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องครกรของร จฐ

กรมการขนสลงทางบกแหลลงททน 

- 
ผศ.วราเมศวรร ววเชชยรแสน

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการศศกษามาตรการการควบคคม

เพพพอเพวพมประสวทธวภาพในการออก

หนนงสพอรนบรองการอบรมของโรงเรชยน

สอนขนบรถทชพกรมการขนสสงทางบก

รนบรอง และสถานทชพศ ศกษาทชพรนบมอบ

ออานาจการอบรมจาก กรมการขนสสง

ทางบก

 1 2/2558-12/2558  4,899,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,899,000.00 บาท

กรมการขดาวแหลลงททน 

- 
รศ.นอนาฝน ลอาดนบวงศร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

การตรวจววเคราะหรและพนฒนา

เทคโนโลยชเพพพอเพวพมมมลคสาผลวตภนณฑร

จากข ขาวท ของไขส ปช  2558

 1 11/2557-7/2559  2,876,000.00

อ.สาววตรช รนตนสคมาวงศร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การพนฒนาเส ขนอคด ขงอบแห ขงจากแปขง

ข ขาวท ของไขส

 2 11/2557-1/2559  527,180.00

รศ.นอนาฝน ลอาดนบวงศร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

การศศกษาโครงสร ขางทางเคมชและ

คคณสมบนตวเชวงหน ขาทชพของข ขาวท ของไขส 

และการดนดแปรสตารรชข ขาวท ของไขส (

ปชทชพ 2)

 3 10/2557-9/2558  575,200.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      3,978,380.00 บาท

กรมการคดาภายในแหลลงททน 

- 
ผศ.รณฤทธวธ ฤทธวรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

เครพพองววเคราะหรปรวมาณแปขงในหนวมนน

สอาปะหลนงอยสางรวดเรรวเพพพอการซพนอขาย

ในเชวงพาณวชยรด ขวยเทคนวค Near 

Infrared (NIR)

 1 6/2558-5/2559  2,373,800.00

ดร.วรภา สชหลนกษณร

     ห ของปฏวบนตวการ NIR ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

     

นส.ลลวตา ออมสวน

     ห ของปฏวบนตวการ NIR ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

     

รศ.ปรารถนา ปรารถนาดช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

โครงการศศกษาหสวงโซสอคปทานใน

ระบบการค ขามนนสอาปะหลนงเพพพอให ขได ข

รนบความเปร นธรรม

 2 7/2558-5/2559  2,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      4,373,800.00 บาท

กรมการทลองเทอทยวแหลลงททน 

- 
รศ.วนลลภ รนฐฉนตรานนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนฐศาสตรรและรนฐประศาสนศาสตรร

โครงการพนฒนาเครพอขสายและรณรงคร

เฝขาระวนงปนญหาการทสองเทชพยวทชพแสวง

ประโยชนรทางเพศจากเดรก

 1 12/2557-12/2558  2,547,100.00

ชาญชนย จวตรเหลสาอาพร

     กรมการทสองเทชพยว

     

รศ.วนลลภ รนฐฉนตรานนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนฐศาสตรรและรนฐประศาสนศาสตรร

โครงการศศกษาและพนฒนากฎหมาย

รองรนบธครก วจโฮมสเตยรและธครกวจลอง

สเตยรเพพพอให ขเกวดระบบคคณภาพและ

มาตรฐาน

 2 12/2557-12/2558  3,597,200.00
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ชาญชนย จวตรเหลสาอาพร

     กรมการทสองเทชพยว

     

โครงการศศกษาและพนฒนากฎหมาย

รองรนบธครก วจโฮมสเตยรและธครกวจลอง

สเตยรเพพพอให ขเกวดระบบคคณภาพและ

มาตรฐาน

 2 12/2557-12/2558  3,597,200.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      6,144,300.00 บาท

กรมกวจการสตรอและสถาบ จนครอบคร จวแหลลงททน 

- 
อ.ภนทรพรรณ ทอาดช (เล ขานวรามนย)

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนงคมววทยาและมานคษยววทยา

เส ขนทางสายนอนานมแมส: ประสบการณร

การตสอสม ขของแมสทอางานยคคใหมสเพพพอ

แลกกนบการได ขเลชนยงลมกด ขวยนอนานมตน

 1 4/2558-3/2559  250,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท

กรมควบคทมมลพวษแหลลงททน 

- 
รศ.สคนทรช ขคนทอง

     คณะววทยาศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาทรนพยากรและสวพงแวดล ขอม

สถานการณรการตกสะสมของกรดใน

ประเทศไทย พพนนทชพจนงหวนดชลบครชและ

จนงหวนดระยอง

 1 11/2557-8/2558  900,000.00

อ.เกรวก วงศรสอนธรรม

     คณะววทยาศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาทรนพยากรและสวพงแวดล ขอม

น.ส. พนอ รวยสมงเนวน

     คณะววทยาศาสตรร ศรชราชา มหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรชราชา

     

น.ส.จอานงคร  ธนญญสวทธวธ

     คณะววทยาศาสตรร ศรชราชา มหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรชราชา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      900,000.00 บาท

กรมควบคทมโรคแหลลงททน 

- 
นางมนนสนนนทร

     กรมควบคคมโรค

     

การประเมวนผลการดอาเนวนงานปรนบ

เปลชพยนพฤตวกรรมการปของกนนโรค

พยาธวใบไม ขตนบในชคมชน

 1 1/2558-7/2558  370,000.00

ผศ.กรนณฑรนตนร บคญชสวยธนาสวทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

อ.จนกรกฤษณร พลราชม

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาอนามนยชคมชน

นางมาสรวน กคศลปนกษร

     ว วทยาลนยพยาบาล

     

นางสาวนวรนนตา ไชยพาน

     กรมควบคคมโรค

     

ผศ.กรนณฑรนตนร บคญชสวยธนาสวทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

การรนบรม ขเรพพองโรคตวดเชพนอไวรนสอชโบลา

ของประชาชนไทย พ.ศ. 2558

 2 1/2558-8/2558  500,000.00

นางมนนสนนนทร ลวมปววทยากคล

     กรมควบคคมโรค กระทรวงสาธารณสคข

     

อ.จนกรกฤษณร พลราชม

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาอนามนยชคมชน
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นวรนนตา ไชยพาน

     กรมควบคคมโรค กระทรวงสาธารณสคข

     

การรนบรม ขเรพพองโรคตวดเชพนอไวรนสอชโบลา

ของประชาชนไทย พ.ศ. 2558

 2 1/2558-8/2558  500,000.00

นางมาสรวน ศคกลปนกษร

     ว วทยาลนยพยาบาลบรมราชชนนช

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      870,000.00 บาท

กรมความรลวมมชอระหวลางประเทศแหลลงททน 

- 
รศ.มงคล รนกษาพนชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การค ขนคพนพารามวเตอรรด ขานกายภาพ

การเกษตรด ขวยการรนบรม ขระยะไกลเพพพอ

การประเมวนพพนนทชพและผลผลวตการ

ปลมกข ขาว

 1 4/2558-3/2560  456,000.00

รศ.วนชรช วชรคเชนทรร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

Prof. Dr. Meng Qing-yan

     Institute of Remote Sensing and Digital 

Earth (RADI), China Academy of Science and 

Technology (CAST)

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      456,000.00 บาท

กรมเจดาทลาแหลลงททน 

- 
อ.ววชนย ศววะโกศวษฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการศศกษาผลกระทบสวพงแวดล ขอม

และสอารวจออกแบบ โครงสร ขาง

ปของกนนการกนดเซาะชายฝนพง บรวเวณ

ตอาบลบางตาวา ออาเภอหนองจวก 

จนงหวนดปนตตานช

 1 3/2558-3/2559  18,015,900.00

อ.กวตตวชนย ดวงมาลยร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

โครงการศศกษาวางแผนแมสบทและ

สอารวจออกแบบเสรวมทรายปของกนนการ

กนดเซาะชายหาดหนวหวน ออาเภอหนวหวน 

จนงหวนดประจวบคชรชขนนธร

 2 1/2558-1/2559  3,000,000.00

ศ.เกษม จนนทรรแก ขว

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ผศ.สครนตนร บนวเลวศ

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

อ.อลงกรณร อ วนทรนกษา

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

อ.นฤชวต ดอาปวน

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

อ.ทนศนชยร บคญประคอง

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ผศ.สคจวณณา กรรณสมต

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม
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รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      21,015,900.00 บาท

กรมชลประทานแหลลงททน 

- 
ผศ.ววษควนฒกร แต ขสมบนตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

โครงการตวดตน นงระบบตรวจวนดเพพพอการ

ตวดตามและบรวหารจนดการนอนาโครงการ

สสงนอนาและบอารคงรนกษาลคสมนอนาปากพนนง

ตอนบน

 1 10/2557-12/2558  19,633,000.00

อ.ไชยาพงษร เทพประสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

ผศ.ณนฐ มาแจ ขง

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรนพยากรนอนา

โครงการตวดตน นงระบบตรวจวนดเพพพอเพวพม

ประสวทธวภาพการบรวหารจนดการนอนา

เครพอขสายอสางเกรบนอนาลคสมนอนาแมสอาว 

จนงหวนดลอาพมน

 2 12/2557-8/2559  19,290,000.00

อ.ววชนย ศววะโกศวษฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการศศกษาววเคราะหรผลกระทบสวพง

แวดล ขอมเบพนองต ขน (IEE) อสางเกรบนอนา

ผาแดง จนงหวนดลอาพมน อสางเกรบนอนาห ขวย

ชนน ขอย จนงหวนดเพชรบมรณร อสางเกรบ

นอนาห ขวยไรส จนงหวนดสคโขทนย อสางเกรบนอนา

ห ขวยมสวงกสอน จนงหวนดแมสฮสองสอน และ

อสางเกรบนอนาห ขวยนอนาลอก จนงหวนด

อคตรดวตถร

 3 7/2558-7/2559  18,304,700.00

ผศ.จวระวนฒนร กณะสคต

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรนพยากรนอนา

งานจนดทอาระบบฐานข ขอมมล

สารสนเทศภมมวศาสตรรและแบบ

จอาลองชลศาสตรรของลคสมนอนาในรมป

แบบทชพสามารถกรอกและใช ขข ขอมมล

ทางเวรบไซตร (ระยะทชพ 3)

 4 1/2558-12/2558  1,000,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      58,227,700.00 บาท

กรมทร จพยากรทางทะเลและชายฝจทงแหลลงททน 

- 
ผศ.พงศรเชฏฐร พวช วตกคล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

โครงการตวดตามประเมวนผลสนมฤทธวธ

การดอาเนวนงานปนกไม ขไผส

 1 8/2558-9/2559  800,000.00

อ.วนลลชยร นวนมคส วก

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาการเดวนเรพอและโลจวสตวกสรทาง

ทะเล

โครงการสอารวจ เกรบรวบรวมข ขอมมล

และววเคราะหรข ขอมมลทางด ขานววศวกรรม

ชายฝนพง สมคทรศาสตรร กายภาพ/

ชชวภาพข ขอมมลพพนนทชพชายฝนพงอสาวไทย

ตอนบน

 2 1/2558-1/2559  1,980,000.00

ดร.ชนยวนฒนร เอกวนฒนรพานวชยร

     ม. พระจอมเกล ขาธนบครช

     

ดร.ประเสรวฐศนกดวธ  เอกพวศคทธวธสคนทร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,780,000.00 บาท

กรมทร จพยากรธรณอแหลลงททน 

- 
อ.ประหยนด นนนทศชล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การรวบรวมข ขอมมลทางธรณชววทยาของ

หนสวยหวนมหายคคพรชแคมเบรชยนของ

ประเทศไทย

 1 12/2557-1/2559  750,000.00

ผศ.ภาสกร ปนานนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

จนดทอาชคดข ขอมมลคลนงตนวอยสางธรณช

ววทยาให ขอยมสในข ขอมมลสารสนเทศ

ภมมวศาสตรร

 2 1/2558-10/2559  300,000.00
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ผศ.ภาสกร ปนานนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

จ ขางเหมาสอารวจและววเคราะหรความเรรว

คลพพนเฉพอน

 3 3/2558-8/2559  800,000.00

ผศ.กฤษณร วนนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ววเคราะหรตนวอยสางดวนตะกอนและซาก

ดศกดอาบรรพรจอานวน 6 อยสาง โครงการ

สพบค ขนต ขนรากสควรณภมมวโดยธรณช

ววทยาพพนนทชพพวเศษเมพองโบราณอมสทอง

 4 7/2558-7/2559  51,000.00

ผศ.กฤษณร วนนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

หาอายคของตะกอนตะพนกและไม ขกลาย

เปร นหวนฝนงอยมสบรวเวณวนอคทยานไม ข

กลายเปร นหวน ตอาบลพระบาท ออาเภอ

บ ขานตาก จนงหวนดตาก โดยววธชเรพองแสง

ความร ขอน (Thermolminescense)

 5 3/2558-5/2559  96,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      1,997,000.00 บาท

กรมทร จพยากรนจ นาแหลลงททน 

- 
อ.ไชยาพงษร เทพประสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

การเสรวมสร ขางองครความรม ขด ขานการใช ข

ข ขอมมลเตพอนภนยทรนพยากรนอนา 25 ลคสม

นอนา

 1 7/2558-7/2559  5,000,000.00

ผศ.ววษควนฒกร แต ขสมบนตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

ผศ.ณนฐ มาแจ ขง

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรนพยากรนอนา

รศ.กอบเกชยรตว ผสองพคฒว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรนพยากรนอนา

โครงการศศกษาผลกระทบและ

ตวดตามตรวจสอบผลกระทบสวพงแวด

ล ขอมข ขามพรมแดน จากโครงการไฟฟขา

พลนงนอนาในแมสนอนาโขงสายประธาน 

ประจอาปชงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 2 12/2557-2/2559  6,000,000.00

รศ.ดร.ธนพร สคปรวยศวลปร

     มหาววทยาลนยเชชยงใหมส

     

ผศ.อนคกมล วนฒนสคข

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเทคโนโลยชการอาหารและโภชนาการ

ดร.ศนกดวธศรช รนกไทย

     สถาบนนเทคโนโลยชปทคมวนน

     

ผศ.ศมณพร สคทธวบาก

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาววศวกรรมโยธาและสวพงแวดล ขอม

อ.ภมวดล โดยดช

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

อ.ทศพล จตคระบคล

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาววศวกรรมโยธาและสวพงแวดล ขอม

อ.อมรเดช นวลมณช

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาววศวกรรมโยธาและสวพงแวดล ขอม

อ.พรธวดา เสนไสย

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาววศวกรรมโยธาและสวพงแวดล ขอม
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ธนวนฒนร ภนทรวรเมธ

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร 

ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขาและคอมพววเตอรร

     

โครงการศศกษาผลกระทบและ

ตวดตามตรวจสอบผลกระทบสวพงแวด

ล ขอมข ขามพรมแดน จากโครงการไฟฟขา

พลนงนอนาในแมสนอนาโขงสายประธาน 

ประจอาปชงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 2 12/2557-2/2559  6,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      11,000,000.00 บาท

กรมทางหลวงแหลลงททน 

- 
ผศ.ศคภวคฒว มาลนยกฤษณะชลช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการศศกษาจนดทอาแผนงานพนฒนา

ทางหลวงแผนงานออานวยความ

ปลอดภนย และตวดตามผลการดอาเนวน

งาน

 1 1/2558-6/2559  15,000,000.00

รศ.ฉนตรดนนย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

โครงการเสรวมสร ขางศนกยภาพผม ขรนบ

เหมางานกสอสร ขางและงานบอารคงทาง

ของกรมทางหลวง

 2 12/2557-11/2559  19,960,000.00

ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาการเดวนเรพอและโลจวสตวกสรทาง

ทะเล

ศศกษาความเหมาะสม ทางยกระดนบ

ชสวงศรชนครวนทรร-ทสาอากาศยาน

สควรรณภมมว บนทางหลวงพวเศษ

ระหวสางเมพองหมายเลข 7

 3 7/2558-7/2561  5,300,000.00

อ.สคพวทยร ออานวย

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      40,260,000.00 บาท

กรมทางหลวงชนบทแหลลงททน 

- 
ผศ.วราเมศวรร ววเชชยรแสน

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการศศกษาผลกระทบด ขานการ

จราจรภายหลนงเปวดใช ขสะพานข ขามแมส

นอนาเจ ขาพระยาบรวเวณนนทบครช 1

 1 12/2557-10/2558  4,980,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,980,000.00 บาท

กรมปล าไมดแหลลงททน 

- 
รศ.พงศรเทพ อนครธนกคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

การตรวจสอบความหลากหลายทาง

พนนธคกรรมประชากรของต ขนรนกใหญส 

(Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) 

ในปส าธรรมชาตวโดยการใช ขเครพพอง

หมายไมโครแซทเทลไลตร

 1 3/2558-12/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

กรมพ จฒนาธทรกวจการคดาแหลลงททน 

- 
อ.พนทธนนนทร ปลอดภนย

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

โครงการยกระดนบการบรวหารจนดการ

ธครกวจให ขบรวการโลจวสตวกสร ธครก วจขน

สสงสวนค ขาทางถนนและธครกวจทชพเกชพยว

เนพพองกนบการให ขบรวการโลจวสตวกสรสมส

เกณฑรมาตรฐานคคณภาพการบรวหาร

จนดการภายใต ขโครงการยกระดนบ

คคณภาพการบรวหารจนดการธครกวจให ข

บรวการโลจวสตวกสร ปช  2558

 1 12/2557-7/2558  3,359,000.00

ผศ.วารคณช ตนนตววงศรวาณวช

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

ผศ.นวตยา งามแดน

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการเงวนและการบนญชช
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อ.ภมวาเดช โหราเรพอง

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

โครงการยกระดนบการบรวหารจนดการ

ธครกวจให ขบรวการโลจวสตวกสร ธครก วจขน

สสงสวนค ขาทางถนนและธครกวจทชพเกชพยว

เนพพองกนบการให ขบรวการโลจวสตวกสรสมส

เกณฑรมาตรฐานคคณภาพการบรวหาร

จนดการภายใต ขโครงการยกระดนบ

คคณภาพการบรวหารจนดการธครกวจให ข

บรวการโลจวสตวกสร ปช  2558

 1 12/2557-7/2558  3,359,000.00

อ.อภวญญา ถวระโชตวกคล

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

อ.นวลลนกษณร แสงเพวพม

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

อ.เตวมศนกดวธ สคขววบมลยร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,359,000.00 บาท

กรมพ จฒนาพล จงงานทดแทนและอนทร จกษรพล จงงาน (กองททนเพชทอสลงเสร วมการอนทร จกษรพล จงงาน)แหลลงททน 

- 
ดร.มะลววนลยร หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

โครงการสนนบสนคนเพพพอจนดตน นงสถานช

ผลวตพลนงงานสชเขชยว (DGG) 

ววสาหกวจพลนงงานทดแทนชคมชนผลวต

เชพนอเพลวงชชวมวล

 1 3/2558-9/2559  23,468,200.00

ผศ.วชระชนย ลวนมพรชนยเจรวญ

     บรวษนท BIO ENERGY PELLET 

(THAILAND) จอากนด

     

ดร.วนฒนชนย พฤกษรกานนทร

     ศมนยรการประหยนดพลนงงานหอการค ขาไทย

     

นายอภวพงศร ววชชคเวสคามวนทรร

     บรวษนท สหโคเจน (ชลบครช) จอากนด (มหาชน)

     

รศ.ปวตว กนนตนงกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

นางสาวชลลดา บคราชรวนทรร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

นายบคญชนย หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นางสาวอรชา แซสตนน

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นางสาวปวชณา บาดาล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นางสาวสคจวตรา สควรรณ

     บรวษนท แอดวานสทร อวนโนเวทชฟ ไบโอแมส จอากนด
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นางสาวธนาภา เทพชาตรช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

โครงการสนนบสนคนเพพพอจนดตน นงสถานช

ผลวตพลนงงานสชเขชยว (DGG) 

ววสาหกวจพลนงงานทดแทนชคมชนผลวต

เชพนอเพลวงชชวมวล

 1 3/2558-9/2559  23,468,200.00

นายเอกพงษร ธนะวนตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายยคทธนา บรรจง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายเกษม หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายโยธรรม หคบผาใส

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      23,468,200.00 บาท

กรมโรงงานอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
รศ.สนญญา สวรวว วทยาปกรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

โครงการจนดทอาคมสมพอแนวปฏวบนตวตาม

กฏหมายควบคคมการปนเปพนอนใต ขดวน

ภายในบรวเวณโรงงานสอาหรนบ

อคตสาหกรรมทชพมชศนกยภาพในการกสอให ข

เกวดการปนเปพนอน

 1 9/2558-9/2559  8,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,000,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมการเกษตรแหลลงททน 

- 
รศ.สคภาพร กลวพนคง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การตรวจเชพนอไฟโตพลาสมาสาเหตค

โรคใบขาวอ ขอยโดยเทคนวค Nested 

PCR

 1 6/2558-5/2559  150,000.00

รศ.สคภาพร กลวพนคง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

โครงการการตรวจสอบเชพนอไฟโต

พลาสมาสาเหตคโรคใบขาวอ ขอยโดย

ววธช Nested PCR ประจอาปช  2558

 2 9/2558-8/2559  150,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมคทณภาพสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
อ.ววชนย ศววะโกศวษฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการจนดทอาพนฒนาทนกษะศมนยรการ

เรชยนรม ขหมมสบ ขานปลอดการเผาให ขกนบหมมส

บ ขานทชพเปร นเครพอขสาย

 1 2/2558-2/2559  3,550,000.00

อ.สคนทรา โตบนว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

โครงการพนฒนาศนกยภาพนนกบรวหาร

ระดนบสมงด ขานสวพงแวดล ขอม

 2 1/2558-11/2558  50,000.00

อ.ววชนย ศววะโกศวษฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการสสงเสรวมพนฒนาการจนดการสวพง

แวดล ขอมในวนด

 3 12/2557-6/2559  1,450,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      5,050,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมสหกรณรแหลลงททน 

- 
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ผศ.พวรคณา ไบโลวนส

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

การศศกษารมปแบบและแนวทางการ

เพวพมศนกยภาพการเชพพอมโยงเครพอขสาย

ทางการเงวนของสหกรณร

 1 10/2557-6/2558  5,000,000.00

ผศ.นคชนาถ มนพงคนพง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ผศ.กนมปนาท เพรญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ผศ.สคช วน ปลชหะจวนดา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

ดร.พวชญร นวตยรเสมอ

     สถาบนนการจนดการเพพพอชนบทและสนงคม

     

นายเอกลนกษณร สควรรณการ

     สถาบนนการจนดการเพพพอชนบทและสนงคม

     

รศ.วราภรณร บคญทรนพยรทวพยร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

พนฒนาเทคโนโลยชเพพพอการรนกษา

คคณภาพความหอมของข ขาวหอมมะลว

มมลคสาเพวพมตลอดหสวงโซสอคปทานสมส

ตลาดแบบยนพงยพน

 2 9/2558-3/2559  1,080,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      6,080,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
รศ.สคมาลช สนนตวพลวคฒว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การดอาเนวนกวจกรรมสร ขางเครพอขสาย

ระหวสางประเทศในอคตสาหกรรมทชพมช

ศนกยภาพ

 1 3/2558-1/2559  700,000.00

ผศ.รสดา เวษฎาพนนธคร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รศ.เรวนตร ธรรมาอภวรมยร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.ธนารนกษร เหลสาสคทธว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.สคภาณช หาญพนฒนะนคสรณร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

พงษรเทพ มนงคะลช

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

กมลนนทธร มชถาวร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

อ.ไพฑมรยร เจตธอารงชนย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

กวจกรรมคลนสเตอรรข ขาวและข ขาวแปรรมป 

จนงหวนดพวษณคโลกภายใต ขโครงการ

สนนบสนคนเครพอขสาย SME ใน 18 

กลคสมจนงหวนด

 2 8/2558-2/2559  3,650,000.00

อ.สมหมาย อคดมววทวต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ก วจกรรมพนฒนาผม ขปฏวบนต วงานและผม ขประ

สานงานคลนสเตอรร (CDA) ประจอาปช

งบประมาณ 2558

 3 6/2558-1/2559  1,000,000.00

อ.วชรศนกดวธ สมวทธวพงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

โครงการคสาใช ขจสายในการพนฒนาเพวพม

มมลคสายางและผลวตภนณฑรยาง กวจกรรม

พนฒนาอคตสาหกรรมยาง

 4 11/2557-11/2558  9,500,000.00
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ดร.รนงสวมา ชลคคป

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

โครงการคสาใช ขจสายในการพนฒนาเพวพม

มมลคสายางและผลวตภนณฑรยาง กวจกรรม

พนฒนาอคตสาหกรรมยาง

 4 11/2557-11/2558  9,500,000.00

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวชลลดา บคราชรวนทรร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

ดร.วราวคฒว ศคภมวตรมงคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

ดร.ณนฐภรณร สคทธวววจวตรภนกดช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.มะลววนลยร หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ผศ.มารวสา อรนญชนยยะ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

ผศ.ววรนญญา แก ขววนฒนะ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

อ.สวรช ตน นงบคญสคข

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

รศ.รนงรอง ยกส ขาน

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

ผศ.นนนทวยา หาญศคภลนกษณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

อ.นราภรณร เภาประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

อ.อรนญญา พรหมกมล

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเทคโนโลยชการอาหารและโภชนาการ

โครงการพนฒนาขชดความสามารถใน

การแขสงขนนและยกระดนบคคณภาพ

สวนค ขาหนศพงตอาบล หนศพงผลวตภนณฑร 

ประเภทอาหาร และเครพพองดพพม : 

ผลวตภนณฑรโจจกข ขาวฮางงอก

 5 10/2557-9/2558  100,000.00

อ.สคพนตรา โพธวเศษ

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเทคโนโลยชการอาหารและโภชนาการ

รศ.สคมาลช สนนตวพลวคฒว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

โครงการสร ขางเครพอขสายระหวสาง

ประเทศในอคตสาหกรรมทชพมชศนกยภาพ 

ปชงบประมาณ พ.ศ.2558

 6 3/2558-12/2558  750,000.00

อ.กมลพรรณ แสงมหาชนย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการการผลวต

โครงการเสรวมสร ขางผม ขประกอบการใหมส 

ประจอาปชงบประมาณ 2558

 7 2/2558-9/2558  800,000.00
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นายอวทธวศนกดวธ ลพอจรนสชนย

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

โครงการเสรวมสร ขางผม ขประกอบการใหมส 

ประจอาปชงบประมาณ 2558

 7 2/2558-9/2558  800,000.00

อ.กมลพรรณ แสงมหาชนย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการการผลวต

พนฒนาผลวตภนณฑรและบรรจคภนณฑร 

เพพพอเพวพมศนกยภาพคลนสเตอรรผลไม ข

ภาคตะวนนออก

 8 9/2558-9/2559  4,600,000.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ      21,100,000.00 บาท

