย อกาเภอบดานแหลม จบงหวบด

เพชรบบรย

 10 7/2555-6/2556  950,000.00

รศ.วศภน อภงคพบฒนากบล

     คณะสภกงแวดลดอม

     ฝฝายโปรแกรมวภชา (ยกเลภก)

อ.อนบกรณย บบตรสบนตภธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยทางทะเล

นายเสถยยรพงษย ขาวหภต

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นางสาวสบชญา เศวตวาณภชยกบล

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

นายเอกชบย บบดดา

     ไมยระบบหนยวยงาน

     

รวม     10  โครงการ     งบประมาณ      4,422,650.00 บาท



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย
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มผลนวธวทจนตนวจตกรรม ในพระบรมราชผปถจมภรแหลลงททน 

- 
ผศ.อบทบย กลภกนเกษร

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

กระบวนการเอกนแคปซศเลชบนของสาร 

2-Phenylethyl isothiocyanate

 1 2/2555-5/2555  112,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      112,000.00 บาท

มผลนวธวโทเรเพชทอการสลงเสรวมววทยาศาสตรร ประเทศไทยแหลลงททน 

- 
รศ.วภเชยยร กภจปรยชาวนภช

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาจบลชยววภทยา

การพบฒนาหบวเชพนอแอคตภโนมบยซย

ทสกาหรบบควบคบมทางชยวภาพโรคของ

กลดวยไมด

 1 1/2555-12/2555  250,000.00

นาวสาว สบพบตรา แผยนเงภน

     นภสภตปรภญญาโท ภาควภชาจบลชยววภทยา มก

     

ผศ.ดลฤดย ใจสบทธภธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การเพภกมมศลคยาขดาวพบนธบยพพนนเมพองไทย

ดดวยเทคนภคการอบแหดงทยกอบณหภศมภสศง

 2 2/2555-2/2556  250,000.00

อ.รตภยา ธบวพาณภชยานบนทย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

ผศ.สบดสายสภน แกดวเรพอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

มผลนวธวพลจงทอท ยจทงยชนแหลลงททน 

- 
ผศ.ดยเซลลย สวนบบรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การพบฒนาองคยความรศดดดานวภทยา

ศาสตรยพพนนพภภพและตรวจวบดสภาพ

ทางธรณยวภทยาใตดผภวดภน บรภเวณเสดน

ทางเขดาออกชบมชนบดานหนดาถนกา ต.ทยา

อบเท อ.กาญจนดภษฐย จ.สบราษฎรยธานย 

ดดวยการวบดคยาสภาพตดานทานไฟฟปา

แบบการสรดางภาพเชภง 2 มภตภ

 1 8/2555-12/2555  297,000.00

ผศ.อภภนภตภ โชตภสบงกาศ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การศศกษาแนวทางการลดความเสยกยง

ภบยพภบบตภดภนโคลนถลยมในพพนนทยกบดาน

หนดาถนกา ต.ทยาอบแท อ.กาญจนดภษฐย จ.

สบราษฎรยธานย โดยวภธยทางวภศวกรรม

ผสมผสานวภธยทางชยวภาพ

 2 10/2554-1/2556  1,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,297,000.00 บาท

มผลนวธวสถาบจนววจจยเพชทอการพจฒนาประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.วลยรบตนย สบพรรณชาตภ

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

ผลภตภาพทยกดภนและผลภตภาพแรงงาน

ของการทกานาปปและนาปรบงในประเทศ

ไทย (ภายใตดโครงการศศกษา

ยบทธศาสตรยขดาวไทย การวภจบยและ

พบฒนาขดาวไทยและการมองไปขดาง

หนดา)

 1 7/2555-1/2556  70,000.00

อ.อรชส นภสภนธบวงศย อรรถจภนดา

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

ยบทธศาสตรยขดาวไทย การวภจบยพบฒนา

ขดาวไทยและการมองไปขดางหนดา

 2 7/2555-3/2556  130,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

มผลนวธวสจานจกงานทรจพยรสวนสลวนพระมหากษจตรวยร บรวษจทปผนซอเมนตรไทย จจากจด และ สจานจกงานพจฒนาววทยาศาสตรร

และ

แหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา
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ศ.พยระศบกดภธ ศรยนภเวศนย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

การปรบบปรบงพบนธบยเพพกอเรยงการปลศก

เลยนยงสบศยดกาพบนธบยใหมยสกาหรบบเปปน

พลบงงานและอาหารสบตวย

 1 2/2555-1/2560  20,000,000.00

รศ.สนธภชบย จบนทรยเปรม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.วยระพบนธบย สรยดอกจบนทรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.พรศภรภ เลยนยงสกบล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

ผศ.พบชรภนทรย ตบญญะ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.ประกภจ สมทยา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.อนบรบกษย อรบญญนาค

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

อ.นงลบกษณย เทยยนเสรย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชไรยนา

นางธราธร ทยรฆฐภตภ

     ศศนยยพบนธบวภศวกรรมและเทคโนโลยยแหยงชาตภ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000,000.00 บาท

รางวจล ซวว-เสงอทยม กาญจนจารอ เพชทอผผดนจานจกววจจยรทลนใหมลดอเดลนแหลลงททน 

- 
รศ.วบฒภพงศย อารยกบล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

โครงการนวบตกรรมวภศวกรรมไฟฟปา

เพพกอเทคโนโลยยไบโอเมตรภก

 1 1/2555-1/2558  6,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,000,000.00 บาท

