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ภายนอกมหาววทยาล จย (นอกประเทศ)

Appalachian State Universityแหลลงททน 

- 
อ.อวยพร ตต ตงธงชตย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

Aging and adaptability : a 

multicultural and 

multidisciplinary perspective

 1 8/2558-1/2559  100,000.00

Prof.Dr.Ed Rosenberg

     Appalachian State University

     

Prof.Dr.Zaida Azeredo

     University of Porto

     

Assist.Dr.Pornchai Jullamate

     Burapha Univesity

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

Asian Transportation Research Society (ATRANS) Common Research Grant 2015แหลลงททน 

- 
ผศ.สโรช บบญศวรวพตนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การพตฒนาแผนทททความปลอดภตยทาง

ถนน ระยะทททสอง

 1 4/2558-3/2559  1,284,000.00

ธเนศ เสถทยรนาม

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรร 

มหาววทยาลตยขอนแกกน

     

ปรเมศ เหลลอเทพ

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรร 

มหาววทยาลตยสงขลานครวนทรร

     

สบชาวรรณ ชชณรงคร

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา คณะววศวกรรมศาสตรร 

มหาววทยาลตยเกษตรศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,284,000.00 บาท

Asia-Pacific Network for Global Change Researchแหลลงททน 

- 
อ.สวก วต ดววอนอนโต อรวฟววโดโด

     คณะสถาปตตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภชมวสถาปตตยกรรม

การศศกษาปรากฎการณรเกาะความร รอน

เมลองและยบทธศาสตรรเพลทอปรตบตตวตกอ

ปรากฎการณรในเมลองหลตกของ

ประเทศเอเชทยตะวตนออกเฉทยงใต ร

 1 9/2558-9/2559  1,400,000.00

Assoc Prof.Dr.Tetsu Kubota

     Hiroshima University

     

Dr.Rizqi Abdulharis

     Institut Teknologi Bandung

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,400,000.00 บาท

Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)แหลลงททน 

- 
อ.พตนศตกดวด เททยนววบชลยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟรา

โครงการงานววจตยผลกระทบทางชต ตน

บรรยากาศในสกวนของแบบจจาลอง

การลดทอนกจาลตงของสตญญาณเนลทอง

จากฝนในแถบความถททยกาน Ka

 1 12/2557-5/2560  4,400,000.00
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รศ.วบฒวพงษร คจาววลตยศตกดวด

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลตยเทคโนโลยท

พระจอมเกล ราธนบบรท

     

โครงการงานววจตยผลกระทบทางชต ตน

บรรยากาศในสกวนของแบบจจาลอง

การลดทอนกจาลตงของสตญญาณเนลทอง

จากฝนในแถบความถททยกาน Ka

 1 12/2557-5/2560  4,400,000.00

รศ.มงคล รตกษาพตชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟรา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,400,000.00 บาท

AsTENแหลลงททน 

- 
รศ.พร รอมพวไล บตวสบวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

Policies, Practices and 

Readiness for Mobility among 

Teacher Education Institutions 

in the ASEAN Region Towards 

Building a Facilitative 

Environment for ASEAN 

Integration

 1 3/2558-12/2558  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

AUN/SEED-Netแหลลงททน 

- 
ผศ.มวตว รบจานบรตกษร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟรา

ระบบประมาณอตตราสกวนพลตนทททแผล

ไฟไหม รโดยใช รเทคนวคววทตศนร

คอมพววเตอรรบนพลตนฐานของ Kinect 

เซนเซอรรราคาไมกแพง

 1 4/2558-3/2560  1,500,000.00

Ikuhisa Mitsugami

     Osaka U.

     

Hanim Maria

     ITS U.