กรมหมลอนไหมแหลลงททน 

- 
ผศ.อนญชณช คมเบอรสา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

การบรวการแยกโปรตชนด ขวยววธชเจลอว

เลรคโตรโฟรวซวส

 1 11/2557-7/2558  187,500.00

นางสาวพนลลภา วคฒวภาพรกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

โครงการหลนกสมตรฝศกอบรมเชวงปฏวบนตว

การเพพพอการพนฒนาบคคลากรในกรม

หมสอนไหม เรพพอง โปรตชนจากไหม: 

การพนฒนาผลวตภนณฑรเครพพองสอาอาง

 2 6/2558-12/2558  228,240.00

ดร.สคพนวดา ววนวจฉนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.พวลาณช ไวถนอมสนตยร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.สคคนนธรส ธาดากวตตวสาร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางจนนทรรเพรญ กรอบทอง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     สอานนกงานเลขานคการ

นางสาวพรพวมล จนนทรรฉาย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      415,740.00 บาท

กรมอทตสาหกรรมพชนนฐานและการเหมชองแรลแหลลงททน 

- 
อ.กมลพรรณ แสงมหาชนย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการการผลวต

โครงการบมรณาการงานระหวสาง

กระทรวงด ขานการจนดโซนนวพงพพนนทชพ

เกษตรและอคตสาหกรรมเกษตรแปร

รมป

 1 10/2557-7/2558  3,980,000.00

นายอวทธวศนกดวธ ลพอจรนสชนย

     ศมนยรววจนยด ขานการจนดการยคทธศาสตรรและการ

ปฏวบนตวการ

     

รศ.อนนนตร มคสงวนฒนา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

โครงการพนฒนาการมาตรฐานด ขาน

โลจวสตวกสรของประเทศไทยเพพพอรอง

รนบการเปวดประชาคมเศรษฐกวจอา

เซชยน

 2 10/2557-8/2558  2,990,000.00

ผศ.รววพวมพร ฉวชสคข

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

โครงการพนฒนาโซสคคณคสา

อคตสาหกรรมอาหารจากเกษตรสมส

อคตสาหกรรมการค ขาและการสสงออก

 3 12/2557-8/2558  5,990,000.00
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ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

โครงการพนฒนาและยกระดนบความนสา

เชพพอถพอด ขานสคขอนามนยของสวนค ขา

อคตสาหกรรมอาหารเพพพอการสสงออกใน

ตลาดเอเซชยและสหภาพยคโรป

 4 12/2557-9/2558  2,990,000.00

อ.จคมพล วรสายนณหร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

อ.อนจฉรา เกษสควรรณ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

รศ.ธนโชตว บคญวรโชตว

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ชคตวมา ไวศรายคทธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.พรธวภา องครคคณารนกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      15,950,000.00 บาท

กรมอททยานแหลงชาตวสตวรปล าและพ จนธท รพชชแหลลงททน 

- 
อ.ไชยวนฒนร กลอพาพล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

การพนฒนาระบบอากาศยานอนตโนมนตว

เพพพอการอนครนกษรทรนพยากรปส าไม ข

 1 9/2558-9/2559  1,440,000.00

อ.ไชยวนฒนร กลอพาพล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

โครงการจนดทอาระบบอากาศยานไร ข

คนขนบ (UAV) เพพพอการอนครนกษร

ทรนพยากรปส าไม ข

 2 9/2558-5/2559  1,440,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,880,000.00 บาท

กระทรวงการตลางประเทศแหลลงททน 

- 
รศ.ประสงคร ตนนพวชนย

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

ปนจจนยทชพเกชพยวข ของกนบการพนฒนาตนเอง

ของบคคลากรสนงกนดกระทรวงภายใน 

สาธารณรนฐประชาธวปไตยประชาชน

ลาว

 1 6/2558-5/2559  49,000.00

ผศ.สนนตว ศรชสวนแตง

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

นายบคตรศรช ววไลจนกร

     กระทรวงภายใน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      49,000.00 บาท

กระทรวงเทคโนโลยอสารสนเทศและการสชทอสารแหลลงททน 

- 
รศ.อนศนชยร กสอตระกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

โครงการพนฒนาการเชพพอมโยงแลก

เปลชพยนข ขอมมลรนฐบาลอวเลรกทรอนวกสร

ระหวสางหนสวยงานภาครนฐ

 1 9/2558-12/2559  4,952,000.00

ผศ.อวนทวราภรณร มมลศาสตรร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

อ.สมโชค เรพองอวทธวนนนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรร
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นางสาวสมจวนตนา เปรมปราชญร

     ศมนยรความรม ขเฉพาะด ขานววศวกรรมความรม ขและ

ววศวกรรมภาษา

     

โครงการพนฒนาการเชพพอมโยงแลก

เปลชพยนข ขอมมลรนฐบาลอวเลรกทรอนวกสร

ระหวสางหนสวยงานภาครนฐ

 1 9/2558-12/2559  4,952,000.00

นายวสคเทพ ขคนทอง

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา

     

นายธนพนฒนร สคกแสงศรช

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา

     

นายธนภนทร ขนนตวยาภรณร

     ศมนยรความรม ขเฉพาะด ขานววศวกรรมความรม ขและ

ววศวกรรมภาษา

     

นายวนนฉนตร ดอาด ขวง

     หนสวยปฏวบนตวการววจนยระบบประมวลผลภาษา

ธรรมชาตวและเทคโนโลยชสารสนเทศอนจฉรวยะ

     

นางสาวทนดดาว กลชบพวกคล

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา

     

นางสาวเชษฐรสคดา เลนะนนนทร

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา

     

นางอารชรนตนร ทองใบ

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,952,000.00 บาท

กระทรวงมหาดไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.นคชนารถ รนตนสควงศรชนย

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาศวลปาชชพ

โครงการสร ขางแผนพนฒนาธครกวจทสอง

เทชพยวเชวงสร ขางสรรครเพพพอความยนพงยพน

ของธครกวจทสองเทชพยวในกลคสมจนงหวนด

ภาคกลางตอนบน 1

 1 4/2558-9/2558  1,500,000.00

อ.ภมรววนจนร เดชอคสม

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาศวลปาชชพ

ผศ.พรทวพยร เยรนจะบก

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรร

ผศ.พนทธนนนทร หรรษาภวรมยรโชค

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

แนวทางการรนบรองมาตรฐานข ขาว

เฉพาะถวพนของกลคสมภาคกลางตอนบน 

2 เพพพอใช ขในการพาณวชยรทน นงในและ

ตสางประเทศ

 2 6/2558-12/2558  1,500,000.00

อ.ดอารงคร ศรชพระราม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมปส าไม ข

ผศ.พจนา สชมนนตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผศ.ชนชชนย แก ขวสนธว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

อ.เสรช กคญแจนาค

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชากายววภาคศาสตรร
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รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      3,000,000.00 บาท

กระทรวงววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลลงททน 

- 
นายเพวพม สครนกษา

     สอานนกสสงเสรวมและฝศกอบรม กอาแพงแสน

     ฝส ายสสงเสรวมและเผยแพรสฝศกอบรม

การถสายทอดเทคโนโลยชการใช ขเมลรด

ข ขาวเปลพอกในการผลวตหนวเชพนอเหรด

เศรษฐกวจ

 1 10/2557-9/2558  281,150.00

นายสคววทยร คอากองแก ขว

     ชมรมผม ขเพาะเหรดเศรษฐกวจ มหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร

     

นายนพสวทธวธ ลสองจ ขา

     สอานนกสสงเสรวมและฝศกอบรม กอาแพงแสน

     ฝส ายสสงเสรวมและเผยแพรสฝศกอบรม

นางสาคร ชวนวงคร

     สอานนกสสงเสรวมและฝศกอบรม กอาแพงแสน

     ฝส ายการศศกษา ววจนยและพนฒนา

ดร.รงรอง หอมหวล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

การปรนบปรคงโครงสร ขางดวนและกอาจนด

ศนตรมพพชเพพพอการปลมกอ ขอยแบบยนพงยพน

 2 2/2558-10/2558  215,300.00

นางมณฑา วงศรมณชโรจนร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

นางสาวสคลนกษณร แจสมจอารนส

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

ดร.อตวนคช แซสจวว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

นายวคฒวชนย ทองดอนแอ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

รศ.ธนญญะ เกชยรตววนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การออกแบบและพนฒนารถกระเช ขา

เอนกประสงคร

 3 8/2558-10/2558  1,500,000.00

รศ.ธนญญะ เกชยรตววนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การออกแบบและพนฒนาระบบลวฟทร

โดยสารสอาหรนบงานกสอสร ขาง

 4 1/2558-12/2558  8,000,000.00

รศ.ธนญญะ เกชยรตววนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การออกแบบและพนฒนาอาคารจอดรถ

อนจฉรวยะ

 5 1/2558-12/2558  8,000,000.00

บรวษนท Consco จอากนด

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รศ.สครชนย จววเจรวญสกคล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

จคดแขรงและเส ขนทางของอาหารไทย 6 2/2558-12/2558  70,000.00

เฟพพองลนดดา โสภา

     ภาคววชาสถวตว มก

     

ตนวแบบการเปลชพยนสถานะแบบเบยร

สอาหรนบข ขอมมลเชวงพพนนทชพและเวลา

 7 4/2558-4/2559  80,000.00
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อ.ธวดาพร ศคภภากร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถวตว

ตนวแบบการเปลชพยนสถานะแบบเบยร

สอาหรนบข ขอมมลเชวงพพนนทชพและเวลา

 7 4/2558-4/2559  80,000.00

กฤษฎา เหลรกดช

     สถาบนนเทคโนโลยชพระนคร

     

ผศ.ลชพลช อ วงศรชสวสาง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถวตว

ผศ.ปราโมทยร สฤษดวธนวรนนดรร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

เทคโนโลยชเพพพอเพวพมประสวทธวภาพการ

ผลวตข ขาวสคขภาพอวนทรชยรมมลคสาสมงใน

เขตภาคกลางตอนลสาง

 8 10/2557-9/2558  243,540.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ      18,389,990.00 บาท

กระทรวงอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
ผศ.ธนญญารนตนร จวญกาญจนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

โครงการพนฒนาระบบข ขอมมลเชวงลศก

อคตสาหกรรมบรรจคภนณฑร

 1 1/2558-9/2558  3,880,000.00

รศ.งามทวพยร ภมสวโรดม

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

ผศ.ออาพร เสนสหร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

ผศ.เลอพงศร จารคพนนธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

ผศ.ชนนสสา นนนทววนชรวนทรร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

อ.อภวชญา ลชลาวณวชกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.เกรชยงไกร แก ขวตระกมลพงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

โครงการศศกษาและกอาหนดพพนนทชพ

อคตสาหกรรม (Zoning) เพพพอรองรนบ

การลงทคนของอคตสาหกรรมเปขาหมาย

ในภมมวภาค : ระยะทชพ 2

 2 1/2558-12/2558  8,100,000.00

ผศ.สมพงษร เจษฎาธรรมสถวต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.ถวนลยรศนกดวธ เผสาสนงขร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.รนกศนกดวธ เสรวมศนกดวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.กฤษณา ตรชศชลวนฒนกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.พรเทพ อนคสสรนวตวสาร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

ดร. ศศวววมล ขาวโกมล

     ไมสระบคหนสวยงาน
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นายทศพล ใหมสสควรรณ

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

โครงการศศกษาและกอาหนดพพนนทชพ

อคตสาหกรรม (Zoning) เพพพอรองรนบ

การลงทคนของอคตสาหกรรมเปขาหมาย

ในภมมวภาค : ระยะทชพ 2

 2 1/2558-12/2558  8,100,000.00

นายอณสวร ยชพสคดช

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

นางสาวพชรอร แก ขวเจรวญ

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

ผศ.ธนญญารนตนร จวญกาญจนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

โครงการสสงเสรวมการพนฒนาบรรจค

ภนณฑร (Packaging) เพพพอเพวพมมมลคสา

การตลาด และโลจวสตวกสร

 3 12/2557-7/2558  2,995,000.00

รศ.งามทวพยร ภมสวโรดม

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

ผศ.เลอพงศร จารคพนนธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

ผศ.ชนนสสา นนนทววนชรวนทรร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

อ.ณนฐดนนย หาญการสคจรวต

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      14,975,000.00 บาท

กลทลมจ จงหว จดภาคตะว จนออกเฉอยงเหนชอตอนบนแหลลงททน 

- 
อ.อรนญญา พรหมกมล

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเทคโนโลยชการอาหารและโภชนาการ

การสร ขางมาตรฐานกระบวนการผลวต

ข ขาวฮางคคณภาพ

 1 10/2557-9/2558  300,000.00

อ.เกรชยงไกร พนทยากร

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเทคโนโลยชการอาหารและโภชนาการ

ผศ.สครนสวดช พรหมอยมส

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

กลทลมสารอ จนตราย ศผนยรว วจ จยและฝฝกอบรมดดานสวทงแวดลดอม กรมสลงเสรวมคทณภาพสวทงแวดลดอม กระทรวงทร จพยากร

ธรรม

แหลลงททน 

- 

นางมณฑา วงศรมณชโรจนร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

โครงการววจนยเพพพอพนฒนากลคสม

แบคทชเรชยทชพมชความสามารถในการลด

ปรวมาณสารกอาจนดศนตรมพพชทชพพร ขอมใช ข

ในเชวงพาณวชยร

 1 9/2558-9/2559  600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

กองท จพไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.พรทวพยร เยรนจะบก

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรร

โครงการสอารวจทนศนคตวของ

ประชาชนทชพมชตสอกองทนพไทยประจอาปช  

2558

 1 3/2558-12/2558  400,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

กองทางหลวงพวเศษระหวลางเมชอง กรมทางหลวงแหลลงททน 

- 
ผศ.พนทธนนนทร หรรษาภวรมยรโชค

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

โครงการสอารวจความพศงพอใจตสอการ

ให ขบรวการบนทางหลวงพวเศษหมาย

เลข 7 และหมายเลข 9 ปช  2558

 1 3/2558-8/2558  400,000.00

ฐวตวยา  แย ขมนวพมนวล

     นนกววจนยอวสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

กองททนบจาเหนนจบจานาญขดาราชการแหลลงททน 

- 
รศ.ดร.พรอนงคร บคษราตระกมล

     คณะพาณวชยศาสตรรและการบนญชช จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลนย

     

โครงการการศศกษาการปรนบนอนาหนนก

การลงทคนทชพเหมาะสมของแผนการลง

ทคนแบบสมดคลตามอายค

 1 10/2557-3/2558  420,000.00

อ.รนฐชนย ศชลาเจรวญ

     คณะพาณวชยศาสตรรและการบนญชช จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลนย

     

อ.อนวรคต พวเสฏฐศลาศนย

     คณะพาณวชยศาสตรรและการบนญชช จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลนย

     

อ.สวระ สคจวนตะบนณฑวต

     คณะพาณวชยศาสตรรและการบนญชช จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลนย

     

ผศ.สคนทรช เหลสาพนดจนน

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการเงวนและการบนญชช

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      420,000.00 บาท

กองพ จฒนาอทตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรม กระทรวงอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
ดร.สคพนวดา ววนวจฉนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

กวจกรรมการฝศกอบรม ศศกษาดมงานและ

การจนดทอาสพพอดวจวทนลเพพพอการเผยแพรส

 1 7/2558-9/2558  550,000.00

ดร.พวลาณช ไวถนอมสนตยร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.อคดมลนกษณร สคขอนตตะ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.ศวรวลนกษณร เลชนยงประยมร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.วรรณสวรว วรรณรนตนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ
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นางสาวพนลลภา วคฒวภาพรกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

กวจกรรมการฝศกอบรม ศศกษาดมงานและ

การจนดทอาสพพอดวจวทนลเพพพอการเผยแพรส

 1 7/2558-9/2558  550,000.00

ดร.วราวคฒว ศคภมวตรมงคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

ดร.สคคนนธรส ธาดากวตตวสาร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางสาวประภนสสร รนกถาวร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.เนตรดาว มคส วกมาศ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวชลลดา บคราชรวนทรร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

นางกนณทวมา โอชารส

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

นางจนนทรรเพรญ กรอบทอง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     สอานนกงานเลขานคการ

นางชวดชม ฮวรางะ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

กวจกรรมสร ขางมมลคสาเพวพมให ขกนบ

ผลวตภนณฑรอาหารแปรรมป (Value 

Added) กลคสมทชพ 2

 2 12/2557-11/2558  1,680,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,230,000.00 บาท

การกอฬาแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.นวรอมลช มะกาเจ

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรการกชฬาและสคขภาพ

การศศกษาความต ของการทางสรชรววทยา

และการววเคราะหรเกมการแขสงขนน

เทนนวส: การประยคกตรใช ขกนบการฝศก

ซ ขอมและการทดสอบสมรรถภาพทชพ

เฉพาะเจาะจงสอาหรนบนนกเทนนวส

เยาวชนระดนบชน นนเลวศ

 1 5/2558-5/2560  450,000.00

อ.เพรญนวภา พมลสวนสดวธ

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กอาแพงแสน

     ภาคววชาการจนดการการกชฬา

นายเอธนส  ทองดช

     การกชฬาแหสงประเทศไทย

     

นายอนววรรตร รนตนะ

     ลอนเทนนวสสมาคมแหสงประเทศไทย ในพระบรม

ราชมปถนมภร
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

การเคหะแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.มนตรชนย พวนวจจวตรสมคทร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การประเมวนความสอาเรรจการกอากนบดมแล

กวจการทชพดช และความรนบผวดชอบตสอ

สนงคม ปช  2558

 1 6/2558-1/2559  2,381,775.00

อ.มนตรชนย พวนวจจวตรสมคทร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

โครงการศศกษาการสร ขางความมนพงคนพงให ข

ชคมชน (Community Wealth 

Creation) ผสานการพนฒนากวจการเพพพอ

สนงคมหรพอธครก วจเพพพอสนงคม (Social 

Enterprise)

 2 4/2558-4/2559  4,481,345.00

ดร.นวลวรรณ ทวยเจรวญ

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

โครงการศศกษาและววจนยคคณภาพแสง

ภายในอาคารเพพพอการออกแบบและ

การนอาไปประยคกตรใช ขในโครงการของ

การเคหะแหสงชาตว

 3 6/2558-9/2559  2,400,000.00

อ.สคปรชยา หวนงพนชรพล

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม

แนวทางการออกแบบสถาปนตยกรรม

ในการจนดทอาผนงแมสบทพนฒนาเมพอง

และทชพอยมสอาศนยตามแนวควดการเตวบโต

อยสางชาญฉลาด (Smart Growth) 

และความเปร นผม ขนอาในการออกแบบ

ด ขานพลนงงานและรนกษาสภาวะแวด

ล ขอมระดนบยสาน (LEED ND)

 4 1/2558-4/2558  132,000.00

อ.สายทววา รามสมต

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      9,395,120.00 บาท

การทางพวเศษแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
รศ.ปวยะ โชตวกไกร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการศศกษาแนวทางการแก ขไข

ปรนบปรคงความเสชยหายจากการล ขาของ

โครงสร ขาง Orthotropic Deck 

สะพานพระราม 9

 1 5/2558-5/2559  5,996,395.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,996,395.00 บาท

การทลาเร ชอแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาการเดวนเรพอและโลจวสตวกสรทาง

ทะเล

ศศกษาและออกแบบรายละเอชยดแนว

ทางการแก ขไขปนญหานอนาเนสาเสชยภาย

ในแอสงจอดเรพอโดยววธชทางธรรมชาตว 

ทสาเรพอพาณวชยรเชชยงแสน

 1 9/2558-12/2559  2,100,500.00

อ.สคพวทยร ออานวย

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

ผศ.ศรวนยา สนวทวงศร ณ อยคธยา

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาการเดวนเรพอและโลจวสตวกสรทาง

ทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,100,500.00 บาท

การประปานครหลวงแหลลงททน 

- 
รศ.พนวต เขรมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การประเมวนผลการฝศกอบรมหลนกสมตร 

"การพนฒนาพนนกงานระดนบ ๕ กลคสม

ววชาชชพหลนก กลคสมววชาชชพสนนบสนคน"

ประจอาปชงบประมาณ ๒๕๕๘

 1 1/2558-5/2558  70,000.00
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รศ.วรนทยา ธรรมกวตตวภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การประเมวนผลการฝศกอบรมหลนกสมตร 

"การพนฒนาพนนกงานระดนบ ๕ กลคสม

ววชาชชพหลนก กลคสมววชาชชพสนนบสนคน"

ประจอาปชงบประมาณ ๒๕๕๘

 1 1/2558-5/2558  70,000.00

อ.สคนทรา โตบนว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รศ.พนวต เขรมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การประเมวนผลการฝศกอบรมหลนกสมตร

ผม ขบรวหารระดนบต ขน ประจอาปชงบ

ประมาณ 2558 การประปานครหลวง

 2 1/2558-6/2558  100,000.00

รศ.วรนทยา ธรรมกวตตวภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

อ.สคนทรา โตบนว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.สมตวเทพ ศวรวพวพนฒนกคล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

ผศ.จวนตนา กาญจนววสคทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

อ.นวทนศนร ก ของสมคทร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

การปรนบปรคงระบบการจนดการเชวง

กลยคทธรและกระบวนการ

 3 2/2558-9/2558  50,000.00

อ.อารยา ศนกดวธบมรณาเพชร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      220,000.00 บาท

การไฟฟด านครหลวงแหลลงททน 

- 
รศ.ประกอบ สครวนฒนาวรรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการตรวจสอบความปลอดภนย

ของอาคาร การไฟฟขานครหลวง

 1 5/2558-5/2559  704,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      704,500.00 บาท

การไฟฟด าฝล ายผลวต โรงไฟฟด าเเมลเมาะแหลลงททน 

- 
ผศ.หทนยเทพ วงศรสควรรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

ระบบโปรเเกรมตรวจตวดตามสภาพ

อคปกรณรสอาหรนบอคปกรณรหมคนของโรง

ไฟฟขาเเมสเมาะด ขวยระบบอนจฉรวยะ

 1 4/2558-10/2560  5,200,000.00

อ.วรพจนร ศตเดชากคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

อ.ปรชดา ปรากฏมาก

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

นายเอนก ไกรรอด

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

อ.ปรวญญา พนฒนวสนนตรพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

อ.ชนยมงคล ลวนมเพชยรชอบ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน
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ดร. มนฤทนย ระดชรมยร

     ว วทยาลนยเทคโนโลยชสารสนเทศเเละโทรคมนาคม

     

ระบบโปรเเกรมตรวจตวดตามสภาพ

อคปกรณรสอาหรนบอคปกรณรหมคนของโรง

ไฟฟขาเเมสเมาะด ขวยระบบอนจฉรวยะ

 1 4/2558-10/2560  5,200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,200,000.00 บาท

การไฟฟด าฝล ายผลวตแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.นภาพร พนนธครกมลศวลปร  (วงษรโพธวธขอม)

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การดอาเนวนงานตวดตามตรวจสอบ

คคณภาพสวพงแวดล ขอม ด ขานทรนพยากร

ดวน โรงไฟฟขาราชบครช  ปช  2558

 1 4/2558-12/2558  110,000.00

นางสาววนลยา แซสเตชยว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

นายจวรวนฒนร พคสมเพชร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.อลงกรณร อ วนทรนกษา

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

การตวดตามตรวจสอบคคณภาพชชววต

โครงการระบบสสงไฟฟขา 500 กวโล

โวลตร

 2 5/2558-11/2558  620,000.00

อ.กวตตวชนย ดวงมาลยร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ผศ.สถาพร เชพนอเพรง

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การพนฒนาแบบจอาลองทาง

คณวตศาสตรรโดยนอาผลของการทอา 

Low speed balance มาปรนบสมดคล

คสา vibration ของเครพพอง Gas 

turbine ทชพสภาวะการเดวนเครพพองปกตว

 3 10/2557-9/2558  2,352,400.00

รศ.เกชยรตวยคทธ กวชญาณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

ดร. มานวดา ทองรคณ

     ศมนยรเทคโนโลยชโลหะและวนสดคแหสงชาตว

     

ผศ.สคภนทร พนฒนรววชนยโชตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

อ.ประทชป ชนยเสรวมเทวนญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

อ.จวรโรจนร บมรณะโรจนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

รศ.พนนธครปวต ว เปชพยมสงสา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การพนฒนาโปรแกรมการบรวหารจนดการ

ฐานข ขอมมลสอาหรนบโครงการ  IPPs

 4 11/2557-10/2558  3,479,300.00

นางสาวมาลช สกคลนวยมพร

     สถาบนนววจนยและพนฒนาแหสงมหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     ฝส ายสารสนเทศงานววจนย

นางสาวศคภวสรา เกชยรตวสนนตวสคข

     สถาบนนววจนยและพนฒนาแหสงมหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     ฝส ายสารสนเทศงานววจนย

อ.สคส วทธวธ ฉายประกายแก ขว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาความมนพนคงของเขพพอนภมมว

พลตสอแรงกระทอาจากแผสนดวนไหว

ด ขวยววธชพลศาสตรร

 5 8/2558-7/2559  100,000.00



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 22 of 212

รศ.สคทธวศนกดวธ ศรลนมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาความมนพนคงของเขพพอนภมมว

พลตสอแรงกระทอาจากแผสนดวนไหว

ด ขวยววธชพลศาสตรร

 5 8/2558-7/2559  100,000.00

ดร.สครวยน เปรมปราโมทยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

รศ.ณรงคร วชระไวทยะ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

การศศกษาผลกระทบจากการระบาย

นอนาในระบบหลสอเยรนโรงไฟฟขาบางปะ

กงทชพมชตสอทรนพยากรสนตวรนอนาและระบบ

นวเวศทางนอนาในแมสนอนาบางปะกง

 6 9/2558-1/2561  6,788,080.00

ผศ.สนนตว พสวงเจรวญ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

อ.ไพลวน จวตรชคสม

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

นางสาวหทนยรนตนร สคดตา

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

ดร.ฉนตรชนย ปรชชา

     คณะววทยาศาสตรรประยคกตรและววศวกรรมศาสตรร 

มหาววทยาลนยขอนแกสน

     

นายพงศรพนฒนร บคญชมวงศร

     กรมประมง

     

นายพนนธรทวพยร เลวศบครคษ

     คณะประมง บางเขน ภาคววชาชชวววทยาประมง

     

รศ.ประเสรวฐ สควรรณววทยา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาออกแบบและพนฒนาสสวน

ผสมคอนกรชตทชพมชความคงทนตสอการ

กนดกรสอนและการแตกร ขาวของโครง

สร ขางหอหลสอเยรน

 7 3/2557-2/2558  2,817,800.00

รศ.สคววมล สนจจวาณวชยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

รศ.วนนชนย ยอดสคดใจ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

รศ.ปวยะ โชตวกไกร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ผศ.กวจพนฒนร ภมสวรวรรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ประวชณ ชมปรชดา

     มหาววทยาลนยมหวดล

     