ศรทต อลอนชชทนจวตรแหลลงททน 

- 
ผศ.นฤมล วงศยธนาสบนทร

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

ระบบปรบบปรบงคบณภาพนนกาแบบครบ

วงจรเพพกอใชดในสวนเพาะเลยนยงกลดวย

ไมด

 1 6/2555-3/2556  10,000.00

นางสาวกนกกาญจนย พรมทอง

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

     

นายเกยยรตภศบกดภธ แจยมโนนคศณ

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

     

นางสาวอรบณทภพยย ยยอจบนทรย

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ศผนยรสรดางสรรครงานออกแบบ  TCDC (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา
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รศ.วาณย ชนเหกนชอบ

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

การวภจบยและพบฒนาเนพนอหาขดอมศล

อาหารทดองถภกน โครงการจบดแสดง

สภนคดาแนวคภดการพบฒนารดานคดา 

(Concept Shop) และผลภตภบณฑยตดน

แบบ OTOP

 1 7/2555-8/2555  400,000.00

อ.อมรรบตนย เลภศวรสภรภกบล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมวบสดบ

โครงการรายงานการศศกษาเรพกองการ

ยกระดบบและพบฒนาสภนคดาประเภทวบส

ดบ ณฑยและบรรจบภบณฑยจากวบสดบไทย

 2 8/2555-6/2556  500,000.00

อ.ศศภธร ตรงจภตภบกดย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

โครงการสรดางคบณคยาและมศลคยาเพภกม

ของผลภตภบณฑยดดวยความคภดสรดาง

สรรคย

 3 4/2555-6/2555  80,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      980,000.00 บาท

สถาบจนการจจดการปปญญาภววจฒนรแหลลงททน 

- 
สลภลาทภพยย ทภพยไกรศร

     สถาบบนการจบดการปฝญญาภภวบฒนย

     

ผลกระทบของการใหดความสกาคบญใน

การบรภหารจบดการโลจภสตภกสยและผล

การดกาเนภนงานดดานโลจภสตภกสย ภายใตด

ภาวะวภกฤตอบทกภบยในประเทศไทย

 1 1/2555-2/2556  20,000.00

อ.สวบสดภธ วรรณรบตนย

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการการผลภต

ผศ.ทภพยยรบตนย เลาหวภเชยยร

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการจบดการการผลภต

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

สถาบจนเทคโนโลยอปฟองกจนประเทศ (องครกรมหาชน)แหลลงททน 

- 
ศ.สบภา หารหนองบบว

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

การสบงเคราะหย ตรวจสอบลบกษณะ 

และการศศกษาทางทฤษฎย ของทยอนา

โนทยกมยการปรบบหมศยฟฝงกยชบนโดยพอลยไอ

โซพรยนและเมทบลโลซยนเพพกอเปปนสาร

ขบบเคลพกอนในดภนปฟน

 1 11/2555-11/255

6

 490,000.00

อ.ทรงวบฒภ สบรมภตร

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

นายพงษยเทพ ประจงทบศนย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน ภาควภชาเคมย

     

นางสาวสบวรรณย ศรยยาบ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน ภาควภชาเคมย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      490,000.00 บาท

สถาบจนววจจยและพจฒนาอจญมณอและเครชทองประดจบแหลงชาตว (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.พรสวาท วบฒนกศล

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

การศศกษาทบบทภมทยกผยานการเผาดดวย

อบณหภศมภตกกาโดยใชดกลดองจบลทรรศนย

แรงอะตอมและการดศดกลพมในชยวงรบง

สยอภนฟาเรด

 1 5/2555-12/2555  1,000,000.00

อ.สมฤดย สาธภตคบณ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ

นายณบฐพงศย  โมนฤมภตร

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยพพนนพภภพ คณะวภทยาศาสตรย 

มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย
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นายธนพงษย  เหลพออบมพร

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาอบญมณยและเครพกองประดบบ

แหยงชา  ตภ (องคยการมหาชน)

     

การศศกษาทบบทภมทยกผยานการเผาดดวย

อบณหภศมภตกกาโดยใชดกลดองจบลทรรศนย

แรงอะตอมและการดศดกลพมในชยวงรบง

สยอภนฟาเรด

 1 5/2555-12/2555  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

สถาบจนสารสนเทศทรจพยากรนนจาและการเกษตร (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.ธนา สมพรเสรภม

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

การประเมภนผลความพศงพอใจของผศด

รบบบรภการ ประจกาปปงบประมาณ 

พ.ศ.2555 ของสถาบบนสารสนเทศ

ทรบพยากรนนกาและการเกษตร (

องคยการมหาชน)

 1 2/2555-12/2555  580,800.00

รศ.สบปรยยา ควรเดชะคบปตย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

รศ.ดาราวรรณ วภรบฬหผล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

รศ.เรวบตร ธรรมาอภภรมยย

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

อ.วรวรรณ ตบดมมงคล

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเศรษฐศาสตรย

ผศ.สบรบตนย บบวเลภศ

     คณะสภกงแวดลดอม

     คณะสภกงแวดลดอม

โครงการวภจบยอภทธภพลของมลสารทาง

อากาศตยอลบกษณะทางอบตบนภยมใกลด

ผภวดภนในเขตเมพองสกาหรบบประเทศ

ไทย

 2 9/2555-9/2556  5,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      5,580,800.00 บาท

สมาคมผผดผลวตอาหารสจตวรไทยแหลลงททน 

- 
นางสบกบญญา จบตตบพรพงษย

     สถาบบนสบวรรณวาจกกสภกภจเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาปศบสบตวยและผลภตภบณฑยสบตวย กกาแพงแสน

     ศศนยยวภจบยและพบฒนาการผลภตสบตวยปปก

การศศกษาผลการลดภาษยนกาเขดา 

DDGS ตยออบตสาหกรรมอาหารสบตวย

และอบตสาหกรรมตยอเนพกอง

 1 5/2555-12/2555  490,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      490,000.00 บาท