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

AUN/SEED-Net Collaborative Research with Industry (CRI)แหลลงททน 

- 
รศ.ชาตว เจทยมไชยศรท

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวทงแวดล รอม

การพตฒนาเทคโนโลยทถตงปฏวกรณร

ชทวภาพเยลทอกรองสจาหรตบบจาบตดนจตาเสทย

โรงพยาบาลในประเทศไทย

 1 4/2558-3/2560  800,000.00

รศ.ววไล เจทยมไชยศรท

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวทงแวดล รอม

นางสวรวลตกษณร ประเสรวฐกบลศตกดวด

     นวส วตปรวญญาเอก ภาคววชาววศวกรรมสวทงแวดล รอม ม.

เกษตรศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

BRIA (Better Rice Inititative Asia) project ประเทศเยอรมนอแหลลงททน 

- 
อ.จตกรกฤษณร พจนศวลปร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรตพยากร

การศศกษาเพลทอสจารวจสถานการณรพลตน

ฐาน

 1 3/2558-9/2558  1,300,000.00

รศ.ศรตณยร วรรธนตจฉรวยา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรตพยากร
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ผศ.สบภาวดท โพธวยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรทราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรประยบกตร

การศศกษาเพลทอสจารวจสถานการณรพลตน

ฐาน

 1 3/2558-9/2558  1,300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,300,000.00 บาท

British Councilแหลลงททน 

- 
ผศ.นวพร สรรประเสรวฐ สโนดวน

     คณะมนบษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาตกางประเทศ

the Researcher Links Workshop 

‘Internationalisation of Higher 

Education: Developing 

values-based inter-cultural 

research approaches’

 1 6/2558-1/2559  1,674,000.00

อ.ปารวชาตว ภชตวรตตนร

     คณะมนบษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาตกางประเทศ

รศ.มตงกร โรจนรประภากร

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยทชทวภาพ

Professor Sue Robson

     Newcastle University

     

Professor Steve Walsh

     Newcastle University

     

Dr. Tony Young

     Newcastle University

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,674,000.00 บาท

CIMMYT (Centro internacion al de Mejoramie nto de Maizy Trigo)แหลลงททน 

- 
ผศ.อรชส นภสวนธบวงศร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรตพยากร

Organize the collection of crop 

germplasm improvement 

research related direct outcomes

 1 10/2557-9/2558  160,000.00

สบทธวพร พชลสวตสดวด

     ศชนยรววทยาการขต ตนสชงเพลทอเกษตรและอาหาร

     

ผศ.อรชส นภสวนธบวงศร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรตพยากร

การจตดเกกบของการปรตบปรบงพตนธบรพลช

ผลการววจตยทททเกททยวข รองโยดตรงใน

ภาคใต ร ตะวตนออกเฉทยงใต ร และเอเชทย

ตะวตนออก

 2 10/2557-9/2558  164,338.00

ผศ.อรชส นภสวนธบวงศร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรตพยากร

เศรษฐศาสตรรการผลวตเมลกดพตนธบร

ข ราวโพดเลทตยงสตตวรในประเทศไทย

 3 6/2558-7/2559  558,280.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      882,618.00 บาท

Danisco UK Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.อรพวนทร จวนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลทตยงสตตวรนจตา

การใช ร DAN ทดแทนปลาปก นใน

อาหารกบ รงขาว

 1 1/2558-12/2559  1,915,000.00

นางอรทตย จวนตสถาพร

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาคววชาสตตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,915,000.00 บาท
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DSM Nutritional Products AG, Switzerland Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.อรพวนทร จวนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลทตยงสตตวรนจตา

การใช รเอนไซมรรวมในอาหารปลา 1 7/2558-7/2559  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

eAsia fundแหลลงททน 

- 
Prof. Ken Maeda

     Yamaguchi university

     

การควบคบมโรคอบบตตวใหมกจาก vector 

borne viral ในเอเซทย

 1 4/2558-3/2563  400,000.00

Prof. Echi Hondo

     Nagoya University

     

รศ.วรวบฒว ฤกษรอจานวยโชค

     คณะสตตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชากายววภาคศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