ผศ.จรวย สคขแสงจนนทรร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

การสอารวจและตรวจสอบทรนพยากร

ทางทะเลและชายฝนพง (แนวปะการนง

และหญ ขาทะเล) โครงการระบบสสง

ไฟฟขาใต ขนอนา 230 กวโลโวลตร ขนอม-

เกาะสมคย

 8 6/2558-10/2558  1,201,200.00

ผศ.สคชาย วรชนะนนนทร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล
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อ.เยาวลนกษณร มนพนธรรม

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

การสอารวจและตรวจสอบทรนพยากร

ทางทะเลและชายฝนพง (แนวปะการนง

และหญ ขาทะเล) โครงการระบบสสง

ไฟฟขาใต ขนอนา 230 กวโลโวลตร ขนอม-

เกาะสมคย

 8 6/2558-10/2558  1,201,200.00

อ.นภาขวนญ แหวนเพชร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

อ.จวตราภรณร ฟนกโสภา

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

ผศ.มณฑล อนงครพรยศกคล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

รศ.จวตตวมา อายคตตะกะ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

รศ.เชษฐพงษร เมฆสนมพนนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

ผศ.สคาร ทชจนนทศก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

โครงการตวดตามตรวจสอบคคณภาพ

สวพงแวดล ขอม ด ขานทรนพยากรดวนและ

ปส าไม ขเหมพองลวกไนตรแมสเมาะ ปช  2558

 9 6/2558-6/2559  160,000.00

ผศ.สคาร ทชจนนทศก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

โครงการตวดตามตรวจสอบคคณภาพ

สวพงแวดล ขอม ด ขานทรนพยากรปส าไม ข 

บรวเวณทสาเทชยบเรพอขนถสายนอนามนนเชพนอ

เพลวง สอาหรนบโรงไฟฟขาพลนงความร ขอน

กระบชพ ปช  2558

 10 1/2558-6/2559  140,000.00

รศ.ณรงคร วชระไวทยะ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

งานตวดตามตรวจสอบคคณภาพสวพงแวด

ล ขอมด ขานนวเวศววทยาทางนอนา การ

ประมง และการเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

โครงการโรงไฟฟขาพลนงความร ขอนรสวม

พระนครเหนพอ ปช  2558

 11 9/2558-12/2559  300,000.00

รศ.ณรงคร วชระไวทยะ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

งานตวดตามตรวจสอบคคณภาพสวพงแวด

ล ขอมด ขานนวเวศววทยาทางนอนาและการ

ประมง โครงการโรงไฟฟขาลอาตะคอ

งชลภาวนฒนา ปช  2558

 12 2/2558-2/2559  390,000.00

ผศ.สนนตว พสวงเจรวญ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

อ.ไพลวน จวตรชคสม

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

นางสาวหทนยรนตนร สคดตา

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

ผศ.ภาสกร ปนานนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

จ ขางทดสอบคคณสมบนตวของวนสดคถมตนว

เขพพอนและฐานรากของเขพพพอนแมสจาง

ด ขวยววธช MASW และววธช Resistivity 

Survey

 13 3/2558-8/2559  500,000.00

รวม     13  โครงการ     งบประมาณ      18,958,780.00 บาท

การไฟฟด าสลวนภผม วภาคแหลลงททน 

- 
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ผศ.อภวชาตว พงศรสคพนฒนร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการเงวน

การศศกษาความเปร นไปได ขในการลง

ทคนโครงการพนฒนาการอสานหนสวยด ขวย

ระบบ Automatic Meter Reading: 

AMR ระยะทชพ 3

 1 4/2558-8/2558  4,250,000.00

รศ.ธารวนช พงศรสคพนฒนร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบนญชช

อ.เอกอนงคร ตน นงฤกษรวราสกคล

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการ

รศ.ววชนย สคระพนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การออกแบบพนฒนาฐานข ขอมมลเพพพอ

รองรนบการบรวหารจนดการทรนพยรส วน 

(Asset Management) สอาหรนบ

อคปกรณรสถานชไฟฟขา (Substation) 

ของ PEA

 2 10/2558-9/2560  2,371,889.00

ผศ.ดคลยรพวเชษฐร ฤกษรปรชดาพงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

รศ.ววชนย สคระพนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

โครงการความรสวมมพอทางววชาการและ

พนฒนาผม ขเชชพยวชาญ ระหวสาง การไฟฟขา

สสวนภมมวภาค และ มหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร

 3 8/2558-12/2560  7,000,000.00

ผศ.ดคลยรพวเชษฐร ฤกษรปรชดาพงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

ผศ.ศวรวโรจนร ศวรวสคขประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

ผศ.คมสนนตร หงษรสมบนตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

อ.พวสคทธวธ รพชศนกดวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

ดร.สนญชนย เดชานคภาพฤทธา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

อ.วชรวคฒว กนกบรรณกร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

ผศ.วชวระ จงบครช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      13,621,889.00 บาท

การรถไฟฟด าขนสลงมวลชนแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.เอกชนย ศวรวก วจพาณวชยรกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาแนวทางการคนดเลพอกความ

เหมาะสมของระบบขนสสงมวลชนทาง

รางขนาดรองในประเทศไทย

 1 1/2558-9/2558  500,000.00

ดร. สรวนธร ววญญมประดวษฐร

     ทชพปรศกษา KU Rail

     

รศ.ชวเลข วณวชเวทวน

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา
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ผศ.เอกชนย ศวรวก วจพาณวชยรกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษารมปแบบการเดวนทางเชพพอม

ตสอบรวเวณสถานชรถไฟฟขามหานคร

สายเฉลวมรนชมงคล

 2 1/2558-9/2558  500,000.00

ดร. สรวนธร ววญญมประดวษฐร

     ทชพปรศกษา KU Rail

     

นาย พรพนวต สควรรณรนตนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาคววชาววศวกรรม

โยธา

     

รศ.ชวเลข วณวชเวทวน

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ผศ.เอกชนย ศวรวก วจพาณวชยรกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการววจนยและพนฒนาระบบรถไฟ

ฟขา

 3 1/2558-9/2558  1,000,000.00

ดร. สรวนธร ววญญมประดวษฐร

     ทชพปรศกษา KU Rail

     

รศ.ชวเลข วณวชเวทวน

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

นาย พรพนวต สควรรณรนตนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาคววชาววศวกรรม

โยธา

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

คณะแพทยรศาสตรร มหาววทยาล จยศรอนครวนทรววโรฒแหลลงททน 

- 
พญ.สวรววรรรณ ศรชสควรรณ

     คณะแพทยรศาสตรร มศว

     

ความรม ขทนศนคตวและการปฏวบนตวเกชพยว

กนบการตรวจคนดกรองมะเรรงปากมดลมก 

ของอาสาสมนครสาธารณสคขในหมมส

บ ขาน

 1 10/2557-9/2558  50,000.00

รศ.นพ.ภาววน พนวพรพงษร

     คณะแพทยรศาสตรร มศว.

     

ผศ.สคพนตรา ศรชสควรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

รศ.นพ.คมสนนตร สควรรณฤกษร

     คณะแพทยรศาสตรร  มหาววทยาลนยธรรมศาสตรร

     

รศ.ดร.กรณรกาญจนร ภมรประวนต วธนะ

     คณะแพทยรศาสตรร มหาววทยาลนยธรรมศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ มหาววทยาล จยราชภ จฏพระนครศรออยทธยาแหลลงททน 

- 
สายชล สคขญาณกวจ

     คณะววทยาศาสตรร และเทคโนโลยช มหาววทยาลนย

ราชภนฏพระนครศรชอยคธยา

     

ผลของปคป ยไนโตรเจนและฟอสฟอรนส

ตสอการเจรวญเตวบโตและผลผลวตของ

ข ขาวทชพปลมกในชคดดวนอยคธยา

 1 10/2557-9/2558  30,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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นายธนภนทร ปลพนมพวก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

ผลของปคป ยไนโตรเจนและฟอสฟอรนส

ตสอการเจรวญเตวบโตและผลผลวตของ

ข ขาวทชพปลมกในชคดดวนอยคธยา

 1 10/2557-9/2558  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

โครงการสลงเสรวมผท ดม อความสามารถทางววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ กระทรวงววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอส วทงแวด

ลดอม

แหลลงททน 

- 

ผศ.จรวน กาญจนวรวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

ลนกษณะตนวเรสงปฎวก วรวยาอนลคาไลเฮก

ซะไททาเนต M2Ti6O13 ทชพถมกรช

ด ววซรในกระบวนการผลวตไบโอดชเซล

 1 8/2558-8/2560  700,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

โครงการอนทร จกษรพ จนธทกรรมพชชแหลลงททน 

- 
ผศ.สคปวยนวตยร ไม ขแพ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

การสอารวจความหลากหลายของ

แพลงกรตอนในแหลสงนอนาบรวเวณชาย

ฝนพงทะเลของภาคใต ข

 1 10/2557-9/2558  250,000.00

ดร.รคจวนาถ ศรชวคสน

     ภาคววชาชชวววทยา คณะววทยาศาสตรร ม.สงขลา

นครวนทรร

     

นางสาวพรรณช สอาดฤทธวธ

     คณะววทยาศาสตรร ม.สงขลานครวนทรร

     

รศ.ดร.พรศวลปร  ผลพนนธวน

     ภาคววชาชชวววทยา คณะววทยาศาสตรร ม.สงขลา

นครวนทรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท

งบประมาณกลทลมจ จงหว จดภาคตะว จนออกเฉอยงเหนชอตอนบนแหลลงททน 

- 
อ.สวทธวชนย ฮะทะโชตว

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

ปรนบปรคงและพนฒนาแหลสงทสองเทชพยวทชพ

มชศนกยภาพเพพพอดศงดมดรายได ขจาก

ประเทศเพพพอนบ ขาน

 1 8/2558-3/2559  2,727,100.00

ผศ.เกตคนภนส ศรชไพโรจนร

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,727,100.00 บาท

จ จงหว จดปททมธานอแหลลงททน 

- 
อ.ววชนย ศววะโกศวษฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการตวดตน นงระบบเฝขาระวนงและ

ปรนบปรคงคคณภาพนอนาจากชคมชนสมสลอา

คลองสาธารณะ โดยการอนครนกษรฟพนนฟม

คมคลองแบบครบวงจรในกลคสมจนงหวนด

ภาคกลางตอนบน 1 ประจอาปชงบ

ประมาณ พ.ศ.2558

 1 2/2558-2/2559  3,710,000.00

อ.ววชนย ศววะโกศวษฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการพนฒนาโรงงานอคตสาหกรรม

ให ขเปร นโรงงานสชเขชยว ประจอาปชงบ

ประมาณ พ.ศ.2558

 2 11/2557-11/2558  4,733,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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งบประมาณ
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อ.ววชนย ศววะโกศวษฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการสสงเสรวมการจนดการขยะโดย

ชคมชนจนงหวนดปทคมธานช ปชงบประมาณ 

พ.ศ.2558

 3 1/2558-12/2559  9,812,400.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      18,255,400.00 บาท

จ จงหว จดลพบทร อแหลลงททน 

- 
ผศ.ปวยะ กวตตวภาดากคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การปรนบปรคงประชากรทานตะวนนพนนธคร

เชชยงใหมส 1 เพพพอการผลวตเมลรดพนนธคร

 1 6/2558-5/2559  700,000.00

ผม ขชสวยศาสตราจารยร ดร.ดวงใจ บคญกคศล

     สาขาววชาชชวววทยา คณะววทยาศาสตรรและ

เทคโนโลยช มหาววทยาลนยราชภนฏเทพสตรช

     

โครงการศศกษาววถชชชววตและประชากร

ของลวงในเมพองเกสาลพบครช

 2 10/2557-10/2558  2,000,000.00

นายสนตวแพทยรปรเมษฐร บคญกคศล

     คณะสนตวศาสตรร ววทยาลนยเกษตรและเทคโนโลยช

ลพบครช

     

อาจารยรอรคณช เจรวญทรนพยร

     สาขาววชาศวลปกรรม คณะมนคษยศาสตรรและสนงคม

ศาสตรร มหาววทยาลนยราชภนฏเทพสตรช

     

อ.พรชนย สนญฐวตวเสรช

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลชนวคสนตวรใหญสและสนตวรปส า

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,700,000.00 บาท

ตลาดหล จกทร จพยรแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.สคนทรช เหลสาพนดจนน

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการเงวนและการบนญชช

โครงการพนฒนาฐานข ขอมมลและงาน

ววจนยด ขานธรรมาภวบาลในตลาดทคน

ไทย ประจอาปช  2558

 1 5/2558-4/2559  200,000.00

อ.ศวรวนคช อวนละคร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการเงวนและการบนญชช

รศ.ดร.พรอนงคร บคษราตระกมล

     คณะพาณวชยศาสตรรและการบนญชช จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลนย

     

ดร.จนนญญา เสถชยรโชค

     คณะพาณวชยศาสตรรและการบนญชช จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลนย

     

อ.ณรงครฤทธวธ อนศวเรพองพวภพ

     คณะพาณวชยศาสตรรและการบนญชช จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลนย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนรลวมเมธอว วจ จยฯ มหาววทยาล จยเชอยงใหมลแหลลงททน 

- 
ผศ.พงศรระวช นวพมน ขอย

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

การใช ขแบคทชเรชยสสงเสรวมการเจรวญ

ของพพชในรมปตรศงเซลลรเปร นเชพนอปลมก

สอาหรนบผนกกวนใบและการตรวจตวดตาม

กวจกรรมจคลวนทรชยร

 1 6/2558-5/2561  300,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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ศ.ดร.สายสมร ลอายอง

     ภาคววชาชชวววทยา คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลนย

เชชยงใหมส

     

การใช ขแบคทชเรชยสสงเสรวมการเจรวญ

ของพพชในรมปตรศงเซลลรเปร นเชพนอปลมก

สอาหรนบผนกกวนใบและการตรวจตวดตาม

กวจกรรมจคลวนทรชยร

 1 6/2558-5/2561  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

เทศบาลตจาบลดอนเจดอย รแหลลงททน 

- 
รศ.สคมวตร สควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

ความพศงพอใจของผม ขรนบบรวการตสอ

คคณภาพการให ขบรวการเทศบาลตอาบล

ดอนเจดชยร ออาเภอพนมทวน จนงหวนด

กาญจนบครช

 1 10/2557-12/2557  15,000.00

อ.ประสงคร กนลยาณะธรรม

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาศวลปศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

เทศบาลตจาบลบางสม จคร อจาเภอบางประกง จ จงหว จดฉะเชวงเทราแหลลงททน 

- 
รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวศาสตรร

โครงการจนดทอาแผนทชพภาษชและ

ทะเบชยนทรนพยรส วนด ขวยระบบ

สารสนเทศภมมวศาสตรร (GIS) เพพพอ

ประกอบการจนดเกรบภาษช ระยะทชพ 2 

ของเทศบาลตอาบลบางสมนคร ออาเภอ

บางปะกง จนงหวนดฉะเชวงเทรา

 1 9/2558-3/2559  3,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000,000.00 บาท

เทศบาลตจาบลว จงหวน อจาเภอลอน จ จงหว จดลจาพผนแหลลงททน 

- 
ผศ.บคญมา ปขานประดวษฐร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

โครงการออกแบบเบพนองต ขนและ

กอาหนดรายละเอชยดเครพพองจนกรศมนยร

กอาจนดขยะมมลฝอยและของเสชยแบบ

ครบวงจรโซนใต ขของจนงหวนดลอาพมน

 1 5/2558-4/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

เทศบาลนครปากเกรนดแหลลงททน 

- 
รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวศาสตรร

การสอารวจความพศงพอใจของผม ขรนบ

บรวการตสอการให ขบรวการของเทศบาล

นครปากเกรรด ประจอาปช  2558

 1 3/2558-9/2558  700,000.00

อ.พรเทพ พนฒธนานครนกษร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

อ.สานวต ฤทธวธมนตรช

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการบรวหารและพนฒนาสนงคม

อ.ชนยรนตนร วงศรก วจรคสงเรพอง

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     สอานนกงานเลขานคการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

เทศบาลนครสกลนครแหลลงททน 

- 
ผศ.นวรวรรณ แสนโพธวธ

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาอนามนยชคมชน

โครงการสอารวจความพศงพอใจของ

ประชาชนเกชพยวกนบการบอาบนดนอนาเสชย

 1 8/2558-10/2558  50,000.00
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อ.ชคลชวนลยร ธนญญศวรวนนทร

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาอนามนยชคมชน

โครงการสอารวจความพศงพอใจของ

ประชาชนเกชพยวกนบการบอาบนดนอนาเสชย

 1 8/2558-10/2558  50,000.00

อ.สนธวนช ไวยารนตนร

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาอนามนยชคมชน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

เทศบาลเมชองบางกรวยแหลลงททน 

- 
รศ.ชาตว เจชยมไชยศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

โครงการสอารวจศศกษาความเหมาะสม

และออกแบบรายละเอชยดระบบรวบ

รวมนอนาเสชยและระบบบอาบนดนอนาเสชย

เทศบาลเมพองบางกรวย

 1 9/2558-12/2559  9,989,800.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      9,989,800.00 บาท

มหาววทยาล จยเแหลงชาตว (National research university)แหลลงททน 

- 
ดร. นพพร รคจวสนมพนนธร

     สอานนกงานคณบดช คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชพระจอมเกล ขาธนบครช

     

การนอาแบตเตอรชพรถยนตรทชพใช ขแล ขว

ประยคกตรเปร นวนสดคคคณสมบนตวพวเศษ

สอาหรนบเซลลรแสงอาทวตยร

ประสวทธวภาพสมง

 1 10/2557-10/2559  420,000.00

อ.ธวดารนตนร สคภาสนย

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      420,000.00 บาท

มหาววทยาล จยเทคโนโลยอพระจอมเกลดาธนบทร อแหลลงททน 

- 
ดร.กนญจนชยร พคทธวเมธช

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชพระจอมเกล ขาธนบครช

     

โครงการแผนทชพเส ขนทางเดวนทางและ

ทสองเทชพยวทนพวประเทศด ขวยจนกรยาน

 1 7/2558-6/2559  200,000.00

ผศ.ธนภณ พนนธเสน

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

ผศ.สคภาพร แก ขวกอ เลชพยวไพโรจนร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

มหาววทยาล จยเทคโนโลยอราชมงคลสทวรรณภผมวแหลลงททน 

- 
ผศ.ภาสกร ปนานนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การสอารวจธรณชฟวส วกสร เขพพอนกระเสชยว 

จนงหวนดสคพรรณบครช

 1 3/2558-4/2559  110,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      110,000.00 บาท

มหาววทยาล จยเทคโนโลยอราชมงคลออสาน ว วทยาเขตสกลนครแหลลงททน 

- 
ดร.สคภาววตา อวนทรพาณวชยร

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลอชสาน 

ววทยาเขตสกลนคร

     

ผลกระทบของศนกยภาพเชวงพลวนตร

ขององครกร และผลลนพธรเชวงกลยคทธร

ทางการตลาดระดนบโลกทชพมชผลตสอ

ประสวทธวภาพทางธครกวจของ

อคตสาหกรรมสสงออกอาหารของไทย

 1 10/2557-9/2558  73,990.00

อ.ฉนฐวนฒนร ลวมปร สครพงษร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจนดการ สกลนคร

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ
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นางปาณวสรา ประจคดทะศรช

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลอชสาน 

ววทยาเขตสกลนคร

     

ผลกระทบของศนกยภาพเชวงพลวนตร

ขององครกร และผลลนพธรเชวงกลยคทธร

ทางการตลาดระดนบโลกทชพมชผลตสอ

ประสวทธวภาพทางธครกวจของ

อคตสาหกรรมสสงออกอาหารของไทย

 1 10/2557-9/2558  73,990.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      73,990.00 บาท

มหาววทยาล จยเทคโนโลยอสทรนารอแหลลงททน 

- 
อ.ชนนตถร โชคเจรวญรนตนร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

การกอาจนดสารฮอรรโมนเพศทชพตกค ขาง

ในนอนาโดยใช ขการบอาบนดด ขวยกระบวน

การออกซวเดชนนจากเปอรรซนลเฟตทชพ

ถมกกระตค ขนด ขวยพลนงงานแสงอนลตรา

ไวโอเลต

 1 1/2558-1/2559  394,000.00

อ.ชนยณรงคร สกคลแถว

     คณะเทคนวคการสนตวแพทยร

     ภาคววชาเทคนวคการสนตวแพทยร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      394,000.00 บาท

มหาววทยาล จยมหวดลแหลลงททน 

- 
ผศ.ดร.อวทธวโชตว จนกรไพวงศร

     หมาววทยาลนยมหวดล

     

โครงการรางวนลเมพองจนกรยาน 1 7/2558-6/2559  80,000.00

ผศ.สคภาพร แก ขวกอ เลชพยวไพโรจนร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

ผศ.ธนภณ พนนธเสน

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

มหาววทยาล จยแมลโจด Visiting Scholar (Maejo University Research Fellowship Program)แหลลงททน 

- 
อ.อาทร ลอยสรวงสวน

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

การใช ขเคมชคอมพววเตอรรคอานวณอนนตร

กวรวยาระหวสางเอนไซมรเซอทมอวนและพอ

ลวฟชนอลซศพงสกนดจากพพช

 1 11/2558-2/2559  256,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      256,000.00 บาท

มหาววทยาล จยราชภ จฎพระนครแหลลงททน 

- 
ดร.ปวณฑวรา ตน นงศคภธวนช

     มหาววทยาลนยราชภนฏพระนคร

     

ความเปร นบวกของลอาดนบเวชยนเกวดเชวง

เส ขนอนนดนบห ขา

 1 7/2558-6/2559  109,000.00

ศ.ววเชชยร เลาหโกศล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      109,000.00 บาท

มหาววทยาล จยราชภ จฏนครปฐมแหลลงททน 

- 
อ.กคลธวดา นคกมลธรรม

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

การพนฒนาโครงงานทชพใช ขชคมชนเปร น

ฐานเพพพอสสงเสรวมความควดสร ขางสรรคร

ในเคมชผลวตภนณฑรธรรมชาตว

 1 12/2558-12/2560  50,000.00

นางธนนยนนนทร ศรชพนนธรลม

     นวส วตปรวญญาเอก
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ผศ.นนนทรนตนร เครพออวนทรร

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

การพนฒนาโครงงานทชพใช ขชคมชนเปร น

ฐานเพพพอสสงเสรวมความควดสร ขางสรรคร

ในเคมชผลวตภนณฑรธรรมชาตว

 1 12/2558-12/2560  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

มหาววทยาล จยศวลปากรแหลลงททน 

- 
อ.ฌานวกา จนนทสระ

     คณะสนตวศาสตรรและเทคโนโลยชการเกษตร 

มหาววทยาลนยศวลปากร                  

ววทยาเขตสารสนเทศเพชรบครช

     

การเพวพมศนกยภาพการผลวตข ขาวไรสภาย

ใต ขการมชสสวนรสวมของเกษตรกรใน

จนงหวนดประจวบคชรชขนนธร/ โครงการววจนย

การศศกษาคคณคสาทางโภชนะของข ขาว

ไรสสายพนนธครทชพรวบรวบได ขในพพนนทชพ

จนงหวนดประจวบคชรชขนนธร

 1 10/2557-9/2558  428,000.00

อ.ทวชศนกดวธ เตชะเกรชยงไกร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

อ.ดร.เสาวภา เขชยนงาม

     คณะสนตวศาสตรรและเทคโนโลยชการเกษตร 

มหาววทยาลนยศวลปากร ววทยาเขตสารสนเทศเพชรบครช

     

ศนกยภาพการผลวตนอนามนนทานตะวนนใน

พพนนทชพออาเภอหนวหวน จนงหวนดประจวบ

คชรชขนนธร/ โครงการววจนยการใช ข

ประโยชนรจากผลพลอยได ขใน

กระบวนการผลวตนอนามนนทานตะวนน

 2 10/2557-9/2558  426,800.00

รศ.ดร.ปราโมทยร แพงคอา

     โปรแกรมววชาเทคโนโลยชการผลวตสนตวร สอานนกววชา

เทคโนโลยชการเกษตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชสค

รนารช

     

อ.ทวชศนกดวธ เตชะเกรชยงไกร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

อ.ดร.ศววพร แพงคอา

     โปรแกรมววชาเกษตรศาสตรร คณะววทยาศาสตรร

และเทคโนโลยช  มหาววทยาลนยราชภนฏนครราชสชมา

     

อาจารยรยคภา ปมส แตงอสอน

     คณะสนตวศาสตรรและเทคโนโลยชการเกษตร 

มหาววทยาลนยศวลปากร ววทยาเขตสารสนเทศเพชรบครช

     

ศนกยภาพการผลวตนอนามนนทานตะวนนใน

พพนนทชพออาเภอหนวหวน จนงหวนดประจวบ

คชรชขนนธร/โครงการววจนยการศศกษาการ

ผลวตนอนามนนทานตะวนนเพพพอการบรวโภค

สอาหรนบชคมชน

 3 10/2557-9/2558  300,200.00

อ.ทวชศนกดวธ เตชะเกรชยงไกร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

อาจารยรฌานวกา  จนนทสระ

     คณะสนตวศาสตรรและเทคโนโลยชการเกษตร 

มหาววทยาลนยศวลปากร ววทยาเขตสารสนเทศเพชรบครช

     

อาจารยรศรวนรนตนร ฉนตรธชระนนนทร

     คณะววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช  มหาววทยาลนย

ราชภนฏเพชรบครช

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,155,000.00 บาท

มหาววทยาล จยสงขลานครวนทรรแหลลงททน 

- 
อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การวางแผนการกนกเกรบคารรบอน

ไดออกไซดรจากโรงไฟฟขาจะนะในชน นน

หวนกนกเกรบปวโตรเลชยม ของแอสง

สงขลา

 1 3/2558-4/2559  20,300.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,300.00 บาท

โรงพยาบาลราชววถอแหลลงททน 

- 
อ.นนนธวคฒว ลชอมรสวรว

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการ

การสร ขางเครพพองหมายการค ขาเชวง

ยคทธศาสตรรทชพมชความสอาคนญระดนบ

ประเทศ

 1 3/2558-12/2558  200,000.00

อ.นนนธวคฒว ลชอมรสวรว

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการ

พฤตวกรรมทชพสะท ขอนจากจวตววญญาณ

องครกร สมสความเปร นเลวศทางการ

แพทยรระดนบนานาชาตว

 2 4/2558-12/2559  250,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

โรงเรอยนมหวดลววทยานทสรณรแหลลงททน 

- 
อ.ธชรศนกดวธ สร ขอยคชรช

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

โครงการสอารวจความพศงพอใจใน

คคณภาพการให ขบรวการของโรงเรชยน

มหวดลววทยานคสรณรประจอาปชงบ

ประมาณ พ.ศ.2558

 1 8/2558-10/2558  240,000.00

รศ.สคมวตร สควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

ววไลลนกษณา  สร ขอยคชรช

     มหาววทยาลนยราชภนฏนครสวรรคร

     