สมาคมยกนนจาหนจกสมจครเลลนแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.อภษฎย กบฏอภนทรย

     คณะวภทยาศาสตรยการกยฬา กกาแพงแสน

     สาขาวภชาการจบดการทางการกยฬา

โครงการรวบรวมและวภเคราะหยผลงาน

ของสมาคมยกนนกาหนบกสมบครเลยนแหยง

ประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2555)

 1 7/2555-10/2555  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

สมาคมววจจยววทยาการขนสลงแหลงเอเชอยแหลลงททน 

- 
ผศ.วราเมศวรย วภเชยยรแสน

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมโยธา

การวภจบยเพพกอประเมภนวภธย MRV: กรณย

ศศกษาการเปลยกยนรศปแบบการเดภนทาง

โดยการกยอสรดางระบบรถไฟขนสยง

มวลชน

 1 7/2555-3/2556  1,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

สวนเพชทอแผลนดวนแหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 170 of 181

ผศ.พจนา สยมบนตร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

การพาสเจอรยไรตยนนกามะยงชภดดดวย

ระบบไมโครเวฟ

 1 5/2555-4/2556  10,000.00

อ.ชบตภ มยวงประเสรภฐ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาเกษตรกลวภธาน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

สจานจกงานพจฒนาการววจจยการเกษตร (สวก.)แหลลงททน 

- 
ศ.จรภงแทด ศภรภพานภช

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การขนสยงลองกองเพพกอการสยงออกใน

ระดบบการคดาไปประเทศจยนโดยทาง

เรพอ

 1 2/2555-2/2556  1,634,314.00

คบณนพดล เกภดดอนแฝก

     ศศนยยเทคโนโลยยโลหะและวบสดบแหยงชาตภ

     

น.ส.นภลวรรณ ลยอบงกศรเสถยยร

     สถาบบนวภจบยพพชสวน กรมวภชาการเกษตร

     

รศ.อบศนยยย กยอตระกศล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

การจบดทกาฐานขดอมศลสารสนเทศการ

เกษตรเพพกอใหดบรภการความรศดดดานพพช

เศรษฐกภจรายสภนคดา : ขดาว มบน

สกาปะหลบง และยางพารา

 2 10/2554-9/2555  1,700,000.00

นางสาวพบชรย วราศรบย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

นายวสบเทพ ขบนทอง

     ศศนยยศศกษาการจบดการบการบงรบกษา

     

ผศ.ยบวเรศ เรพองพานภช

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

การใชดกลยเซอรอลเปปนแหลยงพลบงงาน

ในอาหารสบตวยกระเพาะเดยกยว

 3 7/2555-12/2556  1,962,500.00

อ.สบกบญญา รบตนทบบทภมทอง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

รศ.เนรมภตร สบขมณย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

ผศ ดร วยรชบย อาจหาญ

     สกานบกวภชาวภศวกรรมศาสตรย  มหาวภทยาลบย

เทคโนโลยยสบรนารย

     

นางสาวทภพยยมนตย ใยเกษ

     สถาบบนสบวรรณวาจกกสภกภจเพพกอการคดนควดาและ

พบฒนาปศบสบตวยและผลภตภบณฑยสบตวย กกาแพงแสน

     สถานยวภจบยทบบกวาง

นางอรทบย จภนตสถาพร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

ผศ.รณฤทธภธ ฤทธภรณ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

การตภดตามและประเมภนผลโครงการ

การพบฒนาเครพกองลดางผบกและผลไมด

ดดวยอบลตราโซนภกสยสกาหรบบ

อบตสาหกรรมเกษตร

 4 12/2554-4/2556  50,000.00

นางสาวอดอมเดพอน มยจบดย

     กรมประมง

     

การพบฒนาการเพาะเลยนยงหอยมบกนนกา

จพดและการผลภตไขยมบกนนกาจพดเพพกอการ

พาณภชยย

 5 5/2555-4/2558  4,990,808.00
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ดร. วชภระ กภตภมศบกดภธ

     กรมประมง

     

การพบฒนาการเพาะเลยนยงหอยมบกนนกา

จพดและการผลภตไขยมบกนนกาจพดเพพกอการ

พาณภชยย

 5 5/2555-4/2558  4,990,808.00

นายเอกพจนย เจรภญศภรภวงศยธนา

     กรมประมง

     

นางสาวสบภาวดย โกยดบลยย

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลสบวรรณภศมภ

     

อ.อบญชลย เอาผล

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

ผศ.ยอดเยยกยม ทภพยยสบวรรณย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

การพบฒนาเครพกองวบดคยาออกซภเจน

ละลายแบบฟลศออเรสเซนซย

 6 5/2555-5/2556  2,000,000.00

รศ.อบจจนา วงศยชบยสบวบฒนย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเคมย

นายศภรวบธ ขวบญรบกษย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย เกษตรศาสตรย

     

นายนพดล คะเตปะนานนทย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย เกษตรศาสตรย

     

นายทบศยบ จบลสบคนธย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย เกษตรศาสตรย

     

ผศ.อนบกศล วบฒนสบข

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

การพบฒนาผลภตภบณฑยอาหารเสรภม

สบขภาพจากขดาวฮางงอกเพพกอเพภกม

มศลคยาเชภงสรดางสรรคย

 7 4/2555-3/2556  554,100.00

ผศ.อนบกศล วบฒนสบข

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

ดร.โสรยา

     เกภดพภบศลยย

     