Erasmus Mundus Programme in LOTUS+ Projectแหลลงททน 

- 
อ.บบญเลวศ อบทยานวก

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

การใช รการออกกจาลตงกายด รวยตาราง

เก ราชกองเปก นกวจกรรมทางกายทาง

เลลอกในการสกงเสรวมสมรรถภาพทาง

กายผช รสชงอายบในประเทศโปรตบเกส

 1 9/2558-2/2559  432,000.00

Andre Seabra

     Research Centre in Physical Activity, 

Health and Leisure (CIAFEL) Faculty of Sport, 

University of Porto, Porto, Portugal

     

Joana Carvalho

     Research Centre in Physical Activity, 

Health and Leisure (CIAFEL) Faculty of Sport, 

University of Porto, Porto, Portugal

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      432,000.00 บาท

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)แหลลงททน 

- 
ผศ.รตตนาวรรณ มตทงคตทง

     คณะสวทงแวดล รอม

     ภาคววชาเทคโนโลยทและการจตดการสวทงแวดล รอม

An assessment of the value of 

ecosystem services in a set of 

production systems and main 

water management pratices in 

the Lower Mekong River Basin.

 1 5/2558-10/2559  689,852.00

รศ.ปฐมาพร เอมะววศวษฎร

     คณะสตตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจบลชทวววทยาและววทยาภชมวคบ รมกตน

การจตดการความเสทยงด รานเชลตอดลตอยา

ในการผลวตสตตวรเพลทอเพวทมศตกยภาพ

ระดตบประเทศ

 2 8/2558-3/2559  2,000,000.00

สจานตกตรวจสอบคบณภาพสวค ราปศบสตตวร

     กรมปศบสตตวร

     

ผศ.กาญจนา อวทมศวลปร

     คณะสตตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสตชววทยา

การพตฒนาศตกยภาพของประเทศเพลทอ

การจตดการความเสททยงของการเกวดเชลตอ

ดลตอยาต รานจบลชทพในการผลวตสตตวรเพลทอ

การบรวโภคในประเทศไทย: การใช ร

ยาต รานจบลชทพในสตตวรเพลทอการบรวโภค

 3 8/2558-4/2560  7,500,000.00
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อ.ปตจฉวมา สวทธวสาร

     คณะสตตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสตตวแพทยสาธารณสบขศาสตรร

การพตฒนาศตกยภาพของประเทศเพลทอ

การจตดการความเสททยงของการเกวดเชลตอ

ดลตอยาต รานจบลชทพในการผลวตสตตวรเพลทอ

การบรวโภคในประเทศไทย: การใช ร

ยาต รานจบลชทพในสตตวรเพลทอการบรวโภค

 3 8/2558-4/2560  7,500,000.00

รศ.อจานาจ พตวพลเทพ

     คณะสตตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสตชววทยา

ผศ.ศรตญญา พตวพลเทพ

     คณะสตตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสตชววทยา

อ.พรรณววมล ตตนหตน

     คณะสตตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสตชววทยา

ผศ.อบสบมา เจวมนาค

     คณะสตตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสตชววทยา

สบนตนทร ก วตตวจารบวตฒนา

     สจานตกตรวจสอบคบณภาพสวค ราปศบสตตวร?  กรมปศบ

สตตวร?

     

ชชศตกดวด อาจสชงเนวน

     สจานตกตรวจสอบคบณภาพสวค ราปศบสตตวร?  กรมปศบ

สตตวร?