สคธารนตนร

     ชาวนาฟาง

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      240,000.00 บาท

เลขาธวการสภาการศฝกษาแหลลงททน 

- 
อ.พวกคล เอกวรางกมร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

พนฒนาแนวทางการสสงเสรวมเครพอขสาย

การววจนยทางการศศกษาในการขนบ

เคลพพอนการววจนย และพนฒนาการศศกษา

ภาคกลางตอนลสางกลคสมทชพ 1

 1 3/2558-3/2559  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

ววทยาล จยการแพทยรแผนไทย มหาววทยาล จยเทคโนโลยอราชมงคลธ จญบทร อแหลลงททน 

- 
ผช.ดร. กรววนทรววชญร บคญพวสคทธวนนนทร

     ว วทยาลนยการแพทยรแผนไทย มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชราชมงคลธนญบครช

     

การพนฒนาผลวตภนณฑรสมคนไพรเพพพอ

บรรเทาปวดและอนกเสบจากตอารนบยา

สมคนไพรของชาวไทยใหญสและชาว

เขาชนเผสาตสางๆ ในจนงหวนด

แมสฮสองสอน ประเทศไทย

 1 9/2558-10/2559  500,000.00

ดร.สคพนวดา ววนวจฉนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร. ไฉน น ขอยแสง

     ว วทยาลนยการแพทยรแผนไทย มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชราชมงคลธนญบครช

     

ดร. สวรวภนทร ชมนฒพงษร

     ว วทยาลนยการแพทยรแผนไทย มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชราชมงคลธนญบครช
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ผช.ดร. กรววนทรววชญร บคญพวสคทธวนนนทร

     ว วทยาลนยการแพทยรแผนไทย มทร.ธนญบครช

     

การววจนยและพนฒนาผลวตภนณฑรแผสนปะ

จากวนสดคชชวภาพด ขวยเทคนวคการ

ประกอบได ขเอง สอาหรนบสสงผสานยา

สมคนไพรไทย เพพพอบรรเทาอาการปวด

และอนกเสบในผม ขสมงอายค

 2 9/2558-10/2560  471,900.00

ดร.สคพนวดา ววนวจฉนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ผช.ดร อมร ไชยสนตยร

     คณะววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชราชมงคลธนญบครช

     

ดร.รนงสวมา ชลคคป

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

อ.วชรศนกดวธ สมวทธวพงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      971,900.00 บาท

ววศวกรรมสถานแหลงประเทศไทย ในพระบรมราชผปถ จมภร (ว.ส.ท.)แหลลงททน 

- 
อ.ธวดารนตนร จวระวนฒนาสมกคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การเสรวมสร ขางพลนงแหสงการเรชยนรม ขแกส

ชคมชนในการเตรชยมพร ขอมรนบภนยแผสน

ดวนไหวผสานเทคโนโลยชจอาลอง

สถานการณรสมนยใหมสจนงหวนดเชชยงราย

 1 4/2558-7/2558  250,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท

ววสาหกวจชทมชนกลทลมชา ขดาวกจทา (ขดาวลชมผ จว)แหลลงททน 

- 
ดร.ลนดดา แสงเดพอน วนฒนศวรวธรรม

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การพนฒนากระบวนการแปรรมป

ข ขาวกล ของลพมผนวอบกรอบสมสระดนบ

อคตสาหกรรม

 1 10/2557-9/2558  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ศาลากลางจ จงหว จดนนทบทร อแหลลงททน 

- 
รศ.วนลลภ รนฐฉนตรานนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนฐศาสตรรและรนฐประศาสนศาสตรร

โครงการศศกษาแนวทางในการขนบ

เคลพพอนยคทธศาสตรรการพนฒนาสวนค ขา

เพพพอรองรนบประชาคมอาเซชยนของจนง

หวนดนนทบครน โดยววธชตกลง

 1 2/2558-12/2558  1,800,000.00

ชวนะ ภวกานนนทร

     มหาววทยาลนยราชภนฏวไลยอลงกรณร ในพระบรม

ราชมปถนมภร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,800,000.00 บาท

ศผนยรนว จตกรรมเทคโนโลยอหล จงการเกนบเกอทยว สจาน จกงานคณะกรรมการการอทดมศฝกษาแหลลงททน 

- 
ผศ.สครนสวดช พรหมอยมส

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

ผลของกรดซาลวไซลวกรสวมกนบ แสงยมวช

ซชทชพมชตสอคคณภาพ การเปลชพยนแปลง

ทางเคมชกายภาพ และการเกวดอาการ

สะท ขานหนาวผลลอาไยระหวสางการเกรบ

รนกษา

 1 4/2558-3/2559  100,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ศผนยรบร วการววชาการแหลงจทฬาลงกรณรมหาววทยาล จยแหลลงททน 

- 
ผศ.ภาสกร ปนานนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การสอารวจรอยเลพพอนมชพลนงในภาค

เหนพอประเทศไทย ระยะ 1

 1 7/2558-7/2560  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

ศผนยรพ จฒนาการประมงแหลงเอเชอยตะว จนออกเฉอยงใตดแหลลงททน 

- 
อ.ศวรวสคดา จอานงทรง

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาการจนดการประมง

การทบทวนกลไกความรสวมมพอทชพมชอยมส

ระหวสางจนงหวนดเกาะกง (ประเทศ

กนมพมชา) และจนงหวนดตราด (ประเทศ

ไทย)

 1 7/2558-4/2559  165,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      165,000.00 บาท

ศผนยรพ จนธทว วศวกรรมและเทคโนโลยอชอวภาพหลงชาตว สจาน จกงานพ จฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
รศ.คนศงนวตยร เหรชยญวรากร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การศศกษาความหลากหลายของเชพนอ

ไวรอยดรในแหลสงปลมกพรวกและมะเขพอ

เทศในประเทศไทย

 1 3/2558-2/2559  500,000.00

รศ.สคภาพร กลวพนคง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

ศผนยรเพวทมมผลคลาผลผลวตและออกแบบผลวตภ จณฑร SMEs สถาบ จนพ จฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอมแหลลงททน 

- 
ผศ.อโนทนย ชลชาตวภวญโญ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

โครงการการศศกษาววเคราะหรแนวโน ขม

แฟชนพนเทรนดร (Fashion Trend) 

และการกอาหนดแนวทางหลนกการออก

แบบ (Design Theme) ในกวจกรรม

การสร ขางนนกออกแบบในอคตสาหกรรม

แฟชนพน ภายใต ขโครงการพนฒนาขชด

ความสามารถในการแขสงขนนของ

อคตสาหกรรมแฟชนพนไทย

 1 3/2558-8/2558  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ศผนยรว วจ จยกวจกรรมทางกายเพชทอสทขภาพ สสส.แหลลงททน 

- 
รศ.สมหญวง ไทยนวมวต

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การฝศกสอน(Coaching) การออก

กอาลนงกายของผม ขสมงอายคด ขวยกล ของควน

เนรคทร (Kinect)

 1 1/2558-1/2559  360,000.00

อ.อวยพร ตน นงธงชนย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

ผศ.ดร. พรชนย จมลเมตตร

     มหาววทยาลนยบมรพา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      360,000.00 บาท

ศผนยย รนว จตกรรมเทคโนโลยอหล จงการเกนบเกอทยวแหลลงททน 

- 
ผศ.เกชยรตวสคดา เหลพองววลนย

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ความแตกตสางของสนบปะรดกลคสมควชน

ตสออาการสะท ขานหนาว

 1 4/2558-3/2559  194,700.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      194,700.00 บาท

สถานบรวการสาธารณสทขแหลลงททน 

- 
อ.วรวนทรมาศ เกษทองมา

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาอนามนยชคมชน

การพนฒนาความสามารถในการปฏวบนตว

การพยาบาลของนวส วตโดยใช ขการ

เรชยนการสอนแบบเพพพอนชสวยเพพพอน

 1 12/2557-8/2559  25,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

สถานอโทรท จศนรไทยพอบอเอสแหลลงททน 

- 
รศ.สคมาลช สนนตวพลวคฒว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การสอารวจการเปลชพยนแปลงของผม ขชม

รายการสถานชโทรทนศนรไทยพชบชเอส

 1 3/2558-6/2559  1,200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

สถาบ จนไทย-เยอรม จนแหลลงททน 

- 
ผศ.ศคภสวทธวธ รอดขวนญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การประยคกตรใช ขระเบชยบววธชไฟไนตรเอลว

เมนตรในการออกแบบและผลวตแมส

พวมพรและผลวตภนณฑรเท ขาเทชยมชนวด 

SACH สอาหรนบคนพวการ

 1 11/2557-8/2558  825,000.00

ผศ.คคณยคต เอชพยมสอาด

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

เครพพองอบปลาแดดเดชยว 2 4/2558-12/2558  280,000.00

รศ.วรนทยา ธรรมกวตตวภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,105,000.00 บาท

สถาบ จนพระปกเกลดาแหลลงททน 

- 
ผศ.อภวชาตว ใจอารชยร

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

การลพพนไหลของวาทกรรมการพนฒนา

พพนนทชพชายแดน กรณชศศกษาพพนนทชพเขต

เศรษฐกวจพวเศษชายแดนแมสสอด 

จนงหวนดตาก

 1 4/2558-3/2559  50,000.00

นายชนยณรงคร  ศรชรนกษร

     นวส วตระดนบปรวญญา ปร.ด.สาขาววชาการพนฒนา

ทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

     

รศ.ประสงคร ตนนพวชนย

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

สถาบ จนพ จฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอมแหลลงททน 

- 
รศ.ชนยภมมว บนญชาศนกดวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสนตวบาล

การใช ขกล ขวยเปร นวนตถคดวบอาหารสนตวร 

และเปร นสารเสรวมในอาหารเพพพอเปร น

แหลสงพรชไบโอตวกและสารกระตค ขนการ

กวนของลมกสคกร

 1 5/2558-12/2558  450,010.00

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรกระดาษและ

เส ขนใยเพพพอสวพงทอจากกล ขวย

 2 4/2558-9/2558  420,000.00
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นายวคฒวนนนทร คงทนด

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรกระดาษและ

เส ขนใยเพพพอสวพงทอจากกล ขวย

 2 4/2558-9/2558  420,000.00

ดร.รนงสวมา ชลคคป

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายชนยพร สามพคสมพวง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายเคชยวเพชร ลบแย ขม

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      870,010.00 บาท

สถาบ จนพ จฒนาองครกรชทมชนแหลลงททน 

- 
อ.สคปรชยา หวนงพนชรพล

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม

การศศกษาแนวทางการปของกนนนอนาทสวม

ด ขวยการออกแบบโครงขสายเชวงนวเวศ: 

กรณชศศกษารวมคลองลาดพร ขาว

 1 3/2558-6/2558  180,000.00

อ.พคดตาน จนนทรางกมร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวสถาปนตยกรรม

รศ.อภวนวตว โชตวสนงกาศ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      180,000.00 บาท

สถาบ จนพ จฒนาอทตสาหกรรมสวทงทอแหลลงททน 

- 
อ.ณนฐดนยร รคสงเรพองกวจไกร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

การพนฒนาผลวตภนณฑรสวพงทอจากเส ขน

ใยกล ขวยสอาหรนบเคหะสวพงทอ

 1 12/2557-12/2558  517,000.00

อ.นวตยา ทนบทวมทนย

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

ผศ.อโนทนย ชลชาตวภวญโญ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

ผศ.ขนวษฐา วนชราภรณร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.รนงสวมา ชลคคป

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.รนตนพล มงคลรนตนาสวทธวธ

     คณะอคตสาหกรรรมสวพงทอและออกแบบแฟชนพน มหา

ววทยาเทคโนโลยชราชมงคลพระนคร
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นางสาวศวรวอร วณวชโชตยานนทร

     คณะอคตสาหกรรมสวพงทอ มหาววทยาลนยเทคโนโลยช

ราชมงคลพระนคร

     

การพนฒนาผลวตภนณฑรสวพงทอจากเส ขน

ใยกล ขวยสอาหรนบเคหะสวพงทอ

 1 12/2557-12/2558  517,000.00

สมชาย อคดร

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลกรคงเทพ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      517,000.00 บาท

สถาบ จนว วจ จยจทฬาภรณรแหลลงททน 

- 
รศ.สคพรรณา เตชะสกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การพนฒนาการสนงเคราะหรสารประกอบ

เฮเทอโรไซคลวกบางชนวดและการ

ศศกษาฤทธวธทางชชวภาพ

 1 10/2557-9/2558  350,000.00

นางนวศาชล คคณวคฒวมโนธรรม

     สถาบนนววจนยจคฬาภรณร

     

นายนวตวรนตนร ฉวมน ขอย

     สถาบนนววจนยจคฬาภรณร

     

นางสาวนนนทวรรณ

     สถาบนนววจนยจคฬาภรณร

     

รศ.สคพรรณา เตชะสกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การพนฒนาพอลวเมอรรชชวภาพและการ

สนงเคราะหรพอลวเมอรรสอาหรนบประยคกตร

ใช ขด ขานชชวการแพทยร

 2 10/2557-9/2559  220,000.00

นายนวตวรนตนร ฉวมน ขอย

     สถาบนนววจนยจคฬาภรณร

     

นางสาวปวยะฉนฎ ชสวยศรชนวล

     สถาบนนววจนยจคฬาภรณร

     

รศ.สคพรรณา เตชะสกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การววจนยและพนฒนานวนตกรรมใหมสของ

สารสกนด การววเคราะหรและการ

ประยคกตรใช ขนอนามนนหอมระเหยจากพนนธคร

ไม ขเศรษฐกวจในประเทศไทย

 3 10/2557-9/2558  600,000.00

นายนวตวรนตนร   ฉวมน ขอย

     สถาบนนววจนยจคฬาภรณร

     

นางสาวนนนทวรรณ   ฤกษรงาม

     สถาบนนววจนยจคฬาภรณร

     

รศ.สคพรรณา เตชะสกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การศศกษาความสนมพนนธรระหวสางโครง

สร ขางกนบการออกฤทธวธทางชชวภาพของ

แอลคาลอยบางชนวด

 4 10/2557-9/2558  225,000.00

นายอาทวตยร มกรเสน

     สถาบนนววจนยจคฬาภรณร

     

นางสาวนนนทวรรณ   ฤกษรงาม

     สถาบนนววจนยจคฬาภรณร

     

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      1,395,000.00 บาท

สถาบ จนว วจ จยยางแหลลงททน 

- 
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ผศ.สมเจตนร พนชรพนนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

การออกแบบและพนฒนาอคปกรณรให ข

ความร ขอนสอาหรนบกระบวนการคงรมป

ยางและการผลวตยางแบรวพงเพพพอลด

ความเสชยหายจากอคบนตวภนยแผสนดวน

ไหว

 1 3/2558-3/2560  3,300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,300,000.00 บาท

สถาบ จนว วจ จยและพ จฒนาทร จพยกรทางทะเล ชายฝจทงทะเล และปล าชายเลน กรมทร จพยากรทางทะเลและชายฝจทงแหลลงททน 

- 
ผศ.สคชาย วรชนะนนนทร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

การศศกษาประเมวนประสวทธวภาพของ

แหลสงดอานอนาเรพอจม กรณชศศกษาเรพอพระ

ทอง บรวเวณเกาะพระทอง จนงหวนด

พนงงา (ปชทชพ ๒)

 1 1/2558-1/2559  1,000,000.00

ผศ.ภาสวณช วรชนะนนนทร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

อ.จวตราภรณร ฟนกโสภา

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

นายรนงสววคฒว แก ขวแสง

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

นางสาวพรพรรณ ศวลารนตนร

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

นายไพทมล แพนชนยภมมว

     กรมทรนพยากรทางทะเลและชายฝนพง

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

สถาบ จนว วจ จยสภาวะแวดลดอมจทฬาลงกรณรมหาววทยาล จยแหลลงททน 

- 
รศ.คณพล จคฑามณช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

โครงการยกระดนบความปลอดภนยของ

ห ของปฏวบนตวการววจนยในมหาววทยาลนย

ววจนยแหสงชาตว มหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร

 1 4/2558-4/2559  700,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

สถาบ จนว วทยสวร วเมธอแหลลงททน 

- 
ผศ.ปาณวทนต รนตนววจวตร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวสถาปนตยกรรม

โครงการออกแบบจนดสวนวงเวชยน

บรวเวณหน ขาอาคารสถาบนนววทยสวรชเมธช

 1 9/2558-10/2558  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

สถาบ จนสลงเสรวมการสอนววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ (สสวท.)แหลลงททน 

- 
อ.นภาพร พนนธครกมลศวลปร  (วงษรโพธวธขอม)

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

พนฒนางานววจนยววทยาศาสตรรทางดวน

ระหวสางนนกววทยาศาสตรรรสวมกนบครมและ

นนกเรชยน

 1 1/2558-12/2558  100,000.00

อ.เกวลวน ศรชจนนทรร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา
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นางสาววนลยา แซสเตชยว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

พนฒนางานววจนยววทยาศาสตรรทางดวน

ระหวสางนนกววทยาศาสตรรรสวมกนบครมและ

นนกเรชยน

 1 1/2558-12/2558  100,000.00

นายศคภชนย ออาคา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ววภาวรรณ ท ขายเมพอง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.กนกกร ส วนมา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.สนญชนย ภมสเงวน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

สถาบ จนสวทงแวดลดอมอทตสาหกรรม สภาอทตสาหกรรมแหลงประเทศไทย (ส.อ.ท.)แหลลงททน 

- 
ผศ.ววษณค อรรถวานวช

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การศศกษาเพพพอจนดทอาแผนแมสบทการ

พนฒนาเมพองอคตสาหกรรมเชวงนวเวศ (

ภายใต ขคสาใช ขจสายในการพนฒนาเมพอง

อคตสาหกรรมเชวงนวเวศ)

 1 4/2558-12/2558  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

สถาบ จนเหลนกและเหลนกกลดาแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.จนกรกฤษณร มหนจฉรวยวงศร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

โครงการการพนฒนาเครพพองจนกรกลต ขน

แบบทชพเหมาะสมกนบกลคสมสวนค ขา 

SMEs และ OTOP

 1 11/2557-3/2559  2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

สถาบ จนอาหาร กระทรวงอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
อ.ปคณณมช สนจจกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

โครงการจนดการทรนพยากรนอนาอยสาง

ยนพงยพนด ขวย Water footprint ใน

อคตสาหกรรมอาหารเพพพอการสสงออก 

ประจอาปช  2558

 1 2/2558-9/2558  1,836,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,836,000.00 บาท

สภาพ จฒนาการเมชองแหลลงททน 

- 
ผศ.พวพนฒนร นนทนาธรณร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการ

ดนชนชธรรมาภวบาลระดนบจนงหวนด: 

จนงหวนดตาก

 1 3/2558-12/2558  600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

สภาววศวกรแหลลงททน 

- 
รศ.ดชบคญ เมธากคลชาตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

รสางมาตรฐานด ขานววศวกรรมสอารวจ 1 9/2558-11/2558  800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

สจาน จกงานกองททนสงเคราะหรการทจาสวนยางแหลลงททน 

- 
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นายเพวพม สครนกษา

     สอานนกสสงเสรวมและฝศกอบรม กอาแพงแสน

     ฝส ายสสงเสรวมและเผยแพรสฝศกอบรม

โครงการสอารวจความพศงพอใจของ

สอานนกงานกองทคนสงเคราะหรการทอา

สวนยางประจอาปช  2558

 1 2/2558-12/2558  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

สจาน จกงานกองททนสน จบสนทนการววจ จยแหลลงททน 

- 
อ.ชลวตา บนณฑควงศร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนงคมววทยาและมานคษยววทยา

“ผมจะไปชสวยพชพน ของเรา รนฐบาลขชนฉ ขอ

ทอาร ขายประชาชน”: การเมพองเชวง

ศชลธรรมของคนใต ขย ขายถวพนใน

กรคงเทพฯ

 1 10/2557-4/2559  567,600.00

อ.พวมสวรช สควรรณะ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

กระบวนการผลวตและสมบนตวของ

มาสเตอรรแบทชรยางธรรมชาตวผสม

เขมสาดอาทชพทอาจากนอนายางสด

 2 7/2558-7/2559  1,502,130.00

รศ.อรรถธชรา วรยวพงยง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

อ.ชนาภา คงมาก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

อ.เดชา เดชตรนยรนตนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

อ.ดร. วรนคช สมสสงกคล

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชพระจอมเกล ขาพระนคร

เหนพอ คณะววทยาศาสตรรประยคกตร ภาคววชาเคมช

อคตสาหกรรม

     

ผศ.โสภณ อคไรชพพน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การกระจายตนวของด ขวงหนวดยาวอ ขอย  

Dorysthenes buqueti Guerin 

(Coleoptera: Cerambycidae) 

และประสวทธวภาพของเชพนอราเขชยว 

Metarhizium anisopliae 

(Metchnikoff) Sorokin ทชพพบใน

แปลงอ ขอยในประเทศไทย

 3 3/2558-2/2559  1,000,000.00

อ.ณวชานนนทร เก วนอาษา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

อ.ทวมทอง ดรคณสนธยา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การกอาหนดแนวทางการจนดการธาตค

อาหารพพชอยสางมชประสวทธวภาพ ในดวน

ทชพมชความเหมาะสมตอพาตสอการทอานา

ข ขาว สอาหรนบการปลมกอ ขอยในจนงหวนด

หนองบนวลอาภม ภาคตะวนนออกเฉชยง

เหนพอตอนบนของประเทศไทย

 4 3/2558-2/2559  933,658.00

อ.ววภาวรรณ ท ขายเมพอง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.ธารวณช นามพวชญร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

การจนดการความรม ขปรวมาณความต ของ

การใช ขยางธรรมชาตวในอคตสาหกรรม

ยางในประเทศไทยเพพพอสนนบสนคนสสง

เสรวมการเพวพมปรวมาณการใช ขยาง

ธรรมชาตวภายในประเทศ

 5 8/2558-8/2559  300,000.00

รศ.ดร.รนตนวรรณ มกรพนนธคร

     ภาคววชาววทยาลนยปวโตรเลชยมและปวโตรเคมช 

จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย
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รศ.ดร.โสภารนตนร จารคสมบนตว

     คณะรนฐศาสตรร มหาววทยาลนยธรรมศาสตรร

     

การจนดทอาแผนทชพนอาทางการววจนย

ประเดรนววจนยยคทธศาสตรรเรพพองผล

ประโยชนรแหสงชาตวและความมนพนคง

ทางทะเล

 6 4/2558-10/2558  1,150,930.00

รศ.ดร.เผดวมศนกดวธ จารยะพนนธคร

     จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

ดร.นวรนตนร ไกรพานนทร

     สอานนกงานนโยบานและแผนทรนพยากรธรรมชาตว

และสวพงแวดล ขอม

     

ผศ.สคชาย วรชนะนนนทร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

รศ.ดร.อรพรรณ ศรชเสาวลนกษณร

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลนยสคโขทนยธร

รมาธวราช

     

ผศ.ววรนญญา แก ขววนฒนะ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การจนดทอาและเผยแพรสเอกสารข ขอมมล

ความปลอดภนยของนอนายางข ขนและยาง

แห ขง

 7 7/2558-7/2559  1,137,790.00

ผศ ดร กนกทวพยร บคญเกวด

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร คณะววทยาศาสตรร 

จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

ผศ.พจนารถ สควรรณรคจว

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

ผศ.ภคมน จวตประเสรวฐ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การใช ขคลพพนเหนพอเสชยงชสวยสกนดสาร

ต ขานอนคมลมอสวระและสารต ขาน

จคลวนทรชยรจาก ชานอ ขอยทชพผสานการ

ระเบวดด ขวยไอนอนา

 8 2/2558-1/2559  881,034.00

ดร.ปฐมา จาตกานนทร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การใช ขประโยชนรของสารเฟอรรฟมรอ

ลจากชานอ ขอยสอาหรนบใช ขเปร นสสวน

ผสมในผลวตภนณฑรกาวจากนอนายาง

ธรรมชาตว

 9 3/2558-2/2559  700,000.00

ดร.พวลาณช ไวถนอมสนตยร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.ปฐมา จาตกานนทร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การดนดแปรเส ขนใยชานอ ขอยด ขวยสาร

ประกอบไซเลน (silanes) สอาหรนบ

เสรวมแรงในผลวตภนณฑรคอมพอสวตยาง

ธรรมชาตว

 10 3/2558-2/2559  570,000.00

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

คคณชาญชนย อตววรรณาพนฒนร

     ข ขาราชการบอานาญ

     

การตวดตาม ววเคราะหรและเพวพม

ประสวทธวภาพการสนนบสนคนงานววจนย

ยางพารา ประจอาปชงบประมาณ 

๒๕๕๘ และการทบทวนเพพพอเตรชยม

การจนดทอายคทธศาสตรรววจนยยางพารา

แหสงชาตวฉบนบใหมส 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 11 7/2558-7/2559  3,817,790.00
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นางศคมาพร เกษมสอาราญ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การตวดตาม ววเคราะหรและเพวพม

ประสวทธวภาพการสนนบสนคนงานววจนย

ยางพารา ประจอาปชงบประมาณ 

๒๕๕๘ และการทบทวนเพพพอเตรชยม

การจนดทอายคทธศาสตรรววจนยยางพารา

แหสงชาตวฉบนบใหมส 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 11 7/2558-7/2559  3,817,790.00

คคณชาญชนย อตววรรณาพนฒนร

     ข ขาราชการบอานาญ

     

การตวดตามโครงการววจนยและการสนนบ

สนคนงานววจนยยางพารา ปช  2558

 12 7/2558-7/2559  2,223,630.00

นางศคมาพร เกษมสอาราญ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.ณนฐภรณร สคทธวววจวตรภนกดช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางวารคณช ธนะแพสยร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ผศ.สวรนญญา ทองชาตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การตวดตามงานและการววเคราะหร

สนงเคราะหรงานววจนยกลคสมโลจวสตวกสร

และโซสอคปทาน ประจอาปชงบประมาณ 

2558

 13 7/2558-6/2559  5,111,960.00

นายกฤษณะ จนนทรโชตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ดร.ฐวตวมา วงศรอวนตา

     คณะโลจวสตวกสร มหาววทยาลนยบมรพา

     

อ.งสายงาม ประจวบวนน

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

อ.ภววนทร ธนญภนทรานนทร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

ดร.สคคนนธรส ธาดากวตตวสาร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การตวดตามและประเมวนผลโครงการ

ววจนยด ขานอ ขอยและนอนาตาล ปช  ๒๕๕๘

 14 6/2558-5/2559  6,334,960.00

นายวคฒวนนนทร คงทนด

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางยคพา ปานแก ขว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.จตคพร บานชพพน

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนฐศาสตรรและรนฐประศาสนศาสตรร

อ.เดชา เดชตรนยรนตนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

การเตรชยมตนวตรวจวนดทางเคมชไฟฟขา

ของไนโตรฟมแรนโทอวนโดยพอลวเมอรร

ลอกแบบโมเลกคล

 15 7/2558-6/2560  600,000.00
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อ.เดชา เดชตรนยรนตนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