อ.ชลภดา เนยยมนบดย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมเคมย

รศ.อบศนยยย กยอตระกศล

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

การพบฒนาระบบ Rice Watch เพพกอตภ

ตามขดอมศลการตลาดและขดอมศลสนบบ

สนบนการผลภตสกาหรบบวางแผนเชภง

ยบทธศาสตรยดดานเศรษฐกภจและการ

ตลาดขดาว

 8 4/2555-4/2556  10,154,232.00

รศ.มงคล รบกษาพบชรวงศย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

อ.หบชทบย ชาญเลขา

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมคอมพภวเตอรย

ผศ.อนบกศล วบฒนสบข

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

การพบฒนาระบบการจบดการฟารยมแบบ

เกษตรอภนทรยยย และการศศกษา

กระบวนการผลภตขดาวฮางเพพกอยกระดบบ

ความปลอดภบยและโภชนาการ

 9 4/2555-3/2556  1,284,690.00
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อ.อรบญญา พรหมกศล

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

การพบฒนาระบบการจบดการฟารยมแบบ

เกษตรอภนทรยยย และการศศกษา

กระบวนการผลภตขดาวฮางเพพกอยกระดบบ

ความปลอดภบยและโภชนาการ

 9 4/2555-3/2556  1,284,690.00

อ.พบดชา เศรษฐากา

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

อ.สบขบมาภรณย ศรยเผดกจ

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาทรบพยากรเกษตรชยวภาพ

อ.รชา เทพษร

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

อ.เกรยยงไกร พบทยากร

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

อ.อรอนงคย ฐาปนพบนธยนภตภกบล

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

อ.โศรยา แสนเมพอง

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

อ.พภณทภพยย รบมภกาภรณย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

ดร.ปรภญญารบตนย

     ภศศภรภ

     

ผศ.เนตรนภภส เขยยวขกา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

การพบฒนาโรงงานตดนแบบอบแหดง

ขดาวเปลพอกดดวยรบงสยอภนฟราเรดรยวมกบบ

การเทมเปอรยรภกงและลมรดอนสกาหรบบ

โรงสยขดาวขนาดเลกก และผลกระทบ

ดดวยคบณภาพของขดาวและการจบดการ

ศบตรศพพชหลบงการเกกบเกยกยว

 10 6/2555-6/2556  90,000.00

ดร.จบกรมาส เลาหวณภช

     คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยมหาสารคาม

     

ดร.ละมบล วภเศษ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยมหาสารคาม

     

อ.ภาสบนตย ศารทศลทบต

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

การพบฒนาวภธยการผลภตหนยอพบนธบย

สบบปะรดผลสดเพพกอการสยงออก

 11 6/2555-6/2557  1,108,800.00

รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

อ.ธยรย หะวานนทย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

ศราวบธ เรพองเอยกยม

     ไมยระบบหนยวยงาน
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ผศ.รบชนย ฮงประยศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

การเพภกมศบกยภาพของชบดตรวจสอบ

สารพภษเชพนอราซยราลยโนนและอภมมศโน

แอฟฟฟนภตยคอลบมนยสกาหรบบอะฟลาทอก

ซภนเพพกอการผลภตเชภงพาณภชยย

 12 2/2555-2/2557  6,041,560.00

ผศ.วราภา มหากาญจนกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

นางสบวรรณา กลบดพบนธบย

     นบกวภจบยอภสระ

     

นายธนภศมภ มณยบบญ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

นายกภตตภศบกดภธ อภนทรยเสวก

     ภาควภชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

นายภาคภศมภ คศประเสรภฐยภกง

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

     

นายจภรพงศย แพทยยสมาน

     ศศนยยเทคโนโลยยชยวภาพเกษตร

     

อ.สบนทรย เพกชรดย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลยนภคสบตวยใหญยและสบตวยปฝา

การแยกและพภสศจนยเอกลบกษณย

สารออกฤทธภธจากขดาวกลดองงอกเพพกอ

ใชดในการปปองกบนโรคหบวใจและหลอด

เลพอด

 13 4/2555-4/2556  267,640.00

อ.วบนเพกญ เหลยาศรยไพบศลยย

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

อ.นงพงา จรบสโสภณ

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     โครงการจบดตบนงสายวภชาเคมย

ผศ.อนบกศล วบฒนสบข

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

การวภจบยคบณลบกษณะจกาเพาะตยอการ

แปรรศปของขดาว 84 พบนธบย เพพกอเฉลภม

พระเกยยรตภ : การยกระดบบการผลภต

ขดาวฮางเพพกอเพภกมขยดความสามารถใน

การแขยงขบนเชภงอบตสาหกรรม

 14 4/2555-3/2556  2,592,950.00

ผศ.นนกาฝน ลกาดบบวงศย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการบรรจบและวบสดบ

การวภจบยคบณลบกษณะจกาเพาะตยอการ

แปรรศปของขดาว 84 พบนธบย เพพกอเฉลภม

พระเกยยรตภ: ผลภตภบณฑยอาหารสบขภาพ

มศลเพภกมจากขดาวสายพบนธบยเดยน

ของมหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

 15 4/2555-4/2556  2,003,464.00

ผศ.มาศอบบล ทองงาม

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

อ.สาวภตรย รบตนสบมาวงศย

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

อ.อบลบยวรรณย อบสบนสา

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยชยวภาพ

นางสาวเขมพบษ อดนทดวม

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายจบลชยววภทยาประยบกตย

นายประมวล ทรายทอง

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ฝฝายจบลชยววภทยาประยบกตย
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รศ.สบนบนทา รบตนาโภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยวเคมย

การวภจบยคบณลบกษณะจกาเพาะตยอการ

แปรรศปของขดาว 84 พบนธบยเพพกอเฉลภม

พระเกยยรตภ: การใชดเทคนภคโป

รตยโอมภกสยศศกษาวภถยการผลภตโปรตยน

หลบกในเมลกดขดาวและการเตรยยม

เปปไทดยออกฤทธภธทางชยวภาพจาก

เมลกดและรกาขดาว

 16 4/2555-3/2556  5,170,000.00

อ.ชลทภชา ตบนตภธาดาพภทบกษย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยวเคมย

นายสภทธภรบกษย รอยตระกศล

     สวทช

     

ผศ.เนตรนภภส เขยยวขกา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

การศศกษาผลกระทบของการอบแหดง

ขดาวดดวยรบงสยอภนฟราเรดรยวมกบบการเท

มเปอรยรภกงและลมรดอนตยอการจบดการ

ศบตรศพพชหลบงการเกกบเกยกยวสกาหรบบโรงสย

ขดาวขนาดเลกก

 17 6/2555-6/2556  734,976.00

ผศ.เนตรนภภส เขยยวขกา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

ดร.จบกรมาส เลาหวณภช

     คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยมหาสารคาม

     

รศ.สมศภรภ แสงโชตภ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

ผศ.เนตรนภภส เขยยวขกา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

การศศกษาผลกระทบของการอบแหดง

ขดาวดดวยรบงสยอภนฟราเรดรยวมกบบการเท

มเปอรยรภกงและลมรดอนตยอคบณภาพขดาว

สกาหรบบโรงสยขดาวขนาดเลกก

 18 6/2555-6/2556  867,108.00

นางสาวละมบล วภเศษ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยมหาสารคาม

     

นายจบกรมาส เลาหวณภช

     คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยมหาสารคาม

     

ดร.อภภชาตภ พงษยศรยหดบลชบย

     ทยกปรศกษารบฐมนตรยวยาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณย

     

การศศกษาพฤตภกรรมการใชด

เทคโนโลยยการผลภตขดาวของชาวนา

 19 5/2555-4/2556  3,177,600.00

นายชาญพภทยา ฉภมพาลย

     ผศดตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณย

     

นางพรศภรภ เสนากบสปป

     สกานบกสยงเสรภมการผลภตขดาว กรมการขดาว

     

นางจบลมณย ไพฑศรยยเจรภญลาภ

     สกานบกสยงเสรภมการผลภตขดาว กรมการขดาว

     

นางพรรณย ทองเกตบ

     สกานบกเมลกดพบนธบยขดาว กรมการขดาว

     

นางกรณภศ ตบนงคณาทรบพยย

     สกานบกเมลกดพบนธบยขดาว กรมการขดาว
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นายวภโรจนย แสงบางกา

     กรมสยงเสรภมการเกษตร

     

การศศกษาพฤตภกรรมการใชด

เทคโนโลยยการผลภตขดาวของชาวนา

 19 5/2555-4/2556  3,177,600.00

นายศบภกรณย พบทธภนบนทย

     สกานบกเศรฐกภจการเกษตร

     

นายขจร เราประเสรภฐ

     สกานบกนโยบายและยบทธศาสตรยขดาว กรมการขดาว

     

อ.พบฒนย พบฒนรบงสรรคย

     คณะเศรษฐศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาเศรษฐศาสตรย

ดร.อภภชาตภ พงษยศรยหดบลชบย

     ทยกปรศกษารบฐมนตรยวยาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณย

     

การศศกษาภาวะเศรษฐกภจ สบงคม 

วบฒนธรรม ปฝญหา และความตดองการ

ของชาวนา

 20 5/2555-4/2556  -  

รศ.ศรบณยย วรรธนบจฉรภยา

     คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน ภาควภชา

เศรษฐศาสตรยเกษตรและทรบพยากร

     

นายชาญพภทยา ฉภมพาลย

     ผศดตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณย

     

อ.จภนตนาถ วงศยชวลภต

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาศาสตรย กกาแพงแสน

     สายวภชาวภทยาศาสตรย

การสกบดแยกและศศกษาโครงสรดาง

ทางเคมยของโพลยแซคคารยไรดยทยกผลภต

โดยจบลภนทรยยยทยกแยกไดดจากดภนในไรย

อดอยและการประยบกตยใชดในทางการ

แพทยยและการเกษตร

 21 7/2555-6/2556  192,000.00

ศ.ดร.มรว.ชภษณบสรร สวบสดภวบฒนย

     หดองปฏภบบตภการชยวเคมย สถาบบนวภจบยจบฬาภรณย

     

รศ.สมศภรภ แสงโชตภ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

โครงการการบรภหารและจบดการความ

เสยกยงเพพกอลดโรคแอนแทรคโนสของ

ผลมะมยวงนนกาดอกไมดสยทองเพพกอการสยง

ออก

 22 4/2555-4/2557  3,232,482.00

รศ.กวภศรย วานภชกบล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

น.ส.ชภดชนก เกษย

     คณะเกษตร ภาควภชาโรคพพช มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

น.ส.รบตตภรส เชยยงสภน

     คณะเกษตร ภาควภชาโรคพพช มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

อ.ภาสบนตย ศารทศลทบต

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

โครงการการพบฒนาวภธยการผลภตหนยอ

พบนธบยสบบปะรดเพพกอการสยงออก

 23 5/2555-5/2557  1,108,800.00

รศ.กฤษณา กฤษณพบกตย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาพพชสวน

อ.ธยรย หะวานนทย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาพพชสวน

นายสราวบธ เรพองเอยกยม

     ผศดปลศกและสยงออกสบบปะรดผลสด จ.ระยอง
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ผศ.รบชนย ฮงประยศร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