     

อ.ปตจฉวมา สวทธวสาร

     คณะสตตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสตตวแพทยสาธารณสบขศาสตรร

การพตฒนาศตกยภาพของประเทศเพลทอ

การจตดการความเสททยงของการเกวดเชลตอ

ดลตอยาต รานจบลชทพในการผลวตสตตวรเพลทอ

การบรวโภคในประเทศไทย: การดลตอ

ตกอยาต รานของเชลตอจบลชทพ

 4 8/2558-4/2560  7,500,000.00

ผศ.กาญจนา อวทมศวลปร

     คณะสตตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสตชววทยา

นายสบขสตนตร ฉจทาส วงหร

     คณะสตตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสตตวแพทยสาธารณสบขศาสตรร

สพ.ญ. สบนตนทร ก วตตวจารบวตฒนา

     สจานตกตรวจสอบคบณภาพสวนค ราปศบสตตวร กรมปศบ

สตตวร

     

น.สพ. ชชศตกดวด อาจสชงเนวน

     สจานตกตรวจสอบคบณภาพสวนค ราปศบสตตวร กรมปศบ

สตตวร

     

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      17,689,852.00 บาท

Hiroshima Universityแหลลงททน 

- 
ผศ.รตวยา ธบวพาณวชยานตนทร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผลการรทโทรเกรดและการอบแห รง

แบบขต ตนทททมทตกอการยกอยแปรงของแผกน

ข ราวเหนทยวอบกรอบ

 1 10/2557-2/2558  90,000.00

Kiyoshi Kawai

     Hiroshima University

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท
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International Atomic Energy Agency (IAEA)แหลลงททน 

- 
ผศ.วตนววสา สบดประเสรวฐ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารตงสทประยบกตรและไอโซโทป

Radiation 

Biodosimetry:Preparedness for 

Radiological Emergency in  

Thailand

 1 4/2558-2/2559  134,242.00

ผศ.วรรณววมล ปาสาณพตนธร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวตสดบศาสตรร

ระบบนจาสกงขนาดนาโนสจาหรตบสาร

เภสตชรตงสท

 2 5/2557-5/2559  900,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,034,242.00 บาท

International Center for Tropical Agriculture (CIAT)แหลลงททน 

- 
ผศ.อตญชนา ทกานเจรวญ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากทฏววทยา

Emerging Pests and Diseases of 

Cassava in Southeast Asia : 

Seeking eco-efficient solutions 

to overcome a threat to 

livelihoods and industries

 1 3/2558-3/2559  456,680.00

อ.เบญจคบณ แสงทองพราว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากทฏววทยา

ผศ.ปวยะ กวตตวภาดากบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพลชไรกนา

อ.รตชฎาวรรณ เงวนกลตทน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากทฏววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      456,680.00 บาท

JICAแหลลงททน 

- 
ผศ.พงษรเทพ ววไลพตนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภตณฑรประมง

การศศกษาหาสภาวะทททเหมาะสมในการ

ยกอยสลายทางชทวภาพของมาลาไค

ทรกรทนโดย Pandoraea 

pnomenusa ทททคตดแยกจากแหลกง

เพาะเลทตยงสตตวรนจตาในประเทศไทย

 1 4/2558-3/2560  145,000.00

ผศ.เยาวภา ไหวพรวบ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภตณฑรประมง

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      145,000.00 บาท

JICA-JST (SATREPS program)แหลลงททน 

- 
รศ.นนทววทยร อารทยรชน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลทตยงสตตวรนจตา

การพตฒนาเทคโนโลยทการเพาะเลทตยง

สตตวรนจตาเพลทอความมตทนคงและความ

ปลอดภตยทางอาหาร (เทคโนโลยทการ

จตดการสบขภาพเพลทอการปรองกตนโรคใน

การเพาะเลทตยงสตตวรนจตา)

 1 4/2558-3/2559  300,000.00

ผศ.ศศวมนตส อบณจตกรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชทวเคมท

กรทวพยร กตนนวการร

      คณะเกษตรศาสตรรและทรตพยากรธรรมชาตว  

สาขาววชาการประมง มหาววทยาลตยพะเยา
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ธารทวพยร วกองไวไพโรจนร

     ภาคววชาเพาะเลทตยงสตตวรนจตา คณะประมง

     