การเตรชยมตนวตรวจวนดทางเคมชไฟฟขา

สอาหรนบสารไนโตรฟมรานโทอชนโดยใช ข

พอลวเมอรรลอกแบบโมเลกคล

 16 5/2558-5/2560  300,000.00

ผศ.ธารวณช นามพวชญร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

การเตรชยมและสมบนตวของพอลวเมอรร

ผสมระหวสางพอลวเอทวลชนความหนา

แนสนสมงและพลาสตวกชชวภาพทชพมชสสวน

ผสมของยางธรรมชาตวดนดแปร

 17 8/2558-8/2559  300,000.00

นางรนตนวรรณ มกรพนนธคร

     ว วทยาลนยปวโตรเลชยมและปวโตรเคมช จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลนย

     

ผศ.มวตว รคจานครนกษร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การประมาณตอาแหนสงและทวศทาง

ของวนตถคระนาบในภาพทชพมชสนญญาณ

รบกวน สอาหรนบแอพพลวเคชนนลงจอด 

UAV

 18 7/2558-6/2559  480,000.00

อ.มนสลวน นาคไพจวตร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การประเมวนความสามารถของโพรไบ

โอตวกตสอการกอาจนด 

vancomycin-resistant 

enterococci และผลตสอจคลวนทรชยรใน

ระบบลอาไส ขจอาลองของมนคษยร

 19 8/2558-1/2560  300,000.00

อ.ทวมทอง ดรคณสนธยา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การประเมวนปรวมาณพพนนทชพและคคณภาพ

ของดวนทชพมชความเหมาะสมตอพาตสอการ

ทอานาข ขาว เพพพอการพนฒนาการจนดการ

ทชพด วนอยสางมชประสวทธวภาพในการปลมก

อ ขอย ในจนงหวนดหนองบนวลอาภม ภาค

ตะวนนออกเฉชยงเหนพอตอนบนของ

ประเทศไทย

 20 3/2558-2/2559  2,251,040.00

อ.ทวมทอง ดรคณสนธยา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศ.อนญชลช สคทธวประการ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ดร.สคมวตรา วนฒนา

     กลคสมมาตรฐานการสอารวจจอาแนกดวน สอานนกสอารวจ

ดวนและววจนยทรนพยากรดวน  กรมพนฒนาทชพด วนกระทรวง

เกษตรและสหกรณร

     

นายอนควนชร โพธวนาม

     ศมนยรศศกษาการพนฒนา เขาหวนซ ขอน

     

ดร.นฤกมล จนนทรรจวราวคฒวกคล

     กลคสมมาตรฐานการสอารวจจอาแนกดวน สอานนกสอารวจ

ดวนและววจนยทรนพยากรดวน กรมพนฒนาทชพด วนกระทรวง

เกษตรและสหกรณร

     

ดร.รววยา ทองยสน

     กลคสมมาตรฐานการสอารวจจอาแนกดวน สอานนกสอารวจ

ดวนและววจนยทรนพยากรดวน กรมพนฒนาทชพด วนกระทรวง

เกษตรและสหกรณร

     

อ.ววทยา จวนดาหลวง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ดาวจรนส เกตคโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา
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นายกฤดวโสภณ  ดวงกมล

     กลคสมมาตรฐานการสอารวจจอาแนกดวน สอานนกสอารวจ

ดวนและววจนยทรนพยากรดวน กรมพนฒนาทชพด วนกระทรวง

เกษตรและสหกรณร

     

การประเมวนปรวมาณพพนนทชพและคคณภาพ

ของดวนทชพมชความเหมาะสมตอพาตสอการ

ทอานาข ขาว เพพพอการพนฒนาการจนดการ

ทชพด วนอยสางมชประสวทธวภาพในการปลมก

อ ขอย ในจนงหวนดหนองบนวลอาภม ภาค

ตะวนนออกเฉชยงเหนพอตอนบนของ

ประเทศไทย

 20 3/2558-2/2559  2,251,040.00

นายรฐนนทร เจรวญชาศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศ.เอวบ เขชยวรพพนรมณร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รศ.เอกสวทธวธ โฆสวตสกคลชนย

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

การประเมวนภาวะนอนาทสวมในเขต

ชคมชนออาเภอเมพองอคดรธานชภายใต ข

สภาพแวดล ขอมทชพกอาลนงเปลชพยนแปลง

 21 10/2557-2/2559  2,946,405.00

อ.ยคทธนา ตาละลนกษมณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

อ.ไชยาพงษร เทพประสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

อ.สถาพร เตมชพนฒนพงษา

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

อ.ธนญดร ออกวะลา

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

ผศ.ประกวต สคขใย

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การประเมวนศนกยภาพของนอนาตาล

ทรายดวบเพพพอการผลวตเอทานอล

 22 6/2558-5/2559  3,000,000.00

อ.ทวมทอง ดรคณสนธยา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การประเมวนศนกยภาพเชวงพพนนทชพ และ

ความเหมาะสมของดวนนาทชพมชผลวต

ภาพตอพา เพพพอการปลมกและการจนดการ

ธาตคอาหารอ ขอย ในจนงหวนดหนอง

บนวลอาภม ภาคตะวนนออกเฉชยงเหนพอ

ตอนบนของประเทศไทย

 23 3/2558-2/2559  3,462,558.00

ดร.สคพนวดา ววนวจฉนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การประยคกตรใช ขเทคโนโลยชการกนกเกรบ

ไขมนนสกนดจากยางพาราใน

ผลวตภนณฑรเครพพองสอาอาง

 24 5/2558-4/2559  954,690.00

นางสาวพนลลภา วคฒวภาพรกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.ศวรวลนกษณร เลชนยงประยมร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวจตคพร ชนยยคทธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.ณนฐภรณร สคทธวววจวตรภนกดช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ
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ผศ.ดร.กรววนทร ววชญร

     ว วทยาลนยการแพทยรแผนไทย มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชธนญญบครช

     

การประยคกตรใช ขเทคโนโลยชการกนกเกรบ

ไขมนนสกนดจากยางพาราใน

ผลวตภนณฑรเครพพองสอาอาง

 24 5/2558-4/2559  954,690.00

ผศ.ทานตะวนน พวรนกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การประยคกตรใช ขเศษเหลพอจากปลา

หมศกแห ขงเพพพอผลวตเปร นสสวนผสม

เปปไทดรทชพให ขกลวพนรสและออกฤทธวธ

เช วงหน ขาทชพ

 25 8/2558-9/2561  1,720,000.00

นางสาวภนทราภรณร สคขขาว

     นวส วตปรวญญาเอก ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร คณะ

อคตสาหกรรมเกษตร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

ดร.รนตนา ตนนฑเทอดธรรม

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การประยคกตรใช ขสารต ขานออกซวเดชนน

จากธรรมชาตวในผลวตภนณฑรยาง

ธรรมชาตวคงรมป

 26 5/2558-4/2559  1,192,730.00

รศ.ทรงกลด จารคสมบนตว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

การปรนบปรคงคคณภาพแผสนใยไม ขอนด

ความหนาแนสนปานกลางจากไม ข

ยางพาราเพพพอเปร นมวตรกนบสวพงแวดล ขอม

 27 5/2558-4/2559  805,990.00

นายวนลยคทธ เฟพพองวววนฒนร

     สอานนกววจนยและพนฒนาการปส าไม ข กรมปส าไม ข

     

นางสาวปวยะวดช บนวจงกล

     สอานนกววจนยและพนฒนาการปส าไม ข กรมปส าไม ข

     

อ.กวตวพงศร ตน นงก วจ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

นางสาววรารนตนร หาคอา

     สอานนกงานอธวการบดช

     ศมนยรประสานเพพพอการพนฒนาสมสความเปร นเลวศ

นายคมสนนตร คล ขายภมส

     คณะวนศาสตรร บางเขน ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

     

ผศ.มารวสา อรนญชนยยะ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

การเปรชยบเทชยบถคงมพอยางชนวดตรวจ

โรคทชพผลวตจากยางธรรมชาตวและไน

ไตรสร

 28 5/2558-4/2559  1,347,800.00

ผศ.นนนทวยา หาญศคภลนกษณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

ดร. วรนคช สมสสงกคล

     ภาคววชาเคมชอคตสาหกรรม คณะววทยาศาสตรร

ประยคกตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชพระจอมเกล ขาพระ

นครเหนพอ

     

นายกวตตววคฒว เกษมวงศร

     ศมนยรนาโนเทคโนโลยชแหสงชาตว หนสวยพนฒนานาโน

เทคโนโลยช ห ของปฏวบนตวการนวนตกรรมนาโนเพพพอ

ผลวตภนณฑรอาหารและการเกษตร สอานนกงานพนฒนา

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

การผลวตไขและแยกสารโภชนเภสนช

จากกากหม ขอกรองโรงงานนอนาตาลเพพพอ

การสร ขางมมลคสาเพวพม

 29 6/2558-6/2559  2,993,600.00

อ.นงพงา จรนสโสภณ

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร
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ผศ.นคชนภา ตน นงบรวบมรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

การผลวตแบบพวมพรมพอเพพพอใช ขเปร นต ขน

แบบในการผลวตฟวลรมถคงมพอยาง

โดยกระบวนการจคสมพวมพร

 30 5/2558-4/2559  1,097,690.00

ผศ.เกชยรตวศนกดวธ แสนบคญเรพอง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

การผลวตแผสนกอาบนงอนคภาคนววตรอน

และรนงสชแกมมสาจากวนสดคเชวงประกอบ

ยางธรรมชาตวผสมผงขชนเลพนอยไม ข ระยะ

ทชพ 2

 31 7/2558-7/2559  358,050.00

รศ.กฤษณา กฤษณพคกตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การผลวตมะพร ขาวอสอนในสภาพภมมว

อากาศทชพกอาลนงเปลชพยนแปลง

 32 8/2558-7/2560  6,633,700.00

อ.ธชรร หะวานนทร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.ลพ ภวภมตานนทร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.วชวรญา อวพมสบาย

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

อ.ราตรช บคญเรพองรอด

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.อคทนย กลวพนเกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การผลวตมนลตวเพวลอวมนลชนนทชพมชผวว

สนมผนสหลายชน นนเพพพอเอรนแคปซมเล

ทสารออกฤทธวธทางชชวภาพ

 33 10/2557-9/2558  430,400.00

นายณนฐพงษร ปรชชาพนนธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาคววชาววทยา

ศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

     

ศ.สาววตรช ลวพมทอง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การผลวตและกลไกการทอางานของ

ยชสตรทชพใช ขสอาหรบการควบคคมทาง

ชชวภาพโรคพพชทชพเก วดจากรา

 34 12/2557-11/2558  260,000.00

น.ส. ปารวฉนตร อวนโต

     นวส วตปรวญญาเอก คณะววทยาศาสตรร บางเขน ภาค

ววชาจคลชชวววทยา

     

ผศ.วรรณววไล อวนทนม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

ดร.อคดมลนกษณร สคขอนตตะ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การผลวตสาร Lovastatin จากชาน

อ ขอยเพพพอใช ขเปร นวนตถคดวบในการผลวต

ผลวตภนณฑรเสรวมสคขภาพ

 35 3/2558-2/2559  850,000.00

นางสาวประภนสสร รนกถาวร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวลลวตา คชารนตนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวเกสรช กลวพนสคคนธร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ
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นายธนภมมว มณชบคญ

     สถาบนนววจนยและพนฒนาแหสงมหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     ฝส ายเครพพองมพอและววจนยทางววทยาศาสตรร

การผลวตสาร Lovastatin จากชาน

อ ขอยเพพพอใช ขเปร นวนตถคดวบในการผลวต

ผลวตภนณฑรเสรวมสคขภาพ

 35 3/2558-2/2559  850,000.00

รศ.มนงกร โรจนรประภากร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การผลวตเอนไซมรเซลลมเลสและไซ

ลาเนสโดยใช ขชานอ ขอยเปร นแหลสง

คารรบอนและสารเหนชพยวนอา

 36 3/2558-2/2559  1,100,660.00

อ.ธนพล ไชยแสน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การผสมข ขามชนวดระหวสาง 

Saccharum officanarum และ 

Saccharum spontaneum และการ

ประเมวนความทนแล ขงของอ ขอยลมก

ผสมในระยะแตกกอ

 37 7/2558-8/2558  1,162,480.00

อ.ธนพล ไชยแสน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.ธนพล ไชยแสน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สราวคธ รคสงเมฆารนตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

นายอดคลยร พงษรพนว

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

ดร.ปฐมา จาตกานนทร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การพนฒนากระดาษพวเศษจากชาน

อ ขอย

 38 3/2558-2/2559  594,000.00

นายวคฒวนนนทร คงทนด

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.ปฐมา จาตกานนทร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การพนฒนาการใช ขประโยชนรจากชาน

อ ขอยสอาหรนบผลวตภนณฑรวนสดคชชวภาพ

 39 3/2558-2/2559  100,000.00

นายวคฒวนนนทร คงทนด

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.พวลาณช ไวถนอมสนตยร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

อ.อนามนย ดอาเนตร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาศวลปศาสตรร

การพนฒนาการทสองเทชพยวทางทะเลใน

ฝนพงอสาวไทย โดยเครพพองบวนทะเล

 40 5/2558-4/2559  569,800.00

อ.ศศวมลฑล มสวงศรชจนนทรร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

การพนฒนาขน นวโฟโตอาโนดเพพพอเพวพม

ประสวทธวภาพของเซลลรแสงอาทวตยร

ชนวดสชย ขอมไวแสงสนงกะสชออกไซดร

 41 1/2558-12/2559  150,000.00
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รศ.กฤษณา กฤษณพคกตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การพนฒนาคสามาตรฐานความเข ขมข ขน

ของธาตคอาหารในใบมะพร ขาวนอนาหอม

 42 8/2558-7/2560  1,827,100.00

ผศ.ลพ ภวภมตานนทร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

อ.ภาสนนตร ศารทมลทนต

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.ศคภธวดา อนบดคลลากาซวม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

รศ.กฤษณา กฤษณพคกตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.วรรณววมล คล ขายประดวษฐร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภนณฑรประมง

การพนฒนาเครพพองดพพมชนวดผงและผล

ตสอการปกปของโรคอนลไซเมอรรทชพเก วด

จากการเหนชพยวนอาในสนตวรทดลอง

 43 8/2558-6/2561  50,000.00

ถกลรนตนร ทนกษวมา

     ภาคววชาผลวตภนณฑรประมง คณะประมง 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

รศ.สมพงษร พวเชฐภวญโญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การพนฒนาเครพพองอาบเคลพอบโลหะ

แผสนด ขวยแลคเกอรรเพพพอลดผลวตภนณฑร

ทชพไมสได ขคคณภาพ เวลาสมญเปลสา 

และการใช ขพลนงงานสอาหรนบ

อคตสาหกรรมกระปป องโลหะ

 44 10/2557-9/2558  5,500,000.00

ศาสตราจารยร ดร.ไพศาล  กวตตวศคภกร

     จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

รองศาสตราจารยรไชยะ  แชสมช ขอย

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา คณะววศวกรรมศาสตรร 

จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

ดร.สาธวต  เนชยมสควรรณ

     จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

รศ.รนตตวกรณร จงววศาล

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยา

การพนฒนาจวตววญญาณและจรวยธรรม

ของนวส วตนนกศศกษามหาววทยาลนย

 45 9/2558-2/2560  1,299,000.00

ดร.อวสระ บคญญะฤทธวธ

     ภาคววชาจวตววทยา คณะมนคษยรศาสตรร 

มหาววทยาลนยเชชยงใหมส

     

ผศ.ววภารนตนร แสงจนนทรร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การพนฒนาชคดการเรชยนอวเลรกทรอนวกสร

สอาหรนบครมคณวตศาสตรร เพพพอสอบ

ทนกษะชชววตแกสนนกเรชยน

 46 7/2558-7/2559  300,000.00

อ.มานะกร สคขมาก

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

การพนฒนาชคดทดสอบโรคไวรนสมะเรรง

เมรดเลพอดขาวในโค (Bovine 

Leukemia Virus) ด ขวยววธช ELISA 

สอาหรนบอคตสาหกรรมการเลชนยงวนวนม

 47 7/2558-6/2559  300,000.00

ผศ.แสงสรรคร ภมมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

การพนฒนาต ขนแบบการทสองเทชพยวอยสาง

ยนพงยพนในพพนนทชพปส าสงวนแหสงชาตวปส าวนง

นอนาเขชยว จนงหวนดนครราชสชมา

 48 4/2558-3/2559  512,000.00
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ผศ.ฐวตววคฒว ชนยสวนสดวธอารช

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม

การพนฒนาต ขนแบบการทสองเทชพยวอยสาง

ยนพงยพนในพพนนทชพปส าสงวนแหสงชาตวปส าวนง

นอนาเขชยว จนงหวนดนครราชสชมา

 48 4/2558-3/2559  512,000.00

วารคณช กนนทากาศ

     ภาคววชาอนครนกษววทยา คณะวนศาสตรร

     

ผศ.ศวรวกาญจนา ทองมช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

การพนฒนาถสานกนมมนนตรจากชานอ ขอย

เพพพอดมดซนบโลหะหนนก

 49 3/2558-2/2559  1,000,000.00

ผศ.ศวรวกาญจนา ทองมช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

รศ. ตรชเนตร ยวพงสนมพนนธรเจรวญ

     ภาคววชาเทคโนโลยชววศวกรรมการเชพพอม ววทยาลนย

เทคโนโลยชอคตสาหกรรม มหาววทยาลนยเทคโนโลยชพระ

จอมเกล ขาพระนครเหนพอ

     

อ.เพชรดา ปวนใจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การพนฒนาแนวทางการจนดการดวนตาม

หนสวยสมรรถนะความอคดมสมบมรณร

และดนชนชผลวตภาพของดวนทชพใช ขปลมก

อ ขอยในจนงหวนดสระแก ขว

 50 3/2558-2/2559  1,034,044.00

ผศ.เสาวนคช ถาวรพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผม ขชสวยศาสตราจารยร  ดร.ธนวนต ลวมปร พาณวชยรกคล

     คณะพาณวชยศาสตรรและการบนญชช มหาววทยาลนย

ธรรมศาสตรร

     

การพนฒนาผม ขประกอบการในพพนนทชพล ขาน

นาตะวนนออก เพพพอรองรนบการเปร นศมนยร

กลางการทสองเทชพยวเชวงประสบการณร

 51 4/2558-3/2559  1,200,000.00

ผศ.อรรธวกา พนงงา

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาอคตสาหกรรมบรวการ

ดร.วชรววชญร เลวศไทยตระกมล

     คณะบรวหารธครกวจ มหาววทยาลนยศรชปทคม ววทยาเขต

ชลบคร

     

อ.ศรนณยร ดนพนสถวตยร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     สาขาการจนดการโลจชสตวกสร

ผศ.ธารวณช นามพวชญร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

การพนฒนาแผสนปวดแผลจากนอนายาง

และสมคนไพรไทย

 52 5/2558-4/2559  1,076,570.00

ผศ.เกรชยงศนกดวธ ไทยพงษร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การพนฒนาพนนธครและระบบการปลมก

มะละกอเพพพออคตสาหกรรมอาหาร (

ระยะทชพ 1)

 53 7/2558-6/2560  4,880,466.00

รศ.ธรรมศนกดวธ ทองเกตค

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.เกชยรตวสคดา เหลพองววลนย

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.อคไรวรรณ นวลเพรชรร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

ผศ.วนชรพล ชยประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร
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ดร.ปารวชาตว เบวรรนส

     ห ของปฏวบนตวการววจนยด ขานพพช สวทช

     

การพนฒนาพนนธครและระบบการปลมก

มะละกอเพพพออคตสาหกรรมอาหาร (

ระยะทชพ 1)

 53 7/2558-6/2560  4,880,466.00

ดร.สวรวกคล วะสช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาพพชผนกเขตร ขอน (ภาคววชาพพช

สวน)

ผศ.ธารวณช นามพวชญร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

การพนฒนาโฟมทชพสามารถยสอยสลาย

ได ขทางชชวภาพจากพอลวแลคตวกแอซว

ดผสมยางธรรมชาตวดนดแปร

 54 8/2558-8/2559  300,000.00

อ.ศวรเดช สครวต

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

การพนฒนาระบบต ขนแบบเสมพอนรอง

รนบผม ขใช ขหลายคนสอาหรนบการออกแบบ

อาคารเขชยว

 55 10/2557-9/2558  250,000.00

อ.พวทาน ทองศาโรจนร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

ผศ.ภนทรนนนทร ทนกขนนทร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

ผศ.ชนวกานตร ยวนมประยมร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

รศ.ดร.ปราโมทยร โศจวศคภร

     จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

การพนฒนาและใช ขประโยชนรการ

พยากรณรคลพพนในทะเล คลพพนชายฝนพง 

และเส ขนทางพายคสอาหรนบประเทศ

ไทย

 56 9/2558-9/2560  7,537,258.00

อ.จวตราภรณร ฟนกโสภา

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

นาวาโท ววรวยะ เหลพองอรสาม

     กองอคตคนวยมววทยา กรมอคทกศาสตรร กองทนพเรพอ

     

นายบคญธรรม ตน นงลอนาเลวศ

     สอานนกพยากรณรอากาศ กรมอคตคนวยมววทยา

     

ผศ.ชนะ รนกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การพนฒนาหคสนยนตรสอาหรนบการขมด

หน ขายางรถยนตรอนตโนมนตวในกระบวน

การผลวตยางหลสอดอก

 57 8/2558-7/2559  3,248,250.00

นางสาวกฤตวยา พาอวพม

     นวส วตระดนบ ปรวญญาเอก ภาคววชาววศวกรรมเครพพอง

กล คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

นายรนชพล มาศกสวน

     นวส วตระดนบ ปรวญญาโท ภาคววชาววศวกรรมอคตสาห

การ คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

นายตฤณ สนงขรทอง

     นวส วตระดนบ ปรวญญาโท ภาคววชาววศวกรรมอคตสาห

การ คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

รศ.กมลวรรณ แจ ขงชนด

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การพนฒนาอาหารขบเคชนยวทชพมชคคณคสา

ทางโภชนาการจากข ขาวกล ของและเหรด

ด ขวยกระบวนการเอรกซรทรมชนน

 58 2/2558-1/2561  1,718,000.00

นางสาวเบญจรนตนร เทพสงเคราะหร

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร
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รศ.ณรงคร สมพงษร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการศศกษา

การพนฒนาอชเลวรรนนวพงคอรรสแวรรแบบ

ผสมผสานโดยใช ขโครงการเปร นฐาน

เพพพอพนฒนาทนกษะทางเทคโนโลยช

สารสนเทศและการสพพอสารของครม 

ในการสร ขางการเรชยนรม ขของผม ขเรชยนใน

ศตวรรษทชพ 21

 59 7/2558-6/2559  10,228,110.00

ผศ.ณนฐพล รอาไพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการศศกษา

อาจารยร ดร.เยาวลนกษณร พวพนฒนจอาเรวญกคล

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลธนญญบครช

     

ดร.ปฐมา จาตกานนทร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การพนฒนาไฮโดรเจลจากอนคพนนธรคารร

บอกซชเมทวลของเซลลมโลสจากชาน

อ ขอย

 60 3/2558-2/2559  570,000.00

ดร.ปฐมา จาตกานนทร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.กคลฤดช แสงสชทอง

     หนสวยปฏวบนตวการเทคโนโลยชแปรรมปมนนสอาปะหลนง

และแปขง ศมนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพ

แหสงชาตว

     

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

อ.สคมนลลวกา โมรากคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การเพวพมคคณคสาทางโภชนะของกาก

เนพนอมะพร ขาวด ขวยเอนไซมรแมนนาเนส

และยชสตร

 61 8/2558-1/2560  300,000.00

ผศ.สคทธวพนนธคร แก ขวสมพงษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

อ.เยาวภา อรสามศวรวรคจวเวทยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การเพวพมประสวทธวภาพการผลวตเหรด

ฟางด ขวยแบคทชเรชยสร ขางสปอรร

 62 6/2558-5/2559  1,544,982.00

ผศ.สครางคร สคธวราวคธ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

นายอภวรนชตร  สมฤทธวธ

     กลคสมววจนยโรคพพช สอานนกววจนยพนฒนาการอารนกขาพพช 

กรมววชาการเกษตร

     

นายกรกช จนนทร

     สอานนกววจนยพนฒนาเทคโนโลยชชชวภาพ  กลคสมววจนยและ

พนฒนาเหรด กรมววชาการเกษตร

     

ดร.อภวตา บคญศวรว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรเทคโนโลยชหลนงการเกรบเกชพยว (ภาคววชาพพช

สวน)
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คคณชาญชนย อตววรรณาพนฒนร

     ข ขาราชการบอานาญ

     

การเพวพมประสวทธวภาพการสนนบสนคน

งานววจนยยางพารา ประจอาปชงบประมาณ 

2558 และการทบทวนเพพพอจนดทอารสาง

ยคทธศาสตรรววจนยยางพาราแหสงชาตว

ฉบนบใหมส (พ.ศ.2560-2564)

 63 7/2558-7/2559  878,660.00

คคณพายนพ นามประเสรวฐ

     ข ขาราชการบอานาญ

     

คคณชาญชนย อตววรรณาพนฒนร

     ข ขาราชการบอานาญ

     

นางศคมาพร เกษมสอาราญ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

อ.ศววพล ศรชสนพนนธคร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การโมเดลและววเคราะหรอคปกรณรนาโน

อวเลรคทรอนวคสรทชพรองรนบการเคลพพอนทชพ

ของลอลลวสตวคอวเลรคตรอนและอค

ปกรณรอวเลรคทรอนวคสรแบบ

สคญญากาศ

 64 7/2558-6/2560  600,000.00

อ.จนกรกฤษณร พจนศวลปร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การยอมรนบของเกษตรกรในการปลมก

อ ขอยทดแทนพพนนทชพปลมกข ขาวและแนว

ทางการจนดการอคปทานอ ขอยทชพเหมาะ

สม

 65 6/2558-5/2559  1,782,000.00

อ.รววสสาขร สคชาโต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.ณนฐพล พจนาประเสรวฐ

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.อนจฉรา ปทคมนากคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ดร.มะลววนลยร หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การรวบรวมข ขอมมลการปลมกไม ขโตเรรว

สอาหรนบจนดทอาแผนทชพนอาทางงานววจนย

การปลมกไม ขโตเรรวเพพพอพลนงงาน

 66 3/2558-6/2558  482,900.00

ผศ.รคสงเรพอง พมลศวรว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

ดร.วราวคฒว ศคภมวตรมงคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

รศ.ปวตว กนนตนงกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

นายววฑมรยร เหลพองววรวยะแสง

     กรมปส าไม ข

     

นายเกษม หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

รศ.นวลจนนทรร พารนกษา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

การรวบรวมองครความรม ขทางด ขานโภชน

ศาสตรรทชพเปร นปนจจคบนน

 67 10/2557-3/2558  100,000.00
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รศ.นวลจนนทรร พารนกษา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