โครงการการเพภกมศบกยภาพของชบด

ตรวจสอบสารพภษเชพนอราซยราลยโนน

และอภมมศโนแอฟฟฟนภตภคอลบมนยสกาหรบบ

อะฟลาทอกซภนเพพกอการผลภตเชภง

พาณภชยย

 24 2/2555-2/2557  6,041,560.00

ผศ.วราภา มหากาญจนกบล

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควภชาวภทยาศาสตรยและเทคโนโลยยการอาหาร

นางสบวรรณา กลบดพบนธบย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

นายธนภศมภ มณยบบญ

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     ฝฝายเครพกองมพอและวภจบยทางวภทยาศาสตรย

นายภาคภศมภ คศประเสรภฐยภกง

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย

     

นายกภตตภศบกดภธ อภนทรเสวก

     ศศนยยเทคโนโลยยการเกษตร มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย กกาแพงแสน

     

นายจภรพงศย แพทยยสมาน

     ศศนยยเทคโนโลยยการเกษตร มหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย กกาแพงแสน

     

รศ.จภระเดช แจยมสวยาง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

โครงการขยายผลเพพกอสการวจและ

ทดสอบตลาดของผลภตภบณฑยชย

วภบณฑยเชพนอราไตรโคเดอรยมา

 25 9/2555-9/2556  955,550.00

ผศ.วรรณวภไล อภนทนศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาโรคพพช

รศ.ณรงคย สมพงษย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเทคโนโลยยการศศกษา

โครงการผลภตวยดภทบศนยโครงการวภจบย

การทดสอบประสภทธภภาพการควบคบม

แมลงศบตรศพพชของเชพนอราบภวเวอเรยย 

สายพบนธบยกรมสยงเสรภมการเกษตร (

กสก-ล1)

 26 5/2555-12/2555  370,000.00

ดร.อภภชาตภ พงษยศรยหดบลชบย

     ทยกปรศกษารบฐมนตรยวยาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณย

     

โครงการศศกษาภาวะเศรษฐกภจ สบงคม

ชาวนา

 27 5/2555-4/2556  10,549,162.00

ผศ.สบภาวดย โพธภยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรย ศรยราชา

     สาขาวภชาเศรษฐศาสตรย

อ.สบนทรย เพกชรดย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลยนภคสบตวยใหญยและสบตวยปฝา

ประสภทธภภาพของขดาวกลดองงอกใน

การปปองกบนระบบหบวใจและหลอด

เลพอดในภาวะการเกภดเนพนอตายและ

ภาวะการเกภดความเสยยหายของกลดาม

เนพนอหบวใจเมพกอทกาการแกดไขภาวะการ

เกภดกลดามเนพนอหบวใจขาดเลพอด

 28 4/2555-4/2556  1,015,280.00

อ.สบนทรย เพกชรดย

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลยนภคสบตวยใหญยและสบตวยปฝา

รศ.ทวยศบกดภธ สยงเสรภม

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาพยาธภวภทยา
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ผศ.วรกภจ  เชภดชศธรรม

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาเวชศาสตรยคลยนภคสบตวยใหญยและสบตวยปฝา

ประสภทธภภาพของขดาวกลดองงอกใน

การปปองกบนระบบหบวใจและหลอด

เลพอดในภาวะการเกภดเนพนอตายและ

ภาวะการเกภดความเสยยหายของกลดาม

เนพนอหบวใจเมพกอทกาการแกดไขภาวะการ

เกภดกลดามเนพนอหบวใจขาดเลพอด

 28 4/2555-4/2556  1,015,280.00

นางภบทรา มศลจภตร

     คณะสบตวแพทยศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาเวชศาสตรยและทรบพยากรการผลภตสบตวย

อ.อมรเทพ อาชวกบลเทพ

     คณะสบตวแพทยศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวแพทยสาธารณสบขศาสตรย และการ

บรภการวภนภจฉบย

ศ.นภพนธย ฉบตรทภพากร

     คณะสบตวแพทยศาสตรย มหาวภทยาลบยเชยยงใหมย

     

ผศ.เนตรนภภส เขยยวขกา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

โรงงานตดนแบบอบแหดงขดาวเปลพอก

ดดวยรบงสยอภนฟราเรดรยวมกบบการเท

มเปอรยรภกงและลมรดอนสกาหรบบโรงสย

จขดาวขนาดเลกก

 29 6/2555-6/2556  5,262,104.00

ดร.จบกรมาส เลาหวณภช

     คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยมหาสารคาม

     

พบฒนา พศกงพบนธบย

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน 

วภทยาเขตกาฬสภนธบย

     

บบณฑภต สบรภยวงศยพงศา

     มหาวภทยาลบยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน 

วภทยาเขตกาฬสภนธบย

     

ดร.ละมบล วภเศษ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย มหาวภทยาลบยมหาสารคาม

     

ผศ.เนตรนภภส เขยยวขกา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควภชาโรคพพช

ผศ.อนบกศล วบฒนสบข

     คณะทรบพยากรธรรมชาตภและอบตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวภชาเทคโนโลยยการอาหาร

วบฒนธรรมขดาวฮาง: พลวบตและการ

ปรบบเปลยกยนในวภถยการผลภตและการ

บรภโภคในภาคตะวบนออกเฉยยงเหนพอ

ตอนบน

 30 4/2555-3/2556  754,160.00

อ.กบณฐภกา กลยอมสบวรรณ

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร

     สาขาสบงคมศาสตรย

ปฟยะนบช  เรพองโพน

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร 

สาขาสบงคมศาสตรย

     

วรเมธ  ยอดบบยน

     คณะศภลปศาสตรยและวภทยาการจบดการ สกลนคร 

สาขาสบงคมศาสตรย

     