การพตฒนาเทคโนโลยทการเพาะเลทตยง

สตตวรนจตาเพลทอความมตทนคงและความ

ปลอดภตยทางอาหาร (เทคโนโลยทการ

จตดการสบขภาพเพลทอการปรองกตนโรคใน

การเพาะเลทตยงสตตวรนจตา)

 1 4/2558-3/2559  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

JIRCASแหลลงททน 

- 
ดร.พวลาณท ไวถนอมสตตยร

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝก ายนาโนเทคโนโลยทและเทคโนโลยทชทวภาพ

Optimization of ethanol 

fermentation in cassava pulp for 

practical conditions

 1 5/2558-2/2559  400,000.00

ดร.อตนธวกา บบญแดง

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝก ายนาโนเทคโนโลยทและเทคโนโลยทชทวภาพ

นางวารบณท ธนะแพสยร

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝก ายนาโนเทคโนโลยทและเทคโนโลยทชทวภาพ

นางสาวพรพวมล จตนทรรฉาย

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร

     ฝก ายเทคโนโลยทชทวมวลและพลตงงานชทวภาพ

ชนาพร ตระกชลแจะ

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอบตสาหกรรมเกษตร ฝก ายนาโนเทคโนโลยทและ

เทคโนโลยทชทวภาพ

     

นางววภา สบโรจนะเมธากบล

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตภตณฑรอาหาร

     ฝก ายเคมทและกายภาพอาหาร

การศศกษาอาหารพลตนบ รานของไทย : 

ข ราวหมาก

 2 3/2558-3/2559  100,000.00

นายวตนชตย พตนธรทวท

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตภตณฑรอาหาร

     ฝก ายจบลชทวววทยาประยบกตร

นางสาวนราพร พรหมไกรวร

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตภตณฑรอาหาร

     ฝก ายเคมทและกายภาพอาหาร

นางสาวประจงเวท สาตมาลท

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตภตณฑรอาหาร

     ฝก ายเคมทและกายภาพอาหาร

Tadashi Yoshihashi

     JIRCAS

     

นางววภา สบโรจนะเมธากบล

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตภตณฑรอาหาร

     ฝก ายเคมทและกายภาพอาหาร

การศศกษาอาหารพลตนบ รานของไทย:

ขนมจทน

 3 10/2557-3/2558  100,000.00

นางสาวประจงเวท สาตมาลท

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตภตณฑรอาหาร

     ฝก ายเคมทและกายภาพอาหาร

Dr. Tadashi Yoshihashi

     JIRCAS , Japan

     

นางสาวนราพร พรหมไกรวร

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตภตณฑรอาหาร

     ฝก ายเคมทและกายภาพอาหาร
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รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

Kurita Water and Environmental Foundationแหลลงททน 

- 
ผศ.สมปรารถนา ฤทธวดพรวตง

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรตพยากรนจตา

ผลกระทบของการตกตะกอนตกอ

คบณภาพนจตาในทะเลสาบสงขลา

 1 10/2557-9/2558  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

MATSUI eco energy Nobeoka Co.,Ltd. Miyazaki, JAPANแหลลงททน 

- 
นายวบฒวชตย อกอนเอททยม

     คณะประมง บางเขน

     สถานทววจตยประมงคลองวาฬ (ฝก ายสนตบสนบน

ววชาการ)

ศศกษาการเตวมอากาศแบบไมโครบตบ

เบวตลสจาหรตบการเพาะเลทตยงกบ รงขาว 

(Litopenaeus vannamei)

 1 5/2558-10/2558  79,700.00

นางสาววาสนา อากรรตตนร

     คณะประมง บางเขน

     สถานทววจตยประมงคลองวาฬ (ฝก ายสนตบสนบน

ววชาการ)