การรวบรวมองครความรม ขทางด ขานโภชน

ศาสตรรทชพเปร นปนจจคบนน

 67 10/2557-3/2558  100,000.00

อ.ววราวรรณ จคลโพธวธ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

นางภคอร อนครมธครากคล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาทางสนตวศาสตรร (การผลวต

สนตวรปชก) ภาคววชาสนตวบาล

อ.อนามนย ดอาเนตร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาศวลปศาสตรร

การววเคราะหรความเปร นไปได ขในการ

ลงทคนในธครกวจ สายการบวนเพพพอเชพพนอม

โยงเส ขนทางทสองเทชพยวทางทะเลใน

อสาวไทย

 68 5/2558-4/2559  1,444,200.00

ผศ.สวรางคร กลนพนคอาสอน

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

ผศ.ศนกรธร บคญทวชยควนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

อ.วรพงษร พลกองแก ขว

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาศวลปศาสตรร

อ.วราพร พวมพรประไพ

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร

การววเคราะหรเครพอขสายทางสนงคมของ

การเลชนยงเปร ดไขสไลสทคสงในพพนนทชพภาค

กลาง ภาคตะวนนตกและภาคเหนพอ

ตอนลสาง

 69 10/2557-10/2559  1,032,000.00

ผศ.สคววชา เกษมสควรรณ

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร

ผศ.ชนยเทพ พมลเขตตร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร

น.สพ.วนชรพงษร สคดดช

     กรมปศคสนตวร

     

ผศ.แสงสรรคร ภมมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

การววเคราะหรต ขนแบบและผลตอบ

แทนในการพนฒนาต ขนแบบการทสอง

เทชพยวอยสางยนพงยพนในพพนนทชพปส าสงวนแหสง

ชาตวปส าวนงนอนาเขชยว

 70 4/2558-3/2559  500,000.00

อ.สมหมาย อคดมววทวต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.วรานนนตร ตนนตวเวทยร

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.แสงสรรคร ภมมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

ศ.ดร.อภวชนย พนนธเสน

     สถาบนนการจนดการเพพพอชนบทและสนงคม

     

การววเคราะหรปนญหาและอคปสรรคการ

ยกระดนบแรงงานฝชมพอและคคณวคฒวทาง

การศศกษาผสานการจนดตน นงคณะ

กรรมการมาตรฐานฝชมพอแรงงาน

 71 9/2558-3/2559  324,000.00

ผศ.อนคชนย รามวรนงกมร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา
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ผศ.นลวนรนตนร รนกกคศล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การววเคราะหรปนญหาและอคปสรรคการ

ยกระดนบแรงงานฝชมพอและคคณวคฒวทาง

การศศกษาผสานการจนดตน นงคณะ

กรรมการมาตรฐานฝชมพอแรงงาน

 71 9/2558-3/2559  324,000.00

อ.จนกรกฤษณร พจนศวลปร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การววเคราะหรและเปรชยบเทชยบต ขนทคน

ผลตอบแทนการผลวตข ขาว อ ขอย และ

พพชทางเลพอกอพพนในพพนนทชพปลมกข ขาว

ด ขอยคคณภาพ

 72 6/2558-5/2559  2,829,153.00

ผศ.สคภาวดช โพธวยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรประยคกตร

อ.เกวลวน มะลว

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.บนณฑมร ชคนสวทธวธ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

การววเคราะหรสภาวการณรการบรวหาร

จนดการทรนพยากรนอนาเพพพอระบบผลวต

ทางการเกษตรของชคมชนลคสมนอนาฮา

วและลคสมนอนาแมสเรวม ออาเภอแมสแตง 

จนงหวนดเชชยงใหมส

 73 7/2558-2/2559  698,700.00

นายโสภณ แทสงเพรชรร

     สอานนกพนฒนาเศรษฐกวจและสนงคมภาคเหนพอ

     

นายอนคศนกดวธ จนนทฉายา

     กรมชลประทาน

     

นายพล ชะลว

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รศ.นนทววทยร อารชยรชน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

การววเคราะหรหลนกการและการ

สนงเคราะหรความรม ขจากปราชญรปลานวล

เพพพอการพนฒนาการเพาะเลชนยงปลานวล

แบบยนพงยพน

 74 7/2558-10/2559  4,813,334.00

อ.อวสรวยา วคฒวส วนธคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

ผศ.เรพองววชญร ยค ขนพนนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

อ.สคขกฤช นวมวตรกคล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

อ.จนกรกฤษณร พจนศวลปร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การววเคราะหรอคปสงครและอคปทานอ ขอย

และนอนาตาลในประเทศไทยและ

ตลาดโลก

 75 6/2558-5/2559  1,485,000.00

ผศ.อภวชาต ดะลคณเพธยร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.อคชคก ด ขวงบคตรศรช

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ผศ.ประกวจ สมทสา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การววจนยด ขานพนนธคศาสตรรของลนกษณะ

ความต ขานทานตสอสภาพแวดล ขอมทชพ

ไมสเหมาะสม และตสอโรคและแมลง

ของถนพวปส า Vigna vexillata สอาหรนบ

ใช ขเปร นแหลสงของยชนในการปรนบปรคง

พนนธคพพพชของประเทศไทย เพพพอรนบมพอ

กนบสภาพการเปลชพยนแปลงของโลก

 76 7/2558-6/2561  1,500,000.00
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ผศ.ประภาศวรว พงษรประยมร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การศศกษากลไกการขนสสงยา 

carbapenem ผสานโปรตชนขนสสงใน 

Pseudomonas aeruginosa 

สอาหรนบการพนฒนาและเพวพม

ประสวทธวภาพยาต ขานเชพนอด ขวยระเบชยบ

ววธชทางคอมพววเตอรร

 77 7/2558-6/2560  600,000.00

อ.ไชยา ประสวทธวชนย

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การศศกษาการเกาะตนวของสาร

ประกอบอวนทรชยรจอาพวกกรดบนโลหะ

คอปเปอรรเพพพอปของกนนการกนด

กรสอนและเพพพอการศศกษาการถสายทอด

อวเลคตรอนระหวสางโลหะนชนกนบตนวรนบอว

เลคตรอน

 78 7/2558-6/2560  600,000.00

อ.ธนา ไม ขหอม

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

การศศกษาการเกวดปฏวก วรวยาแอลคชนอว

พรอกซวเดชนนโดยใช ขวนสดคชน นนสมง

 79 7/2558-6/2560  600,000.00

รศ.สคทธวศนกดวธ ศรลนมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาการเกวดสภาพดวนเหลวตนว

เนพพองจากแผสนดวนไหวในออาเภอแมส

ลาวจนงหวนดเชชยงราย

 80 8/2558-2/2560  4,322,670.00

อ.เพชรดา ปวนใจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การศศกษาการจนดการดวนตามศนกยร

ผลวตภาพ เศษเหลพอหลนงการเกรบ

เกชพยว และแนวทางการใช ขประโยชนร

จากกวจกรรมของจคลวนทรชยรด วนเพพพอ

รนกษาคคณภาพดวนและเพวพมผลผลวต

และคคณภาพของอ ขอยทชพปลมกใน

จนงหวนดสระแก ขว

 81 3/2558-2/2559  4,000,000.00

ผศ.เสาวนคช ถาวรพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ณนฐพล จวตมาตยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

นางศคมาพร เกษมสอาราญ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

พล.ต.ต.โกสวนทรร หวนเธาวร

     มมลนวธวปของกนนอคบนต วเหตคทางถนนและอาชญากรรม

     

การศศกษาการมชสสวนรสวมของมวลชน

ในการลดอาชญากรรม : ววธชค วดและ

ยคทธศาสตรรในการทอางานลด

อาชญากรรมรสวมกนนระหวสางตอารวจและ

มวลชน

 82 9/2558-11/2559  3,122,700.00

ผศ.ปนนดดา ชอานาญสคข

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยา

รศ.กฤษณา กฤษณพคกตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การศศกษาการสร ขางและพนฒนาตาดอก 

การตวดผล และววธชการเพวพมการตวดผล

ในมะพร ขาวนอนาหอม

 83 8/2558-7/2560  1,522,400.00

รศ.กฤษณา กฤษณพคกตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.เกชยรตวสคดา เหลพองววลนย

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

นางสาวนนฐชา รอดรนกษา

     ลมกจ ขาง
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รศ.นวลจนนทรร พารนกษา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

การศศกษาความต ของการสารอาหาร

ของไกสพพนนเมพอง

 84 7/2558-3/2560  1,488,000.00

นางภคอร อนครมธครากคล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาทางสนตวศาสตรร (การผลวต

สนตวรปชก) ภาคววชาสนตวบาล

นายสคชาตว สงวนพนนธคร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

รศ.อรรนตนร มงคลพร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การศศกษาความหลากหลายทางพนนธค

กรรมและการจาแนกพรวกพพนนเมพองใน

ประเทศไทย

 85 5/2558-4/2559  830,500.00

วาสนา เกษหอม

     ศมนยรเทคโนโลยชชชวภาพเกษตร มหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร กอาแพงแสน

     

ดร.สวรวกคล วะสช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาพพชผนกเขตร ขอน (ภาคววชาพพช

สวน)

อ.เพชรดา ปวนใจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การศศกษาแนวทางการใช ขแบคทชเรชย

สสงเสรวมการเจรวญเตวบโตของพพชตสอ

การเพวพมผลผลวตอ ขอยเพพพอการพนฒนา

เปร นชชวภนณฑร

 86 3/2558-2/2559  863,756.00

อ.เพชรดา ปวนใจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.เสาวนคช ถาวรพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ณนฐพล จวตมาตยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.เพชรดา ปวนใจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การศศกษาผลของการจนดการเศษ

เหลพอจากการเกรบเกชพยวอ ขอยตสอดนชนช

ความอคดมสมบมรณรของดวนและผล

ผลวตอ ขอยตอในพพนนทชพจนงหวนดสระแก ขว

 87 3/2558-2/2559  1,212,970.00

อ.ณนฐพล จวตมาตยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ววราวรรณ จคลโพธวธ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

การศศกษาระดนบการให ขอาหารทชพเหมาะ

สมสอาหรนบปลานวล

 88 8/2558-9/2560  827,000.00

รศ.นวลจนนทรร พารนกษา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

นายณนฐพงษร ปานขาว

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยประมงกอาแพงแสน (ฝส ายสนนบสนคน

ววชาการ)

ดร.มะลววนลยร หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การศศกษาระบบการปลมกและการ

จนดการไม ขโตเรรวในการผลวตเปร นเชพนอ

เพลวงชชวมวลบนทชพด วนเสพพอมโทรม

 89 9/2558-9/2563  12,650,000.00
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ผศ.รคสงเรพอง พมลศวรว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การศศกษาระบบการปลมกและการ

จนดการไม ขโตเรรวในการผลวตเปร นเชพนอ

เพลวงชชวมวลบนทชพด วนเสพพอมโทรม

 89 9/2558-9/2563  12,650,000.00

รศ.ปวตว กนนตนงกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ดร.วราวคฒว ศคภมวตรมงคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

นายเกษม หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายเอกพงษร ธนะวนตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายธวนสชนย พงษาปาน

     องครการอคตสาหกรรมปส าไม ข

     

นายยคทธนา บรรจง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวอรชา แซสตนน

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นางสาวปวชณา บาดาล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นายคงศนกดวธ ภ วญโญภมษาฤกษร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นายววฑมรยร เหลพองววรวยะแสง

     กรมปส าไม ข

     

ผศ.รคสงเรพอง พมลศวรว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การศศกษารมปแบบทชพเหมาะสมในการ

ปลมกไม ขโตเรรวกนบพพชอาหารในระบบ

วนเกษตรในพพนนทชพด วนเสพพอมโทรมภาค

ตะวนนออกเฉชยงเหนพอ

 90 9/2558-9/2563  4,863,100.00

อ.เจนจวรา ดวงจวต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การศศกษาลนกษณะทางพนนธคศาสตรร

ของประชากรมะเขพอในเขตภาคเหนพอ

และภาคอชสานของไทย

 91 7/2558-6/2560  600,000.00

ผศ.อรรธวกา พนงงา

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาอคตสาหกรรมบรวการ

การศศกษาศนกยภาพของธครกวจการ

จนดการประชคมนานาชาตวในประเทศ

ไทย

 92 5/2558-5/2559  1,030,500.00

ผศ.พวมพรรณ สคจารวนพงคร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาอคตสาหกรรมบรวการ

อ.วรรณววภา หงสรนภาดล

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชามนคษยศาสตรรและสนงคมศาสตรร
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ผศ.ดร.ธนวนต ลวมปร พาณวชยรกคล

     มหาววทยาลนยธรรมศาสตรร

     

การศศกษาศนกยภาพของธครกวจการ

จนดการประชคมนานาชาตวในประเทศ

ไทย

 92 5/2558-5/2559  1,030,500.00

รศ.ยครพร ศคทธรนตนร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการ

การศศกษาศนกยภาพของอคตสาหกรรม 

MICE ของประเทศไทย

 93 5/2558-4/2559  4,867,500.00

ดร. พวมพรลภนส พงศกรรนงศวลปร

     มหาววทยาลนยวลนยลนกษณร

     

ดรไพรนช พวบมลยรรคสงโรจนร

     มหาววทยาลนยเชชยงใหมส

     

ผศ.อรรธวกา พนงงา

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาอคตสาหกรรมบรวการ

อ.ไพฑมรยร เจตธอารงชนย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

ผศ.แสงสรรคร ภมมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

การศศกษาศนกยภาพพพนนทชพปส าสงวนแหสง

ชาตวปส าวนงนอนาเขชยวเพพพอพนฒนาต ขนแบบ

การทสองเทชพยวอยสางยนพงยพน

 94 4/2558-3/2559  488,000.00

ผศ.นนนทชนย พงศรพนฒนานครนกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ผศ.แสงสรรคร ภมมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

นายสคควด เรพองเรพพอ

     กรมอคทยานแหสงชาตว สนตวรปส า และพนนธครพพช

     

ผศ.ฐวตววคฒว ชนยสวนสดวธอารช

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม

รศ.พมนพวภพ เกษมทรนพยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การศศกษาสมดคลคารรบอนและนอนา เพพพอ

ใช ขเปร นข ขอมมลจนดทอาคารรบอนฟคต

ปรวนนตรและวอเตอรรฟคตปรวนนตรของสวน

ยางพารา: ระยะทชพ4

 95 8/2558-7/2559  3,414,158.00

รศ.กฤษณา กฤษณพคกตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การศศกษาอวทธวพลของละออกเกสรทชพ

มชผลตสอความหอมของมะพร ขาวนอนาหอม

 96 8/2558-7/2560  1,300,200.00

อ.ราตรช บคญเรพองรอด

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.วชวรญา อวพมสบาย

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

อ.ศววเรศ อารชก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.ศศวเทพ ปวตวพรเทพวน

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การสสงเสรวมความเข ขาใจและการ

ปฏวบนตวเกชพยวกนบการจนดการเรชยนร ขู มโดย

ใช ขประเดรนทางสนงคมทชพเกชพยวข ของกนบ

ววทยาศาสตรรเปร นฐานของนวส วตครม

ววทยาศาสตรรโดยโปรแกรมพชพเลชนยงออ

นไลนร

 97 7/2558-6/2560  552,000.00
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รศ.สคมวตร สควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

การสร ขางเครพอขสายความรสวมมพอ

พหคภาคชเพพพอการพนฒนาคคณภาพการ

ศศกษาของโรงเรชยนขนาดเลรก 

จนงหวนดนครปฐม

 98 10/2557-6/2558  799,997.00

ผศ.นนนทรนตนร เครพออวนทรร

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

ผศ.สครวน ชคมสาย ณ อยคธยา

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

ผศ.ทนศตรวน วรรณเกตคศวรว

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

อ.กคลธวดา นคกมลธรรม

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

อ.ววทนศนร ฝนกเจรวญผล

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

รศ.วรรณววภา วงศรแสงนาค

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

การสร ขางแบบจอาลองเมตาบอลวซศม

ระดนบจชโนมของถนพงเชสาเพพพอผลวตสาร

คอรรไดซวพวน

 99 7/2558-6/2560  529,000.00

อ.ปราโมทยร ชอานาญปพน

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

รศ.มณจนนทรร เมฆธน

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

ดร. กอบกคล เหลสาเท ขง

     ศมนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว

     

รศ.มนงกร โรจนรประภากร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การสร ขางมมลคสาเพวพมแกสชานอ ขอยด ขวยววธช

การทางเทคโนโลยชชชวภาพ

 100 3/2558-2/2559  2,280,000.00

ผศ.ภคมน จวตประเสรวฐ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.อคดมลนกษณร สคขอนตตะ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การสร ขางมมลคสาเพวพมจากชานอ ขอย

สอาหรนบผลวตภนณฑรเพพพอสคขภาพ

 101 3/2558-2/2559  85,000.00

ผศ.ประกวต สคขใย

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

ผม ขชสวยศาสตราจารยร ดร.สวงหนาท น ขอมเนชยน

     สถาบนนววจนยภาษาและวนฒนธรรมเอเชชย 

มหาววทยาลนยมหวดล

     

การสร ขางสรรครวนฒนธรรมการเรชยนรม ข

ภาษาอนงกฤษของผม ขเรชยนระดนบมนธยม

ศศกษาเพพพอการเข ขาสมสประชาคมอาเซชยน

โดยผสานการมชสสวนรสวมของผม ขบรวหาร

การศศกษา ผม ขเรชยนและผม ขสอน ครอบ

ครนวและชคมชน

 102 10/2557-9/2560  5,000,000.00

รศ.ชไมภนค เตชนสอนนนตร

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาศาสตรร
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อาจารยร ดร.สคมวตรา สครรนตนรเดชา

     สถาบนนววจนยภาษาและวนฒนธรรมเอเชชย 

มหาววทยาลนยมหวดล

     

การสร ขางสรรครวนฒนธรรมการเรชยนรม ข

ภาษาอนงกฤษของผม ขเรชยนระดนบมนธยม

ศศกษาเพพพอการเข ขาสมสประชาคมอาเซชยน

โดยผสานการมชสสวนรสวมของผม ขบรวหาร

การศศกษา ผม ขเรชยนและผม ขสอน ครอบ

ครนวและชคมชน

 102 10/2557-9/2560  5,000,000.00

อาจารยร ดร.มยครช ถาวรพนฒนร

     สถาบนนววจนยภาษาและวนฒนธรรมเอเชชย 

มหาววทยาลนยมหวดล

     

รศ.พร ขอมพวไล บนวสควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.ธนวกา ขนนอาสา

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทนพวไป

การสนงเคราะหร พวสมจนรเอกลนกษณร 

และประสวทธวภาพเซลลรแสงอาทวตยร

ชนวดสชย ขอมไวแสงแบบของแขรง

จากอนคพนนธรสไปโรไบฟลมออรชน

 103 7/2558-6/2560  600,000.00

ศ.ดร.รคจา ภมสไพบมลยร

     คณะแพทยศาสตรรโรงพยาบาลรามาธวบดช 

มหาววทยาลนยมหวดล

     

การสนงเคราะหรองครความรม ข:การเปลชพยน

แปลงสถานภาพครอบครนวไทยและ

แนวทางเพพพอสสงเสรวมความเข ขมแขรง

ของครอบครนว

 104 12/2557-6/2558  600,000.00

ศ.ระพชพรรณ คอาหอม

     คณะสนงคมสงเคราะหรศาสตรร มหาววทยาลนยธรรม

ศาสตรร

     

ผศ.ถวนลยร เนชยมทรนพยร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยา

อ.ดร.สาววตรช ทยานศวลปร

     มหาววทยาลนยมหวดล

     

รศ. ดร. ดารคณช จงอคดมการณร

     คณะพยาบาลศาสตรร มหาววทยาลนยมหวดล

     

รศ. ดร.จวตตวนนนทร เดชะคคปตร

     มหาววทยาลนยสคโขทนยธรรมาธวราช

     

รศ. ดร.จวนตนา วนชรสวนะูคู ร

     คณะพยาบาลศาสตรร มหาววทยาลนยบมรพา

     

ดร.นวทนศนร ภนทรโยธวน

     นนกววชาการอวสระ

     

รศ.ดร.วรรณช เดชยวอวศเรศ

     คณะพยาบาลศาสตรร มหาววทยาลนยบมรพา

     

อ. ดร.ทวพาภรณร โพธวธถววล

     มหาววทยาลนยหนวเฉชยวเฉลวมพระเกชพยรตว

     

ผศ.ดร.บคษบา บนวสมบมรณร

     คณะศศกษาศาสตรร ม.ศวลปากร

     

การสอารวจและการสนงเคราะหรงานววจนย

การสอนอสานและเขชยนภาษาไทยใน

ระดนบประถมศศกษา

 105 9/2558-8/2559  500,000.00

ดร.สรนญญา จนนทรรชมสกคล

     คณะศศกษาศาสตรร ม.ศวลปากร
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ผศ.พวนดา วราสคนนนทร

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

การสอารวจและการสนงเคราะหรงานววจนย

การสอนอสานและเขชยนภาษาไทยใน

ระดนบประถมศศกษา

 105 9/2558-8/2559  500,000.00

อาจารยร ณนฐกวตตวธ นาทา

     คณะศศกษาศาสตรร ม.ศวลปากร

     

รศ.กฤษณา กฤษณพคกตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การสอารวจแหลสงผลวตมะพร ขาวนอนาหอม

เพพพอการสสงออกนอกเขตแหลสงเดวม

 106 8/2558-7/2559  531,300.00

อ.ธชรร หะวานนทร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

อ.รพช ดอกไม ขเทศ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

อ.ภาสนนตร ศารทมลทนต

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

นายวนนชาตว นวตวพนนธร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

รศ.นอนาฝน ลอาดนบวงศร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

การสอารวจเอกสารเรพพอง ข ขาวนศพง: 

กระบวนการผลวต สมบนตวเชวงหน ขาทชพ 

และปนจจนยทชพมชผลตสอคคณภาพข ขาวนศพง

 107 7/2558-1/2559  320,100.00

อ.พวณทวพยร รนมภกาภรณร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

รศ.วชรเชษฐร จวตตาณวชยร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

บาทหลวงนวพจนร เทชยนววหาร

     ศมนยรววจนยและฝศกอบรมศาสนาและวนฒนธรรม 

เชชยงใหมส

     

การเสรวมพลนงเพพพอสร ขางสอานศกในการ

พนฒนาอาชชพและเศรษฐกวจเชวงจวตวว

ญญานเพพพอการดอารงอยมสอยสางมชศนกดวธศรช

บนแผสนดวนเกวดของกลคสมชาตวพนนธคร  

จ.เชชยงใหมส และ จ.แมสฮสองสอน

 108 7/2558-12/2559  1,700,000.00

ผศ.วรรณดช สคทธวนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

นายสมเกชยรตว สคทธวนรากร

     มมลนวธวการศศกษาเพพพอชชววตและสนงคม

     

นางสาวนนยนา ววจวตรพร

     ศมนยรววจนยและฝศกอบรมศาสนาและวนฒนธรรม

     

นายศรชนย ววจวตรพร

     ศมนยรววจนยและฝศกอบรมศาสนาและวนฒนธรรม

     

ดร.สคนทร วงศรจอมพร

     ศมนยรววจนยและฝศกอบรมศาสนาและวนฒนธรรม

     

รศ.ตคลววทยร สถาปนจารค

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

การหาจคดเหมาะสมของการชคบสนงกะสช

โดยววธชตอบสนองทชพพพนนผวว

 109 10/2557-3/2559  300,000.00

อ.ววเรขา คอาจนนทรร

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกลและการผลวต

การหาตอาแหนสงทชพตน นงลานรนบซพนออ ขอย

และการกอาหนดราคารนบซพนออ ขอยทชพ

เหมาะสมโดยเปรชยบเทชยบ

 110 7/2558-6/2560  600,000.00
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รศ.มธครส จงชนยกวจ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

คลนงทรนพยากรการศศกษาแบบเปวด

ด ขานภาษาอนงกฤษเชวงววชาการ การ

ววจนยทางการศศกษาและพพนนฐานความรม ข

ทางไอซชทชสสงเสรวมโปรแกรมการ

ศศกษานานาชาตวระดนบบนณฑวตศศกษา

ในประเทศไทย

 111 7/2558-7/2559  1,600,000.00

ผศ.แสงสรรคร ภมมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

ความควดเหรนและความต ของการของ

ผ ขู มมชสสวนเกชพยวข ของในการพนฒนาต ขน

แบบการทสองเทชพยวอยสางยนพงยพนในพพนนทชพ

ปส าสงวนแหสงชาตวปส าวนงนอนาเขชยว

 112 4/2558-3/2559  500,000.00

อ.ภมรววนจนร เดชอคสม

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาศวลปาชชพ

ผศ.แสงสรรคร ภมมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

ผศ.นนนทชนย พงศรพนฒนานครนกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

รศ.ฐวตววรรณ ศรชเจรวญ

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ความเปราะบางของครนวเรพอน

เกษตรกรในภาคตะวนนออกเฉชยง

เหนพอและภาคเหนพอของไทย

 113 5/2558-5/2559  220,000.00

ศ.สาววตรช ลวพมทอง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ความหลากหลายของเอนโดไฟตวก

ยชสตรในใบพพชเศรษฐกวจและความ

สามารถในการควบคคมราโรคพพช

 114 12/2557-11/2558  230,000.00

น.ส.พนณณวดา ขคนนามวงษร

     นวส วต  ภาคววชาจคลชชวววทยา คณะววทยาศาสตรร 

บางเขน มก

     

อ.นพพล เลวศวนฒนาสกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ดร.ดาลนด ศวรววนน

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

คคณสมบนตวในการยนบยน นงการกสอกลาย

พนนธครและปของกนนการเกวดมะเรรงของผล

ไม ขไทย

 115 8/2558-7/2559  878,460.00

ศ.ธชรภาพ เจรวญววรวยะภาพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

เครพอขสายววจนยแมลงและสนตวรขาปล ของ

ทชพรบกวนในชคมชน

 116 9/2558-8/2561  15,000,000.00

ผศ.สคภาวดช โพธวยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรประยคกตร

โครงการววจนยอคตสาหกรรมการทสอง

เทชพยวและบรวการ

 117 2/2558-1/2559  4,555,380.00

อ.กนญญารนตนร ถศงอวนทรร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยาและววทยาภมมวคค ขมกนน

โครงการสคขภาพเปร ด (โครงการยสอย 

การผลวตแอนตวบอดชตสออวมมมโนกลอบม

ลวนของเปร ด เปร ดเทศ และหสานเพพพอ

ประโยชนรในการตรวจววนวจฉนยโรคและ

การตวดตามภมมวคค ขมกนนระดนบฝมง)

 118 10/2557-10/2559  650,000.00

อ.รคสงเรพอง ยอดชชวนน

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพยาธวววทยา

ศ.ทวชศนกดวธ สสงเสรวม

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพยาธวววทยา

รศ.จคฑาทวพยร ภนทราวาท

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

ชคดโครงการ การขนบเคลพพอนการ

พนฒนาการสหกรณรและการค ขาทชพเปร น

ธรรม ระยะทชพ8

 119 3/2558-2/2560  9,330,400.00
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ผศ.ดร.สวนชนาฏ เสรวมชชพ