รวม     30  โครงการ     งบประมาณ      75,865,840.00 บาท

สจานจกงานพจฒนาเทคโนโลยออวกาศและภผมวสารสนเทศ (องครกรมหาชน)แหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 178 of 181

ผศ.ธยรสภทธภธ เกษตรเกษม

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมไฟฟปา

การศศกษาและพบฒนาการตรวจสอบ

คบณภาพทางราบของภาพถยายดาว

เทยยมโซตแบบออรยโทแบบอบตโนมบตภ

 1 9/2555-6/2556  500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

สจานจกงานพจฒนาเศรษฐกวจจากฐานชอวภาพ (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ภบทรกภตตภธ เนตภนภยม

     คณะบรภหารธบรกภจ บางเขน

     ภาควภชาการเงภน

การสการวจความพศงพอใจการดกาเนภน

งานของสกานบกงานพบฒนาเศรษฐกภจ

จากฐานชยวภาพ (องคยการมหาชน) 

ประจกาปปงบประมาณ 2555

 1 2/2555-2/2556  479,360.00

ผศ.พบสภทธภธ กมลเวชช

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภทยาการคอมพภวเตอรย

โครงการจบดทการะบบฐานขดอมศลเพพกอ

การใชดประโยชนยจากฐานชยวภาพ

ระดบบชบมชน ปปงบประมาณ 2555

 2 5/2555-1/2557  8,082,500.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      8,561,860.00 บาท

สจานจกงานพจฒนาเศรษฐกวจจากฐานทรจพยากรชอวภาพ (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
นางสาวเปรมรบตนย จภตหาญ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตภบณฑยอาหาร

     ศศนยยบรภการประกบนคบณภาพอาหาร

โครงการกภจกรรมพบฒนามาตรฐาน

ผลภตภบณฑยจากฐานทรบพยากรชยวภาพ

ของชบมชน

 1 5/2555-8/2555  825,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      825,000.00 บาท

สจานจกงานพจฒนาเศรษฐกวจจากรากฐานชอวภาพ (องครกรมหาชน)แหลลงททน 

- 
ดร.มะลภวบลยย หฤทบยธนาสบนตภธ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาผลภตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝฝายเทคโนโลยยชยวมวลและพลบงงานชยวภาพ

โครงการสยงเสรภมและพบฒนา

ผลภตภบณฑยสภกงทอจากเสดนใยไผยแบบ

ครบวงจร

 1 4/2555-5/2556  1,916,200.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,916,200.00 บาท

สจานจกงานรจบรองมาตรฐานและประเมวนคทณภาพการศศกษา(องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.วารบณย ลบภนโชคดย

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการศศกษา

การสบงเคราะหยผลการประเมภนคบณภาพ

ภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 

2549-2553)ระดบบอบดมศศกษา

 1 4/2555-12/2555  750,000.00

รศ.วภกร ตบณฑวบฑโฒ

     คณะศศกษาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอาชยวศศกษา

โครงการประเมภนคบณภาพภายนอก

เพพกอการรบบรองมาตรฐานการศศกษา

ดดานการอาชยวศศกษา

 2 3/2555-5/2556  133,100.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      883,100.00 บาท

สจานจกงานสลงเสรวมการจจดประชทมและนวทรรศการ (องครการมหาชน) สสปน.แหลลงททน 

- 
อ.ปฟยพงษย ทองดยนอก

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาอนบรบกษยวภทยา

การศศกษาทบทวนความเปปนไปไดด

ของโครงการเสนอตบวเปปนเจดาภาพ

งานมหกรรมโลก World Expo 2020

 1 8/2555-3/2556  3,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000,000.00 บาท

หจก.วานวไทยแหลลงททน 

- 
รศ.วภน เชยชมศรย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา

พภษเฉยยบพลบน พภษกศกงเรพนอรบง และพภษ

เรพนอรบงของผลภตภบณฑยนนกาดยจระเขดในหนศ

สปารยคดอเลยย.

 1 9/2555-9/2557  600,000.00

รศ.จภนดาวรรณ สภรบนทวภเนตภ

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาสบตววภทยา
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ดร.สบดาวรรณ เชยชมศรย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนา  กกาแพงแสน

     ฝฝายปฏภบบตภการวภจบยและเรพอนปลศกพพชทดลอง

พภษเฉยยบพลบน พภษกศกงเรพนอรบง และพภษ

เรพนอรบงของผลภตภบณฑยนนกาดยจระเขดในหนศ

สปารยคดอเลยย.

 1 9/2555-9/2557  600,000.00

นางกาญจนา เขยงคบดม

     ศศนยยสบตวยทดลองแหยงชาตภ มหาวภทยาลบยมหภดล

     

นสพ. สบเมธ อบมพาวงศย

     ศศนยยสบตวยทดลองแหยงชาตภ มหาวภทยาลบยมหภดล

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

หนลวยงานเอกชนแหลลงททน 

- 
ผศ.มณฑล ฐานบตตมวงศย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

เครพกองผลภตนนกาสะอาดแบบเคลพกอนทยก (

รบยน MAP3.2)

 1 10/2554-12/255

4

 25,000.00

นายปรบชญา จบนทรยศบกดภธ

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม คณะวภศวกรรม

ศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

ผศ.มณฑล ฐานบตตมวงศย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

เครพกองผลภตนนกาสะอาดแบบเคลพกอนทยก (

รบยน MAP3.3)