นายลวขวต ชชช วต

     คณะประมง บางเขน

     สถานทววจตยประมงคลองวาฬ (ฝก ายสนตบสนบน

ววชาการ)

นางสาววาสนา อากรรตตนร

     คณะประมง บางเขน

     สถานทววจตยประมงคลองวาฬ (ฝก ายสนตบสนบน

ววชาการ)

ศศกษาการเตวมอากาศแบบไมโครบตบ

เบวตลสจาหรตบการเลทตยงกบ รงขาว 

(Litopenaeus vannamei) ในบกอ

ดวน

 2 7/2558-12/2558  129,000.00

นายวบฒวชตย อกอนเอททยม

     คณะประมง บางเขน

     สถานทววจตยประมงคลองวาฬ (ฝก ายสนตบสนบน

ววชาการ)

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      208,700.00 บาท

Meijo University Research Fellowship Programแหลลงททน 

- 
อ.อาทร ลอยสรวงสวน

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กจาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

การววเคราะหรเชวงคจานวณบนอตนตร

กวรวยาระหวกางพอลวฟทนอลจากพลชและ

เซอทชอวน

 1 11/2558-2/2559  660,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      660,000.00 บาท

MEXT, CADIC, University of Miyazakiแหลลงททน 

- 
อ.สโรช แก รวมณท

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสตตวบาล

การพตฒนาความรกวมมลอทางววชาการ

ด รานการขยายพตนธบรช รางเอเชทยใน

ประเทศญททปบก น

 1 6/2558-5/2561  500,000.00

Satoshi Kusuda

     Gifu University, Japan

     

Naoaki Misawa

     CADIC, University of Miyazaki, Japan

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

National Institute for the Humanities  (Research Institute for Humanity and Nature (RIHN) 

Japan

แหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ

Page 9 of 13

ผศ.เมธท แก รวเนวน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาการจตดการประมง

การเพวทมความสามารถของพลตนทททชาย

ฝตทงในเอเซทยตะวตนออกเฉทยงใต ร (ปทททท 

4)

 1 4/2558-4/2559  402,600.00

ผศ.อนบกรณร บบตรสตนตวด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

ผศ.จวนตนา สและน รอย

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

ผศ.มณฑล อนงครพรยศกบล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      402,600.00 บาท

Nikken Sekkei Research Instituteแหลลงททน 

- 
อ.อาทวตยร ลวมปวยากร

     คณะสถาปตตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภชมวสถาปตตยกรรม

Transit Oriented Development 

Research Project - Bangkok

 1 6/2558-3/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

Osaka University, Osaka, Japanแหลลงททน 

- 
Yukihiro Akeda

     Osaka University

     

ระบาดววทยาและการศศกษาจทโนมของ

เชลตอแบคททเรทยดลตอยาในประเทศไทย

 1 4/2558-3/2563  5,000,000.00

อ.อนบศตกดวด เก วดสวน

     คณะสาธารณสบขศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาอนามตยชบมชน

Norihisa Yamamoto

     Osaka University

     

Kazunori Tomono

     Osaka University

     

Shigeyuki Hamada

     Osaka University

     

อ.พตสกร องอาจ

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจตดการ สกลนคร

     ภาคววชาสตงคมศาสตรรและพลศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000,000.00 บาท

Prof. John S Foord. Department of Chemistry University of Oxfordแหลลงททน 

- 
ผศ.มนตรท สวกางพฤกษร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมท

Nanoparticle-Polymer 

Composites III

 1 12/2557-11/2558  2,570,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,570,500.00 บาท

Sakata Seed Corporation, Japanแหลลงททน 

- 
รศ.คนศงนวตยร เหรทยญวรากร

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพลช

Study of Pepper chat fruit 

viroid on tomato

 1 6/2558-5/2559  134,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      134,000.00 บาท
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Santa Barbara Museum of Natural Historyแหลลงททน 

- 
ผศ.ชทวารตตนร พรวนทรากชล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสตตวววทยา

การศศกษาความหลากชนวดของหอย

สองฝาเจาะปะการตงในประเทศไทย

 1 5/2558-12/2560  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada/ Saint Mary Universityแหลลงททน 

- 
ผศ.ดรรชนท เอมพตนธบร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนบรตกษรววทยา

เครลอขกายงานววจตยด รานการอนบรตกษรโดย

ชบมชน (CCRN)

 1 4/2558-3/2560  326,190.00

ภรทวพยร

     สบนทรสวตสดวด

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      326,190.00 บาท

Stockholm Environmental Instituteแหลลงททน 

- 
อ.สบรวนทรร อ รนพรม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจตดการปก าไม ร

การศศกษาเปรทยบเททยบยบทธศาสตรร

กลไกเรดพลตสระดตบชาตวของ

ประเทศกตมพชชา พมกา และประเทศ

ไทย

 1 10/2557-8/2559  1,970,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,970,000.00 บาท

Thai-German S&T Cooperation Research Mobility Schemeแหลลงททน 

- 
อ.ฐวตววรา พชลสวตสดวด

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กจาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

THAIGERM-037: 

AgroFibre(Thai-German 

Agro-based Fibre Exchange 

Programme-Sustainable 

Development: From Plant to 

Product)

 1 10/2557-10/2559  1,718,000.00

Joerg Muessig

     Univerisity of Applied Science Bremen

     

ผศ.พรทวพยร แซกเบบ

     คณะอบตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวทงทอ

Nina Graupner

     University of Applied Science Bremen

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,718,000.00 บาท

The National Natural Science Foundation of China (NSFC)แหลลงททน 

- 
รศ.วรรณววภา วงศรแสงนาค

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสตตวววทยา

การเปรทยบเททยบของสาร 

Abiraterone และ TOK-001ในการ

ยตบยต ตงมะเรกงตกอมลชกหมากด รวยการ

จจาลองพลวตตเชวงโมเลกบลของ 

CYP17A1

 1 5/2558-12/2558  100,000.00

Fei Xiao

     School of Biology and Basic Medical 

Sciences, Medical College of Soochow 

University, China
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Maohua Yang

     School of Biology and Basic Medical 

Sciences, Medical College of Soochow 

University, China

     

การเปรทยบเททยบของสาร 

Abiraterone และ TOK-001ในการ

ยตบยต ตงมะเรกงตกอมลชกหมากด รวยการ

จจาลองพลวตตเชวงโมเลกบลของ 

CYP17A1

 1 5/2558-12/2558  100,000.00

Youjun Xu

     School of Biology and Basic Medical 

Sciences, Medical College of Soochow 

University, China

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

The World Bank Groupแหลลงททน 

- 
ผศ.อวสรวยา บบญญะศวรว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรตพยากร

จตดทจาเครลทองชทตวตดการพตฒนาโซกคบณคกา

ข ราว (Indicators of Rice Value 

Chain Development)

 1 4/2558-9/2558  300,000.00

ผศ.บบญจวต ฐวตาภววตฒนกบล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรตพยากร

ผศ.ประพวณวดท ศวรวศบภลตกษณร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรตพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

UNU-Kirin Fellowship programmeแหลลงททน 

- 
นางสาวศตนสนทยร อบดมระตว

     สถาบตนค รนคว ราและพตฒนาผลวตภตณฑรอาหาร

     ฝก ายเคมทและกายภาพอาหาร

ศศกษาการผลวต คบณสมบตตวเคมท-

กายภาพ และเสถทยรภาพของอวมตลชตทน

ชนวดไขมตนในนจตาทททมทขนาดอนบภาค

ไขมตนสมจทาเสมอ (monodisperse 

emulsion) ททมทไซโลโอลว

โกแซคคาไรดรเอสเทอรรรกวมกตบกรด

ไขมตนเปก นอวมตลซวฟายเออรร โดยใช ร 

microchannel emulsification"