     คณะเศรษฐศาสตรร จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

ชคดโครงการ:การศศกษาเงวนลงทคนทาง

ตรงระหวสางประเทศขาออกของ

ประเทศไทย/โครงการ:ปนจจนยกอาหนด

การลงทคนทางตรงในตสางประเทศ

ของไทยรายภาคการผลวต

 120 7/2558-7/2559  697,400.00

ผศ.ปวยะพรรณ ชสางวนฒนชนย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.สคปรชยา หวนงพนชรพล

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม

ชคดโครงการววจนยความเหลพพอมลอนาและ

คนจนเมพอง

 121 9/2558-8/2559  687,000.00

รศ.สครวยะ สะวานนทร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

แนวทางการบรวหารจนดการเพพพอเพวพม

มมลคสาลมกโคนมเพศผม ขสมสการผลวตเนพนอ

โคขคนคคณภาพ (ระยะทชพ 2)

 122 6/2558-6/2559  827,860.00

อ.ภมมพงศร บคญแสน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

ผศ.ศศวธร นาคทอง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

นางทวชพร เรพองพรวนม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาทางสนตวศาสตรร (การ

ผลวตกระบพอและโค) ภาคววชาสนตวบาล

ผศ.สคชาย วรชนะนนนทร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

แนวทางการปรนบใช ขทรนพยากรทาง

ทะเลและชายฝนพงเพพพอสนนบสนคนการ

ทสองเทชพยวอยสางยนพงยพน

 123 4/2558-4/2559  1,269,000.00

นายพงศรธชระ  บนวเพรชร

     คณะเทคโนโลยชและสวพงแวดล ขอม มหาววทยาลนย

สงขลานครวนทรร ววทยาเขตภมเกรต

     

นายรนงสววคฒว แก ขวแสง

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล คณะประมง 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

ผศ.ดร.ธนวนต ลวมปร พาณวชยรกคล

     คณะพาณวชยศาสตรรและการบนญชช มหาววทยาลนย

ธรรมศาสตรร

     

แนวทางการพนฒนาพพนนทชพดสานชาย

แดนบ ขานฮวกเพพพอรองรนบการทสองเทชพยว

ข ขามพรมแดน

 124 8/2558-2/2559  1,994,000.00

ผศ.ดร.ประกอบศวรว  ภนกดชพวนวจ

     คณะววทยาการจนดการและสารสนเทศศาสตรร 

มหาววทยาลนยพะเยา

     

ผศ.ดร.สคขทนย พงศรพนฒนศวรว

     ว วทยาลนยพลนงงานและสวงแวดล ขอม มหาววทยาลนย

พะเยา

     

นายณนฏฐพนชร มณชโรจนร

     สอานนกงานววทยาเขตศรชราชา

     กองบรวหารววชาการและนวส วต

ดร.วชรววชญร เลวศไทยตระกมล

     คณะบรวหารธครกวจ มหาววทยาลนยศรชปทคม ววทยาเขต

ชลบคร

     

อ.ศรนณยร ดนพนสถวตยร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     สาขาการจนดการโลจชสตวกสร
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ผศ.เอกชนย ศวรวก วจพาณวชยรกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

แบบจอาลองการประเมวนนโยบายตนตว

โดยสารบนหลนกการของเอเจนทรเพพพอ

การพนฒนาระบบขนสสงทางรางอยสาง

ยนพงยพน

 125 7/2558-6/2560  572,000.00

รศ.อรวนทวพยร ธรรมชนยพวเนต

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

ปฏวสนมพนนธรระหวสางแอคตวโนมนยสศท

เอนโดไฟตรกนบพพชไรสในแงสการเจรวญ

และความเครชยดโดยการววเคราะหร

ทรานสครวปชนน

 126 8/2558-8/2561  2,000,000.00

อ.วชรศนกดวธ สมวทธวพงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

ประสานงานชคดโครงการ "ยางพารา" 127 1/2558-12/2558  3,339,250.00

ผศ.ววน สครเชษฐพงษร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยาและววทยาภมมวคค ขมกนน

ประสวทธวภาพของยาฆสาเชพนอตสอ

แบคทชเรชยกสอโรคในปลานวล

 128 10/2557-2/2559  300,000.00

รศ.ววน เชยชมศรช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

ประสวทธวภาพของสารนอนาในรสางกาย

ตสอการแขรงตนวของเลพอดจระเข ข

 129 8/2558-1/2560  310,000.00

รศ.จวนดาวรรณ สวรนนทววเนตว

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

นางสาวศศวนา ตรชภพ

     นวส วตปรวญญาโท ภาคววชาสนตวววทยา คณะววทยา

ศาสตรร มก.

     

ผศ.เกชยรตวศนกดวธ แสนบคญเรพอง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

ประสวทธวภาพของหนววนดนววตรอนจาก 

Gas Electron Multiplier (GEM) 

โดยการใช ขตนวเปลชพยนนววตรอน

ประเภทของแขรง

 130 7/2557-6/2559  480,000.00

รศ.วสกร บนลลนงกรโพธวธ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

ประสวทธวภาพและกลไกของ

สารกระดคมทองเลพนอยเพพพอการเกษตร

อวนทรชยร

 131 7/2558-6/2561  1,500,000.00

ผศ.ปวตวพร ฤทธวเรพองเดช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

ปรวมาณ ผลกระทบ และการปของกนน

การปนเปพนอนของดวนทรายในอ ขอยและ

อคตสาหกรรมนอนาตาลของประเทศ

ไทย

 132 6/2558-5/2559  5,584,540.00

นางศคมาพร เกษมสอาราญ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.ธงชนย สควรรณสวชณนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

ผศ.รณฤทธวธ ฤทธวรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

อ.เพชรดา ปวนใจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผลกระทบของระยะเวลาตสอคคณภาพ

อ ขอยสดและอ ขอยไฟไหม ขหลนงการเกรบ

เกชพยว

 133 3/2558-2/2559  788,150.00

นางศคมาพร เกษมสอาราญ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ



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 65 of 212

อ.พวชาด เขจรศาสตรร

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

ผลของอาหารผสมสอาเรรจหมนกทชพ

ประกอบด ขวยอาหารหมนกตสอคคณภาพ

อาหารหมนก การกวนได ขกระบวนการ

หมนกในกระเพาะรมเมน การยสอยได ขของ

โคเนพนอลมกผสม

 134 7/2558-6/2560  552,000.00

รศ.กรรณวการร สนจจาพนนธร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

พลวนตของอวนทรชยวนตถคในดวนและ

บทบาทหน ขาทชพของสวพงมชชชววตดวนภาย

ใต ขสวนยางพารา

 135 8/2558-7/2560  1,518,000.00

นางสาวภมษณวศา หชบเงวน

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

Dr.Frederic Gay

     CIRAD

     

Dr.Alain Brauman

     IRD

     

ผศ.ชนยยะ เหลพองววรวยะ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

พลศาสตรรของคลพพพนการกระตค ขนสาม

มวตวทชพมชบางสสวนถมกตรศงกนบสวพงกชดขวาง

ในตนวกลางเคมชกระต ขนได ข

 136 7/2558-6/2560  900,000.00

ผศ.ดร.จวราพร เหลพองววรวยะ

     ภาคววชาฟวส วกสรอคตสาหกรรมและอคปกรณรการแพทยร 

คณะววทยาศาสตรรประยคกตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยช

พระจอมเกล ขาพระนครเหนพอ

     

ผศ.มาลช สคทธวโอภาส

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

ผศ.จรวน กาญจนวรวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

อ.ยครนนนทร หาญลอายวง

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

โมเดลทางอะตอมของการขยายของ

รอยแตกเนพพองจากความล ขาในนวกเก

ลเบสซมเปอรรอนลลอยทชพใช ขในกนงหนนไอ

นอนา

 137 7/2558-6/2560  600,000.00

รศ.จนนทนา จนนทราพรชนย

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

ระบบบรวการข ขอมมลเพพพอประชาสนมพนนธร

การทสองเทชพยวเชวงสคขภาพผสาน

เวรบเซอรรววสแบบผสานโลกเสมพอน

กรณชศศกษาออาเภอหนวหวน

 138 4/2558-3/2559  1,000,000.00

รศ.อรรถศนกดวธ จารชยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

ระบบเบดเคลพพอนทชพจอาลองชสอง

จคลภาคสอาหรนบการแยกนอนาตาล

 139 2/2558-7/2559  1,394,000.00

พฤกษร ตน นงพร ขอมพนนธร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

ผศ.ศวรววรรณ พราพงษร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสรชรววทยา

รชคอมบวแนนทรโปรตชนและนาโน

เทคโนโลยชเพพพอการตรวจสอบโรค

เลปโตสไปโรซชสสายพนนธครท ของถวพน

 140 2/2558-1/2559  316,000.00

ศาสตราจารยร นพ. บคญสสง องครพวพนฒนกคล

     คณะแพทยศาสตรร รามาธวบดช ม.มหวดล
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Professor Dr. Chia-Ching Chang

     Department of Biological Sciences and 

Technology, College of Biological Sciences 

and Technology, National Chiao Tung 

University, Taiwan

     

รชคอมบวแนนทรโปรตชนและนาโน

เทคโนโลยชเพพพอการตรวจสอบโรค

เลปโตสไปโรซชสสายพนนธครท ของถวพน

 140 2/2558-1/2559  316,000.00

นางสาวทวพยรสคดา ปลพนมใจ

     สาขาพนนธคววศวกรรม บว. มก.

     

ผศ.ณนฐพล รอาไพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการศศกษา

รมปแบบการพนฒนาทนกษะทาง

เทคโนโลยชสารสนเทศและการสพพอ

สารของครมเพพพอสร ขางการเรชยนรม ขของผม ข

เรชยนในศตวรรษทชพ 21

 141 7/2558-6/2559  3,000,000.00

รศ.ณรงคร สมพงษร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการศศกษา

ดร.นนทธชรนตนร  พชระพนนธคร

     มศว.ประสานมวตร

     

ดร.กวตตวศนกดวธ  แปขนงาม

     สอานนกงานเขตพพนนทชพการศศกษาขน นนพพนนฐาน

     

อ.จวระศนกดวธ มงคลเคหา

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร สถวตว และคอมพววเตอรร

ววธชการประมวลคสาคอาตอบสอาหรนบ

ปนญหาทางคณวตศาสตรรโดยใช ข

ฟนงกรชนนระยะทางวางนนยทนพวไป

 142 7/2558-6/2560  600,000.00

อ.อนามนย ดอาเนตร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาศวลปศาสตรร

ศนกยภาพของแหลสงทสองเทชพยวและการ

ตลาดของการทสองเทชพยวทางทะเลใน

อสาวไทย

 143 5/2558-4/2559  1,410,000.00

อ.เขววกา สคขเอชพยม

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาศวลปศาสตรร

อ.จนกรกฤษณร พจนศวลปร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ศนกยภาพทางเศรษฐกวจสนงคมของการ

ผลวตอ ขอยในพพนนทชพปลมกข ขาวทชพไมสเหมาะ

สม

 144 6/2558-5/2559  842,270.00

อ.นพรนตนร ศคทธวถกล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

ศนกยภาพและจคดเดสนของแหลสงทสอง

เทชพยวเชวงสคขภาพในภมมวภาคตสางๆ 

ของประเทศไทยและกลคสมประเทศทชพ

มชความโดดเดสนในการทสองเทชพยวเชวง

สคขภาพในเอเชชย

 145 4/2558-3/2559  970,000.00

รศ.กฤษณา กฤษณพคกตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ศศกษาการสร ขางกะลาระหวสางการ

พนฒนาผลมะพร ขาว และปนจจนยบาง

ประการทชพมชผลตสอการแตกของผล

มะพร ขาวอสอนนอนาหอม

 146 8/2558-7/2560  1,452,700.00

ผศ.วชวรญา อวพมสบาย

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

อ.สวรวนาฏ น ขอยพวทนกษร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

รศ.อนคพนนธร เทอดวงศรวรกคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

นางสาวทวพยา ไกรทอง

     ศมนยรววจนยพพชสวนชคมพร
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รศ.ดร.สมเกชยรตว  ปรนชญาวรากร

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชพระจอมเกล ขาธนบครช

     

ศศกษาการอบแห ขงของข ขาวเปลพอกนศพง

โดยเครพพองอบแห ขงกระแสชน

 147 6/2558-6/2561  2,000,000.00

ผศ.รตวยา ธควพาณวชยานนนทร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.พวษณค ตคลยกคล

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร

สนตวแพทยสาธารณสคขกนบความมนพน

คงทางอาหารและความปลอดภนยใน

อคตสาหกรรมการผลวตเปร ด

 148 10/2557-9/2560  2,019,000.00

นางสาวธนญญลนกษณร ขนนธะมมล

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร

อ.ปนจฉวมา สวทธวสาร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร

อ.อาสมตร สงวนเกชยรตว

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร

หทนยรนชดร หาญอนนนตชนย

     คณะเวชศาสตรรเขตร ขอน มหาววทยาลนยมหวดล

     

รศ.ดร.สคธา ขาวเธชยร

     ว วศวกรรมศาสตรรส วพงแวดล ขอม คณะววศวกรรม

ศาสตรร จคฬาลงการรมหาววทยาลนย

     

ววภาดา สวรวสมภพชนย

     สอานนกตรวจสอบคคณภาพสวนค ขาปศคสนตวร กรมปศค

สนตวร

     

รศ.ววรนตนร วาณวชยรศรชรนตนา

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

สอานนกประสานงานชคดโครงการ "อ ขอย

และนอนาตาล"

 149 10/2557-9/2558  3,453,620.00

รศ.จวนดาวรรณ สวรนนทววเนตว

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

องครประกอบทางเคมชของสารนอนาใน

รสางกายบรวเวณแอสงหลนงกะโหลกของ

จระเข ขพนนธครไทย

 150 8/2558-1/2560  310,000.00

รศ.ววน เชยชมศรช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

นายชญานนทร  เจรวญกวตตวธรรม

     นวส วตปรวญญาโท ภาคววชาสนตวววทยา คณะววทยา

ศาสตรร มก.

     

รศ.สาโรช อนงสคมาลวน

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

อคตสาหกรรมการผลวตเครพพองเกชพยวนวด

ข ขาวและการประกอบการรนบจ ขางเกชพยว

นวดข ขาวในภาคกลางของประเทศ

ไทย

 151 5/2558-4/2559  1,208,800.00

รศ.ศนกดา อวนทรววชนย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผศ.นคกมล กรยพนยงคร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

ผศ.รนงสรรคร ปวตวปนญญา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร
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อ.ศวรวศนกดวธ เช วดเกชยรตวพล

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

อคปกรณรพรวนกลบใบอ ขอยแบบไถจาน

ชนวดใช ขกอาลนงขนบแบบ 2 เพลา

 152 3/2558-2/2559  2,400,000.00

รศ.ประเทพอง อคษาบรวสคทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

ผศ.ศคภชาตว สคขารมณร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รวม     152  โครงการ     งบประมาณ      268,199,483.00 บาท

สจาน จกงานกองททนสน จบสนทนการววจ จย รลวมก จบสจาน จกงานคณะกรรมการอทดมศฝกษาแหลลงททน 

- 
ดร. สคจวนนนทร มชไล ข

     ภาคววชาจคลชชวววทยา คณะววทยาศาสตรร 

มหาววทยาลนยศวลปากร

     

จคลวนทรชยรประจอาถวพนในผศนงพพนนเมพองของ

ไทย

 1 10/2557-9/2558  140,000.00

อ.เยาวนคช พรมนวล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

อ.ศรนณยร พรหมสาย

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

อ.วรรณววภา หงสรนภาดล

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชามนคษยศาสตรรและสนงคมศาสตรร

ศนกยภาพของธครกวจจนดประชคมใน

ประเทศไทย

 2 4/2558-5/2559  400,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      540,000.00 บาท

สจาน จกงานกองททนสน จบสนทนการสรดางเสรวมสทขภาพ (สสส.)แหลลงททน 

- 
ผศ.ปนนดดา กสวก วจวววนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

FromFarmtoFirm เชพพอมสนงคมอยสาง

ยนพงยพนผสานโซสอคปทานอาหารอวนทรชยร

 1 8/2558-8/2559  1,500,000.00

อ.งสายงาม ประจวบวนน

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

ดร.อภวตา บคญศวรว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรเทคโนโลยชหลนงการเกรบเกชพยว (ภาคววชาพพช

สวน)

ดร.เนตรนภวส วนฒนสคชาตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การศศกษาปรวมาณนอนาตาลชนวดตสางๆ 

ในผลไม ขทชพคนไทยนวยมบรวโภคเพพพอ

การสสงเสรวมสคขภาพ

 2 1/2558-9/2558  400,000.00

นางสาวศวรวพร ตนนจอ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นายญาธวปวชรร ปนกแก ขว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

พล.ต.ต.โกสวนทรร หวนเธาวร

     มมลนวธวปของกนนอคบนต วเหตคทางถนนและอาชญากรรม

     

การศศกษาววจนยและพนฒนาต ขนแบบการ

บรวหารจนดการและการสพบสวน อบถ.

ในสสวนงานตอารวจ

 3 9/2558-8/2559  1,000,000.00

ผศ.ปนนดดา ชอานาญสคข

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยา
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พล.ต.ต.โกสวนทรร หวนเธาวร

     มมลนวธชปของกนนอคบนต วเหตคทางถนนและอาชญากรรม

     

การศศกษาววจนยและพนฒนา

ประสวทธวภาพของระบบการบรวหาร

จนดการข ขอมมลสารสนเทศด ขาน อบถ.

 4 9/2558-11/2559  2,000,000.00

ผศ.ปนนดดา ชอานาญสคข

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยา

ดร.เนตรนภวส วนฒนสคชาตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

เครพอขสายความรสวมมพอการพนฒนาการ

ผลวตอาหารลดเครม (โซเดชยม) ตาม

เกณฑรคคณภาพมาตรฐานด ขาน

โภชนาการในพพนนทชจนงหวนดนครปฐม

 5 2/2558-2/2559  450,000.00

นางสาวศวรวพร ตนนจอ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวชคษณา เมฆโหรา

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาววาสนา นาราศรช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางอคษา ภมคนสมาส

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นายญาธวปวชรร ปนกแก ขว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวสมนชญา ตาทองศรช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     

ดร. วนนเพรญ แสงทองพวนวจ

     คณะววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช มหาววทยาลนย

ราชภนฏนครปฐม

     

ผศ.สรนาถ สวนอคไรพนนธร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม

โครงการพนฒนาเครพอขสายความรม ขการ

ออกแบบสวพงแวดล ขอมสรรครสร ขางอยสาง

มชสสวนรสวม เพพพอการสร ขางเสรวมสคขภาวะ

และการปรนบเปลชพยนพฤตวกรรมเชวง

บวก

 6 9/2558-8/2561  15,918,200.00

ผศ.ธนาศรช สนมพนนธารนกษร เพรชรยวนม

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวสถาปนตยกรรม

อ.สายทววา รามสมต

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม

อ.สคปรชยา หวนงพนชรพล

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม

อ.ขวนญชนย กาแก ขว

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม

อ.ประภนสรา นาคะ

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวสถาปนตยกรรม

อ.สคพวชญา ศคภพวพนฒนร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม
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ผศ.อนจฉรา ปคราคม

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพลศศกษาและกชฬา

โครงการสอารวจกวจกรรมทางกายใน

เดรกและเยาวชนไทย พ.ศ.2558

 7 6/2558-5/2559  450,000.00

อ.พรเพรญ ลาโพธวธ

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพลศศกษาและกชฬา

ธนญญลนกษณร เทพพวทนกษร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

อ.สคนทรา โตบนว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ประเมวนโครงการเครพอขสายประชาชน

รสวมปของกนนและแก ขไขปนญหาสาธารณ

ภนย เพพพอการเตรชยมพร ขอมรนบภนย

 8 1/2558-10/2558  150,000.00

ผศ.ฉนตรศวรว ปวยะพวมลสวทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.วารคณช ลนภนโชคดช

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.พวกคล เอกวรางกมร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.อนจฉรา ปคราคม

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพลศศกษาและกชฬา

รมปแบบกวจกรรมทางกายเพพพอลดการ

เสพพอมถอยของสมรรถภาพการทอา

หน ขาทชพทางกายสอาหรนบผม ขสมงอายค

 9 12/2557-12/2558  300,000.00

อ.ธชรศนกดวธ สร ขอยคชรช

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

อ.สคพรทวพยร พมพะเนชยด

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพลศศกษาและกชฬา

ดร.จงกลณช จนนทรศวรว

     โรงพยาบาลขอนแกสน

     

ผศ.ดร.ชญานวศ ลพอวานวช

     มหาววทยาลนยราชภนฎภมเกรต

     

ดร. กาญจนา พวบมลยร

     มหาววทยาลนยบมรพา

     

นางสาวจนนทมณช จนนทรรแย ขม

     มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกอาแพงแสน

     

รศ.สบสนนตวธ มหานวยม

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพลศศกษาและกชฬา

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ      22,168,200.00 บาท

สจาน จกงานกวจการยทต วธรรมแหลลงททน 

- 
นายเศรษฐบคตร อวทธวธรรมววนวจ

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวตวศาสตรร

โครงการผลนกดนนมาตรการการมชสสวน

รสวมของผม ขกระทอาความผวดในคดชอาญา

เพพพอเพวพมประสวทธวภาพในกระบวนการ

ยคตวธรรม

 1 1/2558-4/2559  1,200,000.00

ชนภนทร ววนยวนฒนร

     สอานนกงานอนยการสมงสคด
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ธชรศนกดวธ ลชลาพนฒนา

     คณะมนคษยศาสตรรและสนงคมศาสตรร 

มหาววทยาลนยราชภนฏนครปฐม

     

โครงการผลนกดนนมาตรการการมชสสวน

รสวมของผม ขกระทอาความผวดในคดชอาญา

เพพพอเพวพมประสวทธวภาพในกระบวนการ

ยคตวธรรม

 1 1/2558-4/2559  1,200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการกฤษฏอกาแหลลงททน 

- 
นายเศรษฐบคตร อวทธวธรรมววนวจ

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวตวศาสตรร

โครงการข ขอมมลกฎหมาย เรพพอง 

กฎหมายของประเทศอวนโดนชเซชยและ

ข ขอกฎหมายทชพเกชพยวข ของกนบสนงคม 

วนฒนธรรม การเมพอง และความมนพนคง

ของประเทศอวนโดนชเซชย

 1 9/2558-6/2559  1,000,000.00

อ.วรภนทร รนตนาพาณวชยร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวตวศาสตรร

อ.พรรณรนตนร ดวษฐรเจรวญ

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวตวศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการการเลชอกต จนงแหลลงททน 

- 
ผศ.ศาสตรวนทรร ตนนสคน

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนฐศาสตรรและรนฐประศาสนศาสตรร

การศศกษาววจนยเรพพองการซพนอสวทธวธขาย

เสชยงในการเลพอกตน นงผม ขบรวหารท ของถวพน 

และสมาชวกสภาท ของถวพน : รมปแบบ ววธช

การ สาเหตค และแนวทางปของกนน

 1 9/2558-6/2559  1,998,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,998,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการการศฝกษาข จนนพชนนฐาน กระทรวงศฝกษาธวการแหลลงททน 

- 
รศ.อนนนตร มคสงวนฒนา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

โครงการพนฒนา Application เพพพอจนด

หาหมวดหมมสและเรชยกใช ขสพพอ

อวเลรกทรอนวกสร สอาหรนบตวดตน นงลงใน

เครพพองคอมพววเตอรรประเภท Mobile 

Devices

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

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการการอทดมศฝกษาแหลลงททน 

- 
อรทนย พรมเทพ

     คณะศวลปศาสตรร  มหาววทยาลนยนราธววาสราช

นครวนทรร

     

กรอบความควดสอาหรนบการดอาเนวน

กระบวนการทางวนฒนธรรมเพพพอดอารง

รนกษาศวลปะการแสดงพพนนบ ขานภาค

ใต ข: ภาพสะท ขอนจากศวลปะการแสดง

พพนนบ ขานหนนงตะลคง

 1 12/2557-5/2559  100,000.00

ผศ.สนนตว ศรชสวนแตง

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

รศ.ประสงคร ตนนพวชนย

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

ผศ.ดร.ขวนญชนย คมเจรวญไพศาล

     มหาววทยาลนยราชภนฎพระนคร

     

การใช ขประโยชนรเชพนอแอคตวโนมนยสช

ททชพมชประสวทธวภาพในการยนบยน นงโรค

หนวเนสาในมนนสอาปะหลนง

 2 1/2558-12/2558  270,000.00

อ.กนกกร ส วนมา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา
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ดร.มณชรนตนร คมหาพวทนกษรธรรม

     มหาววทยาลนยบมรพา

     

การประยคกตรใช ขเปลพอกมนงคคดเพพพอการ

ควบคคมโรครากเนสาและโคนเนสาของ

ทคเรชยนทชพมชสาเหตคมาจากเชพนอรา 

Phytophthora palmivora

 3 11/2557-10/2558  170,000.00

อ.วชระณชยร ทองศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

รศ.วชรชนย พคทธวงศร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

การพนฒนากระสคนสสองววถชจากปลอก

กระสคนเหลพอใช ข

 4 1/2558-1/2559  1,400,000.00

รศ.จคลภาค คค ขนวงศร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การพนฒนาระบบฐาน

ข ขอมมลBioinformatics เพพพอใช ขใน

เทคโนโลยชการปรนบปรคงพนนธครพพชด ขวย

ววธช Marker assisted selection

 5 8/2558-7/2560  1,500,000.00

นายภมมวพนฒนร ทองอยมส

     ศมนยรเทคโนโลยชชชวภาพเกษตร

     

รศ.มงคล รนกษาพนชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การเพวพมสมรรถนะของระบบสพพอสาร

แบบควบรวมด ขวยเทคโนโลยชระบค

พวกนดจากดาวเทชยมหลายระบบเพพพอ

สนนบสนคนการปฏวบนตวภารกวจทาง

ทหาร

 6 1/2558-1/2559  2,500,000.00

รศ.มงคล รนกษาพนชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การเพวพมสมรรถนะของระบบสพพอสารแบ

บวบรวม ด ขวยเทคโนโลยชระบคพวกนด

จากดาวเทชยมหลายระบบ เพพพอสนนบ

สนคนการปฏวบนตวภารกวจทางทหาร

 7 1/2558-1/2559  2,500,000.00

รศ.วนชรช วชรคเชนทรร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

รศ.ประสงคร ตนนพวชนย

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

การสร ขางพพนนทชพทางสนงคมสมสว วถชชชว วตใหมส

ของกลคสมชาตวพนนธครชาวไทยภมเขาใน

จนงหวนดกอาแพงเพชร

 8 6/2558-5/2559  50,000.00

โอกามา  จสาแกะ

     มหาววทยาลนยราชภนฏกอาแพงเพชร

     

ผศ.อภวชาตว ใจอารชยร

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

Prof. Timothy Teo

     University of Macaou

     

การสอารวจการใช ข MOOCs ใน

สถาบนนอคดมศศกษาของไทย

 9 12/2557-12/2558  300,000.00

ผศ ฐาปนชยร ธรรมเมธรา

     มหาววทยาลนยศวลปากร

     

รศ จวนตวชรร มนพนสกคล

     จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

ผศ.กอบกคล สรรพกวจจอานง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการศศกษา

ผศ นอนามนตร เรพองฤทธวธ

     มหาววทยาลนยศวลปากร
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ผศ.ศคภสวทธวธ รอดขวนญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการการพนฒนาการออกแบบและ

ผลวตชคดแหวนยางกนนซศมทชพใช ขในปพน

ใหญสหนนกกระสคนววถชราบ แบบ 34 GH 

N-45 A1 ขนาด 155 มม.