 2 10/2554-5/2555  80,000.00

นายปรบชญา จบนทรยศบกดภธ

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม คณะวภศวกรรม

ศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

นภสภตปรภญญาตรย

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม คณะวภศวกรรม

ศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

ผศ.มณฑล ฐานบตตมวงศย

     คณะวภศวกรรมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม

เครพกองผลภตนนกาสะอาดแบบเคลพกอนทยก (

รบยน MAP3.4)

 3 3/2555-1/2556  400,000.00

นายปรบชญา จบนทรยศบกดภธ

     ภาควภชาวภศวกรรมสภกงแวดลดอม คณะวภศวกรรม

ศาสตรย มหาวภทยาลบยเกษตรศาสตรย

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      505,000.00 บาท

หดางหทดนสลวน จจากจด พอ แอนดร พอ บดานปทปยแหลลงททน 

- 
ผศ.ชบยสภทธภธ ทองจศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

การใชดประโยชนยจากมศลไกยเพพกอผลภต

ปบปยอภนทรยยยตามมาตรฐานของกรม

วภชาการเกษตร

 1 6/2555-12/2555  45,000.00

นายสบดประสงคย สบวรรณเลภศ

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยสภทธภพรกฤดากร

นางสาวระวภวรรณ โชตภพบนธย

     สถาบบนคดนควดาและพบฒนาระบบนภเวศเกษตร

     สถานยวภจบยสภทธภพรกฤดากร

นางสาวศภรภสบดา บบตรเพชร

     ภาควภชาปฐพยวภทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      45,000.00 บาท

หดางหทดนสลวน จจากจด โรงงานผลวตปทปยเยชทอแมดนพงศรแหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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ผศ.ชบยสภทธภธ ทองจศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาปฐพยวภทยา

แนวทางการใชดประโยชนยของกาก

ตะกอนยยสตยเพพกอปรบบปรบงดภนและเพภกม

ผลผลภตของขดาวโพดเลยนยงสบตวย

 1 6/2555-11/2556  250,000.00

นางสาวศภรภสบดา บบตรเพชร

     ภาควภชาปฐพยวภทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท

หดางหทดนสลวน จจากจด ฮจนเตอรรกรทรป จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชาวย อภนทรประสภทธภธ

     คณะวภศวกรรมศาสตรย กกาแพงแสน

     ภาควภชาวภศวกรรมการอาหาร

การปรบบปรบงเครพกองอบแหดงอาหารสบนบข

จากเครพกอง Low shear extruder

 1 12/2554-12/255

5

 74,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      74,000.00 บาท

องครการบรวหารการพจฒนาพชนนทอทพวเศษเพชทอการทลองเทอทยวอยลางยจทงยชน (องครกรมหาชน)สจานจกงานพชนนทอทพวเศษหมผแหลลงททน 

- 
นายณบฐวบฒนย คลบงทรบพยย

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     สถานยวภจบยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด

โครงการศศกษาความหลากหลายของ

พบนธบยพพชพบนธบยสบตวยบนเกาะกศด จบงหวบด

ตราด

 1 5/2555-9/2555  500,000.00

รศ.มณฑล จกาเรภญพฤกษย

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

รศ.ดอกรบก มารอด

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

อ.ประทยป ดดวงแค

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

ผศ.ฉบตรชบย เงภนแสงสรวย

     คณะวภทยาศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาพฤกษศาสตรย

ผศ.นบนทศบกดภธ ปฟฝนแกดว

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชากยฏวภทยา

ผศ.สราวบธ สบงขยแกดว

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาชยววภทยาปฝาไมด

นายอนบชา ทะรา

     สถาบบนวภจบยและพบฒนาแหยงมหาวภทยาลบย

เกษตรศาสตรย บางเขน

     สถานยวภจบยและฝฝกอบรมวนเกษตรตราด

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

องครการบรวหารการพจฒนาพชนนทอทพวเศษเพชทอการทลองเทอทยวอยลางยจทงยชน (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.วยระภาส คบณรบตนสภรภ

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาการจบดการปฝาไมด

โครงการศศกษาจบดทกาแผนอนบรบกษย

อบทยานแหยงชาตภหมศยเกาะชดาง

 1 3/2555-9/2555  2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

องครการบรวหารจจดการกราซเรชอนกระจก (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย
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อ.สบจภตรา เจรภญหภรบญยภกงยศ

     คณะสบงคมศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาภศมภศาสตรย

โครงการประเมภนการปลยอยกทาซ

เรพอนกระจกจากภาคพพนนดภน ในสาขา

เกษตรปฝาไมดและการใชดประโยนชย

ทยกดภน (AFOLU) ระดบบรายจบงหวบด 

ดดวยระบบสารสนเทศภศมภศาสตรย

 1 5/2555-12/2557  2,500,000.00

ผศ.สาพภศ ดภลกสบมพบนธย

     คณะวนศาสตรย บางเขน

     ภาควภชาวนวบฒนวภทยา

โครงการศศกษาและกกาหนดเกณฑยพพนน

ฐานในการประเมภนโครงการลดการ

ปลยอยกทาซเรพอนกระจกจากการ

ทกาลายปฝาและความเสพกอมโทรมของ

ปฝา(REDD+)ของประเทศไทย

 2 4/2555-9/2556  3,146,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      5,646,000.00 บาท

อทดมแดรอฟารรม อ. บดานโปปง จ. ราชบทรอแหลลงททน 

- 
รศ.จยระชบย กาญจนพฤฒภพงศย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

การปรบบปรบงประสภทธภภาพความสม

บศรณยพบนธย โคนม: กรณยศศกษาระดบบ

ฟารยม

 1 1/2555-12/2556  80,000.00

นายนาม บบวทอง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควภชาสบตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

รวมทจนงสวนน     929  โครงการ     งบประมาณ      1,480,109,684.00 บาท