 1 4/2558-3/2559  1,000.00

Dr. Isao Kobayashi

     National Food Research Institute, NARO, 

JAPAN

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000.00 บาท

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Chinaแหลลงททน 

- 
Assoc. Prof. Dr. Luxian, Lin

     Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, 

Chinese Academy of Sciences, China

     

กลไกการแยกแยะการกกอตตวของสตงคม

ไม รต รนทททเปก นผลจากการเปลททยนแปลง 

เส รนรบ รงในเขตร รอนของภชมวภาคอวนโด

จทน

 1 8/2558-5/2560  2,000,000.00

ผศ.นตนทชตย พงศรพตฒนานบรตกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชทวววทยาปก าไม ร

ผศ.ววชาญ เอทยดทอง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชทวววทยาปก าไม ร

อ.เอกพตนธร ไกรจตกรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร
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ผศ.แสงสรรคร ภชมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนบรตกษรววทยา

กลไกการแยกแยะการกกอตตวของสตงคม

ไม รต รนทททเปก นผลจากการเปลททยนแปลง 

เส รนรบ รงในเขตร รอนของภชมวภาคอวนโด

จทน

 1 8/2558-5/2560  2,000,000.00

ผศ.สบธทรร ดวงใจ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชทวววทยาปก าไม ร

Assoc. Prof. Dr. Jie Yang

     Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, 

Chinese Academy of Sciences, China

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

Zoological Society of London สาขาประเทศไทยแหลลงททน 

- 
นางสาวสบธาสวนท เสาสชง

     Zoological Society of London สาขาประเทศ

ไทย

     

การสจารวจทางนวเวศววทยา การเคลลทอน

ทททและการทจาลายผลผลวตทางการ

เกษตรของช รางเอเชทย ภายในเขต

รตกษาพตนธบรสตตวรปก าสลตกพระและ

อบทยานแหกงชาตวโดยรอบ

 1 8/2558-7/2560  500,000.00

รศ.รองลาภ สบขมาสรวง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชทวววทยาปก าไม ร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

ททนแลกเปลอทยนน จกว วจ จยโดยความรลวมมชอของ JSPS-NRCT programแหลลงททน 

- 
ผศ.กตงสดาลยร บบญปราบ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภตณฑรประมง

การใช รประโยชนรจากเชลตอรา 

Monascus spp. เพลทอการผลวตเอทา

นอลด รวยกระบวนการทางชทวะจาก

ทรตพยากรสาหรกาย: 

Characterization of ethanol 

processing by Monascus sp.

 1 10/2557-10/2558  180,000.00

Kenji Matsui

     Department of Biological Chemistry, 

Faculty of Agriculture, Yamaguchi University, 

Yamaguchi, Japan

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      180,000.00 บาท

องครกร unescoแหลลงททน 

- 
ผศ.พรทวพยร เยกนจะบก

     คณะมนบษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรร

การใช รววทยบชบมชนเปก นสลทอสร รางสรรคร

เพลทอการมทสกวนรกวมของสตรทและเดกกใน

การสร รางเสรวมชบมชนไทยให รเขกมแขกง

ตามกรอบแนวควด MIL

 1 1/2558-12/2558  844,899.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      844,899.00 บาท

องครการความรลวมมชอดดานอวกาศแหลงเอเชอยแปซวฟวก (Asia-Pacific Space Cooperation 

Organization--APSCO)

แหลลงททน 

- 

รศ.มงคล รตกษาพตชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟรา

การประมาณพลตนทททเพาะปลชกข ราวด รวย

ข รอมชลภาพถกายดาวเททยมหลาย

ประเภท

 1 1/2558-12/2559  500,000.00

รศ.วตชรท วทรคเชนทรร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟรา
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

รวมท จทงส วทน     51  โครงการ     งบประมาณ      55,739,281.00 บาท