 10 1/2558-1/2559  5,000,000.00

รศ.ศรปราชญร ธไนศวรรยางกมร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

โครงการวสาจ ขางทชพปรศกษาเพพพอบรวหาร

จนดการงานววจนยของมหาววทยาลนยววจนย

สสวนทชพเปร นราชการ ประจอาปชงบ

ประมาณ พ.ศ.2558

 11 1/2558-12/2558  38,740.00

รศ.มนตรช มาลชวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร

โครงการววจนยและพนฒนาแหลสง

ทรนพยากรการเรชยนรม ขออนไลนรใน

ระบบเปวดสอาหรนบมหาชนสาขาววทยา

ศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร

 12 3/2558-2/2559  2,000,000.00

รศ.นงนคช สคขวารช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร

ผศ.พนชรช หวรนญมาศสควรรณ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร

ผศ.กนนยร สคสนยชพขนน

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร

อ.จวตรลดา สมทรนพยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร

ผศ.พวมพรชนา ศวรวจารคอนนนตร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร

อ.พนนทวพยร โตแก ขว

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร

อ.ลนญจกร ก วตตวรนตนวศวน

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร

รศ.วรเศรษฐ สควรรณวก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรร

ประเสรวฐ อยมสสอาราญ

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

ผศ.ศคภสวทธวธ รอดขวนญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการศศกษาการพนฒนาการออก

แบบและผลวตชคดแหวนยางกนนซศมทชพ

ใช ขในปพนใหญสหนนกกระสคนววถชราบแบบ 

34 GH N-45 A1 ขนาด 155 

มวลลวเมตร

 13 1/2558-1/2559  4,999,060.00

รวม     13  โครงการ     งบประมาณ      20,827,800.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการกจาก จบกวจการพล จงงานแหลลงททน 

- 
อ.เตวมศนกดวธ สคขววบมลยร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

โครงการจนดทอาคมสมพอแนวทางการ

สอารวจสภาพเศรษฐกวจสนงคม และ

ความควดเหรนของผม ขมชสสวนได ขเสชย

สอาหรนบการผลวตไฟฟขาจากเชพนอเพลวงชช

วมวล (ประเภทเชพนอเพลวงแขรง)

 1 10/2557-3/2558  95,000.00

อ.กมลพรรณ แสงมหาชนย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการการผลวต

โครงการตรวจสอบและววเคราะหรข ขอ

กอาหนดเกชพยวกนบการเปวดให ขใช ขหรพอเชสพ
อมตสอระบบสสงกจาซธรรมชาตว และ

สถานชแอลเอรนจชแกสบคคคลทชพสาม

 2 10/2557-11/2559  15,000,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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รศ.ธนญญะ เกชยรตววนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการตรวจสอบและววเคราะหรข ขอ

กอาหนดเกชพยวกนบการเปวดให ขใช ขหรพอเชสพ
อมตสอระบบสสงกจาซธรรมชาตว และ

สถานชแอลเอรนจชแกสบคคคลทชพสาม

 2 10/2557-11/2559  15,000,000.00

ดร.ธวรวนทรร ณ ถลาง

     ศมนยรการจนดการพลนงงานและเทคโนโลยช

แหสงมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      15,095,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการกวจการกระจายเสอยง กวจการโทรท จศนรและกวจการโทรคมนาคมแหลงชาตว (สจาน จกงาน 

กสทช.)

แหลลงททน 

- 

รศ.มงคล รนกษาพนชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การจนดทอาแผนแมสบทววจนยและพนฒนา 

กวจการกระจายเสชยง โทรทนศนร และ

โทรคมนาคม

 1 10/2557-1/2560  10,000,000.00

รศ.วนชรช วชรคเชนทรร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

อ.อนามนย ดอาเนตร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาศวลปศาสตรร

การสอารวจทนศนคตวของผม ขทชพเกชพยวข ของ

ตสอคคณภาพรายการโทรทนศนรภายใต ข

การกอากนบดมแลของ กสทช.

 2 4/2558-12/2558  5,000,000.00

ผศ.อนครนนนทร ควดสม

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

โครงการจ ขางผม ขรวบรวมจนดทอาต ขนฉบนบ

รายงานตามมาตรา 73 ของคณะ

กรรมการตวดตามและประเมวนผลการ

ปฏวบนตวงาน ตามพระราชบนญญนตว

องครกรจนดสรรคลพพนความถชพและกอากนบ

ประกอบกวจการววทยคกระจายเสชยง 

ววทยคโทรทนศนร และกวจการโทร

คมนาคม

 3 9/2558-6/2559  4,000,000.00

อ.พคฒวพนฒนร ทวชวชวรพนฒนร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.นนทรร วรพาณวชชร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.พวพนฒนร นนทนาธรณร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการ

โทรทนศนรทชพรนบผวดชอบตสอสนงคมของ

ประเทศไทย

 4 6/2558-1/2559  1,636,030.00

อ.นาววน มชนะกรรณ

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      20,636,030.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการนโยบายววทยาศาสตรร เทคโนโลยอและนว จตกรรมแหลงชาตว (สวทน.)แหลลงททน 

- 
รศ.รนงสฤษดวธ กาวชตจะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การศศกษาสถานภาพของบคคลากรใน

อคตสาหกรรมเมลรดพนนธคร เพพพอให ขสอด

คล ของตสอการขนบเคลพพอนให ขเกวดศมนยร

กลางเมลรดพนนธคร

 1 8/2558-2/2559  500,000.00

ดร.มะลววนลยร หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

โครงการยสอย 1/2557 “จนดทอา

ยคทธศาสตรรเทคโนโลยชพลนงงานชช

วมวลและแผนทชพนอาทางระยะ 10 ปช  

(2557-2566) ของประเทศไทย”

 2 12/2557-9/2558  3,503,280.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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ดร.วราวคฒว ศคภมวตรมงคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

โครงการยสอย 1/2557 “จนดทอา

ยคทธศาสตรรเทคโนโลยชพลนงงานชช

วมวลและแผนทชพนอาทางระยะ 10 ปช  

(2557-2566) ของประเทศไทย”

 2 12/2557-9/2558  3,503,280.00

นายเกษม หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายยคทธนา บรรจง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวชลลดา บคราชรวนทรร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

นางกนณทวมา โอชารส

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

นายเอกพงษร ธนะวนตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นางสาวปวชณา บาดาล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นางสาวอรชา แซสตนน

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นายณนฐพล ลวไชยกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นางวารคณช ธนะแพสยร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.สงคราม ธรรมมวญช

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

ผศ.บคญวงศร ไทยอคตสสาหร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

นายคงศนกดวธ ภ วญโญภมษาฤกษร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

ดร.มะลววนลยร หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

โครงการยสอย 2/2557 “สอารวจ

คคณภาพและการบรวหารจนดการชชวมวล

ในโรงไฟฟขา”

 3 12/2557-2/2558  507,540.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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ดร.วราวคฒว ศคภมวตรมงคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

โครงการยสอย 2/2557 “สอารวจ

คคณภาพและการบรวหารจนดการชชวมวล

ในโรงไฟฟขา”

 3 12/2557-2/2558  507,540.00

นายเกษม หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายยคทธนา บรรจง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวชลลดา บคราชรวนทรร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

นางกนณทวมา โอชารส

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

นายเอกพงษร ธนะวนตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นางสาวปวชณา บาดาล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นางสาวอรชา แซสตนน

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นายณนฐพล ลวไชยกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

ผศ.กนมปนาท เพรญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

โครงการสสงเสรวมบคคลากรด ขานววทยา

ศาสตรรเทคโนโลยชและนวนตกรรมจาก

มหาววทยาลนยและสถาบนนววจนยของ

ภาครนฐไปปฏวบนตวงานเพพพอเพวพมขชด

ความสามารถการแขสงขนนในภาค

เอกชน (Talent Mobitily)

 4 9/2558-12/2559  13,736,800.00

อ.ศคภฤกษร สคขสมาน

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการ

จนดฝศกอบรมให ขความรม ขแกสบคคลากรด ขาน

ววทยาศาสตรร เทคโนโลยชและนวนต

กรรมจากสถาบนนอคดมศศกษา ภาครนฐ

และสถานประกอบการเกชพยวกนบ

นโยบาย Talent Mobility

 5 3/2558-7/2558  2,850,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      21,097,620.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการพ จฒนาการเศรษฐกวจและส จงคมแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
รศ.ธนรนตนร แต ขวนฒนา

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

โครงการจนดทอาแผนยคทธศาสตรร

แหลสงทสองเทชพยวประเภทเกาะให ขเปร น

แหลสงทสองเทชพยวทชพมชคคณภาพของ

ประเทศ

 1 6/2558-2/2559  1,854,667.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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ผศ.สคภาวดช โพธวยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรประยคกตร

โครงการจนดทอาแผนยคทธศาสตรร

แหลสงทสองเทชพยวประเภทเกาะให ขเปร น

แหลสงทสองเทชพยวทชพมชคคณภาพของ

ประเทศ

 1 6/2558-2/2559  1,854,667.00

อ.ชวราภรณร วงศรแสน

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.มนตรชนย ลชลาถาวรสคข

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.กนกพร เพชยรประเสรวฐ

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรประยคกตร

อ.เกวลวน มะลว

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

โครงการประเมวนศนกยภาพแหลสงทสอง

เทชพยวประเภทเกาะในประเทศไทย

 2 6/2558-2/2559  2,060,741.00

อ.กนกพร เพชยรประเสรวฐ

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรประยคกตร

อ.มนตรชนย ลชลาถาวรสคข

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.สคภนทรชนย ชมพนนธคร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

โครงการสอารวจศนกยภาพและความ

พร ขอมของเกาะในประเทศไทย

 3 6/2558-2/2559  3,838,518.00

ผศ.ศวรวชนย วนฒนาโสภณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

ผศ.สารวณช อคสยตระกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

ผศ.นนฎฐววกา จนนทรรศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

อ.เพรญสคดา พนนฤทธวธดอา

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

ผศ.ศนกรธร บคญทวชยควนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

อ.สราวคฒว ยอดมคณช

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ผศ.บคญธรรม วงศรไชย

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

นางสาวจตคพร เหรชยญเจรวญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

นางยคพวน เสมอวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

นางสาวอนญชลช รพพนฤทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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ผศ.สคภนทรชนย ชมพนนธคร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

โครงการสอารวจศนกยภาพแหลสงทสอง

เทชพยวประเภทเกาะทนพวประเทศเพพพอสสง

เสรวมพนฒนาให ขเปร นแหลสงทสองเทชพยวทชพ

มชคคณภาพของประเทศ

 4 6/2558-2/2559  7,960,000.00

อ.เกวลวน มะลว

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.สคภาวดช โพธวยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรประยคกตร

อ.กนกพร เพชยรประเสรวฐ

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรประยคกตร

อ.มนตรชนย ลชลาถาวรสคข

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.ศวรวชนย วนฒนาโสภณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

ผศ.นนฎฐววกา จนนทรรศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

อ.เพรญสคดา พนนฤทธวธดอา

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

นางยคพวน เสมอวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

นางสาวจตคพร เหรชยญเจรวญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

นางสาวอนญชลช รพพนฤทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

ผศ.สารวณช อคสยตระกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

อ.สราวคฒว ยอดมคณช

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ผศ.บคญธรรม วงศรไชย

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

ผศ.ศนกรธร บคญทวชยควนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

นายสาโรจนร เรวพมดอารวหร

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยประมงศรชราชา (ฝส ายสนนบสนคนววชาการ)

พลเรพอเอกกวตตวพงษร เกษะโกมล

     กองทนพเรพอ

     

รศ.ธนรนตนร แต ขวนฒนา

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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อ.ชวราภรณร วงศรแสน

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

โครงการสอารวจศนกยภาพแหลสงทสอง

เทชพยวประเภทเกาะทนพวประเทศเพพพอสสง

เสรวมพนฒนาให ขเปร นแหลสงทสองเทชพยวทชพ

มชคคณภาพของประเทศ

 4 6/2558-2/2559  7,960,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      15,713,926.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการพวเศษเพชทอประสานงานโครงการอ จนเนชทองมาจากพระราชดจาร ว ปร จชญาเศรษฐกวจพอเพอยงแหลลงททน 

- 
อ.ศคภสวทธวธ ส วทธาพานวช

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

การใช ขหญ ขาแฝกปรนบปรคงสมบนตวทาง

กายภาพและเคมชของดวนลมกรนงเพพพอ

เพวพมผลผลวตพพช

 1 10/2557-9/2558  400,000.00

อ.ววมลนนนทนร กนนเกตค

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

อ.พรทวพยร ศรชมงคล

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

นคชนภางคร  สควรรณเทน

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

อ.ภวญญารนตนร กงประโคน

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

การพนฒนาพนนธครข ขาวเหนชยวต ขานทาน

โรคไหม ขและให ขผลผลวตสมงเพพพอตอบ

สนองตสอความต ของการในเขตพพนนทชพ

อชสานตอนบนด ขวยเทคนวค Marker 

Assisted Selection (MAS)

 2 6/2558-5/2559  300,000.00

นางสาวนวภา เขพพอนควบ

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยดอยปคย ศมนยรววจนยและถสายทอด

เทคโนโลยชการเกษตร

การศศกษาหญ ขาแฝกพนนธครตสาง ๆ ทชพมช

ผลตสอการอนครนกษรดวนและนอนาพพนนทชพสมง

ของสถานชววจนยดอยปคย

 3 10/2557-10/2558  200,000.00

นายกวตตวพงศร ก วตตววนฒนรโสภณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยและถสายทอดเทคโนโลยชการเกษตร

การอนครนกษรดวน และนอนา โดยการใช ข

หญ ขาแฝกและโครงสร ขางทางววศวกรรม

บนทชพลาดชนนและลดการกนดเซาะ

พพนนทชพชายทะเล

 4 7/2558-7/2559  1,500,000.00

นางสาวบนวบาง ยะอมป

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยดอยปคย ศมนยรววจนยและถสายทอด

เทคโนโลยชการเกษตร

นางสาวนวภา เขพพอนควบ

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยดอยปคย ศมนยรววจนยและถสายทอด

เทคโนโลยชการเกษตร

รศ.อภวนวตว โชตวสนงกาศ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

นางสาวพวนวจ กรวนทรธนญญกวจ

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยปากชสอง ภาคววชาพพชสวน

นางสาวบนวบาง ยะอมป

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยดอยปคย ศมนยรววจนยและถสายทอด

เทคโนโลยชการเกษตร

การอนครนกษรดวนและนอนาในแปลงไม ขผล

บนพพนนทชพสมงของสถานชววจนยดอยปคย

 5 10/2557-9/2558  200,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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ดร.มณช ตนนตวรคสงก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

ความหลากหลายของแบคทชเรชยใน

พพนนทชพพรค จนงหวนดนราธววาสและ

ศนกยภาพของแบคทชเรชยในการนอาไป

ใช ขประโยชนรด ขานอคตสาหกรรม

 6 7/2558-6/2559  200,000.00

นางอรวรรณ ชวนตระกมล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

นางสาวชมนาถ เกวดคง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

ดร. พวสคทธวธ ว วจารสรณร

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

ดร. พวทยากร  ลวพมทอง

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

นางสายหยคด เพรชรสคข

     ศมนยรศศกษาการพนฒนาพวกคลทองอนนเนพพองจากระราช

ดอารว

     

อ.หทนยรนตนร โชคทวชพาณวชยร

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

ความหลากหลายของผนกพพนนบ ขานใน

เขตศมนยรศศกษาการพนฒนาภมพานฯ 

จนงหวนดสกลนคร

 7 7/2558-6/2559  175,000.00

นางสาวขวนญกมล ทวายตาคอา

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

นายนพดล แก ขวคอาไสยร

     ศมนยรศศกษาการพนฒนาภมพานอนนเนพพองมาจากพระ

ราชดอารว จนงหวนดสกลนคร

     

นางสาวนงลนกษณร หนมเจรวญ

     ศมนยรศศกษาการพนฒนาภมพานอนนเนพพองมาจากพระ

ราชดอารว จนงหวนดสกลนคร

     

นางสาวมธครส คอาก ขอน

     ศมนยรศศกษาการพนฒนาภมพานอนนเนพพองมาจากพระ

ราชดอารว จนงหวนดสกลนคร

     

ศ.นวลฉวช รคสงธนเกชยรตว

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

ประสวทธวภาพการบอาบนดสาร

กนมมนนตรนงสชของหญ ขาแฝกไทย

 8 8/2555-10/2559  645,000.00

ธนญรนศนร อนตรวคฒวชยานนทร

     สถาบนนนววเคลชยรรเทคโนโลยช แหสงชาตว

     

อ.ศคภสวทธวธ ส วทธาพานวช

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

ศศกษาการใช ขหญ ขาแฝกในระบบการ

ปลมกพพชรสวมกนบมนนสอาปะหลนงในสภาพ

ดวนทรายเพพพอเพวพมผลผลวตพพชและ

ความอคดมสมบมรณรให ขดวนปชงบ

ประมาณ 2558

 9 10/2557-9/2558  200,000.00

อ.ววมลนนนทนร กนนเกตค

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร
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อ.พรทวพยร ศรชมงคล

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

ศศกษาการใช ขหญ ขาแฝกในระบบการ

ปลมกพพชรสวมกนบมนนสอาปะหลนงในสภาพ

ดวนทรายเพพพอเพวพมผลผลวตพพชและ

ความอคดมสมบมรณรให ขดวนปชงบ

ประมาณ 2558

 9 10/2557-9/2558  200,000.00

นคชนภางคร  สควรรณเทน

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

อ.พวจวตรา แก ขวสอน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ศศกษาความเปร นไปได ขของการขยาย

พนนธครหญ ขาแฝกด ขวยเมลรด ชพพอโครงการ

ววจนย การกระตค ขนความงอกและอายคการ

เกรบรนกษาเมลรดพนนธครหญ ขาแฝกเพพพอการ

ขยายพนนธครด ขวยเมลรด

 10 10/2557-9/2558  243,400.00

อ.ปรวยานคช จคลกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

รวม     10  โครงการ     งบประมาณ      4,063,400.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการววจ จยแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
รศ.ภนทรา เพสงธรรมกชรตว

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

การกอาจนดพร ขอมกนนของธาตคอาหารใน

นอนาเสชยสนงเคราะหรโดยใช ขเถ ขาลอย

ลวกไนตรและเถ ขาลอยชชวมวลทชพปรนบ

ปรคงด ขวยกระบวนการทางเคมช

 1 4/2558-3/2560  62,000.00

ทวพากร สชวอ

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม 

คณะสวพงแวดล ขอม ม.เกษตรศาสตรร

     

ดร. ธรรมศนกดวธ โรจนรววรคฬหร

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลธนญบครช

     

การกอาจนดสชย ขอมทชพปนเปพนอนในนอนาเสชย

ด ขวยกระบวนการโฟโตคะตะไลตวก

โดยใช ขนาโนไทเทเนชยมไดออกไซดร

เปร นตนวเรสงปฏวก วรวยา

 2 10/2557-9/2559  700,000.00

รศ.สนญญา สวรวว วทยาปกรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

นางอรวรรณ โรจนรววรคฬหร

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลธนญบครช

     

นางสวมนนส ตรชเดช

     ม. ราชภนฏสวนดคส วต

     

ผศ.นวตว ชมเชวด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

การแก ขปนญหาโรคตายดสวน (อชเอรมเอส)

ในอคตสาหกรรมการเลชนยงกค ขงของ

ประเทศไทย

 3 2/2558-1/2559  -  

รศ.วราหร เทพาหคดช

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

ดร.เตรมดวง สมศวรว

     สถาบนนสคขภาพสนตวรนอนาจพด กรมประมง

     

อ.ประพนนธรศนกดวธ ศชรษะภมมว

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

ดร.กนลยาณช ศรชธนญญลนกษณา-แดงตวตบ

     ศมนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว สอานนกววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว
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นายเพวพม สครนกษา

     สอานนกสสงเสรวมและฝศกอบรม กอาแพงแสน

     ฝส ายสสงเสรวมและเผยแพรสฝศกอบรม

การจนดการความรม ขและการถสายทอด

เทคโนโลยชภายใต ขโครงการต ขนแบบ

การพนฒนาชาวนาและการผลวตข ขาว

ไทยครบวงจรสมสความยนพงยพน 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร 

ววทยาเขตกอาแพงแสน (โมเดลข ขาว

กอาแพงแสน) สมสชาวนาต ขนแบบใน

พพนนทชพ 9 บวร

 4 3/2558-10/2558  790,000.00

นางสาคร ชวนวงคร

     สอานนกสสงเสรวมและฝศกอบรม กอาแพงแสน

     ฝส ายการศศกษา ววจนยและพนฒนา

นายธเนตร ศรชสคข

     สอานนกสสงเสรวมและฝศกอบรม กอาแพงแสน

     ฝส ายสสงเสรวมและเผยแพรสฝศกอบรม

นายนพสวทธวธ ลสองจ ขา

     สอานนกสสงเสรวมและฝศกอบรม กอาแพงแสน

     ฝส ายสสงเสรวมและเผยแพรสฝศกอบรม

รศ.คณพล จคฑามณช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

การจนดการความรม ขและถสายทอด

เทคโนโลยชการใช ขดวนขาวเคโอลว

นเพพพอควบคคมอาการผลไหม ขและรา

สนวมและเพวพมคคณภาพผลผลวตของส ขม

 5 6/2558-1/2559  590,000.00

นางสาวอนจฉรา ภาวศคทธวธ

     สถาบนนววจนยและพนฒนาพพนนทชพสมง (องครการมหาชน)

     

นางสาวจวระนวล แจสมเกวด

     สถาบนนววจนยและพนฒนาพพนนทชพสมง (องครการมหาชน)

     

ผศ.ดร.ยคทธนา เขาสคเมรค

     สถาบนนววจนยเทคโนโลยชเกษตร มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชราชมงคลล ขานนา

     

ผศ.ดร.ชวตว ศรชตนทวพยร

     สถาบนนววจนยเทคโนโลยชเกษตร มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชราชมงคลล ขานนา

     

ผศ.ประกวต สคขใย

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การจนดทอานโยบายและยคทธศาสตรร

เพพพอพนฒนาขศดความสามารถในการ

แขสงขนนอคตสาหกรรมเกษตรไทย

 6 3/2558-12/2558  750,000.00

อ.ฤทธช มชสนตยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

การเชพพอมตสออนคภาคนาโนกนบเภสนช

รนงสช เพพพอเพวพมประสวทธวภาพการนอาสสง

เภสนชรนงสช

 7 7/2558-1/2550  612,000.00

นางววราณช ศรชเวชยง

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

นายจารคเดช วาดววไล

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

นางสาวพวรวญา แก ขวพคกนม

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

นายกรชนก ศรชสมบนตว

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)
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นายศวรววนฒนร ธวดา

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

การเชพพอมตสออนคภาคนาโนกนบเภสนช

รนงสช เพพพอเพวพมประสวทธวภาพการนอาสสง

เภสนชรนงสช

 7 7/2558-1/2550  612,000.00

รศ.ภนทรา เพสงธรรมกชรตว

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

การใช ขเถ ขาลอยชชวมวลรสวมกนบปคป ย

ไนโตรเจนเพพพอเพวพมประสวทธวภาพการ

ใช ขไนโตรเจนของข ขาวโพด

 8 4/2558-3/2560  93,000.00

พณววช จนนทรรมนตรช

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม 

คณะสวพงแวดล ขอม ม.เกษตรศาสตรร

     

ดร.ชนชวาล สวงหกนนตร

     คณะสาธารณสคขศาสตรร มหาววทยาลนยมหวดล

     

การใช ขพพชชอบเกลพอในการบอาบนดนอนา

เสชยและนอนาทวนงจากโรงงาน

อคตสาหกรรมฟอกย ขอม

 9 6/2558-12/2559  673,000.00

ดร.ธวนช  เพชรไทย

     คณะสาธารณสคขศาสตรร มหาววทยาลนยมหวดล

     

ดร.ลนกขณา เบรญจวรรณร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

ผศ.ปรวญญา ฉกาจนโรดม

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

การใช ขเส ขนใยบะซอลตรแทนแรสใยหวน

ในผลวตภนณฑรแผสนซชเมนตรเสรวมแรง

 10 6/2558-9/2559  784,000.00

ดร.นนนทพร คงคะจนนทรร

     คณะววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช มหาววทยาลนย

ธรรมศาสตรร

     

ดร.พวชญรรนตนร อวนทรรเอพนอ

     บรวษนท กลาสบรวดจร จอากนด

     

ผศ.ดร.ณนฏฐวตา ชวนเกรวกกคล

     สถาบนนววจนยโลหะและวนสดค จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลนย

     

ผศ.ประทชป ด ขวงแค

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

การตวดตามการเจรวญทดแทนของ

พรรณพพชตสอการเปลชพยนแปลงของ

อคณหภมมวและความเข ขมแสง ในเขตสง

วนชชวมณฑลห ขวยคอกม ขาและพพนนทชพ

ใกล ขเคชยงของระบบนวเวศภมเขาดอยสค

เทพ-ปคย จนงหวนดเชชยงใหมส

 11 12/2557-6/2559  475,000.00

รศ.ดอกรนก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ผศ.สราวคธ สนงขรแก ขว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ผศ.ประทชป ด ขวงแค

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

การตวดตามการยสอยสลายของซากพพช

ทชพเก วดจากสนตวรในดวนตสอการเปลชพยน

แปลงอคณหภมมวและความเข ขมแสง ใน

เขตสงวนชชวมณฑลห ขวยคอกม ขาและ

พพนนทชพใกล ขเคชยงของระบบนวเวศภมเขา

ดอยสคเทพ ปคย จนงหวนดเชชยงใหมส

 12 12/2557-6/2559  352,000.00

รศ.เดชา วววนฒนรววทยา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข
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ผศ.ประทชป ด ขวงแค

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

การตวดตามความหลากหลายของสนตวร

ปส าตสอการเปลชพยนแปลงภมมวอากาศ ใน

เขตสงวนชชวมณฑลห ขวยคอกม ขาและ

พพนนทชพใกล ขเคชยงของระบบนวเวศภมเขา

ดอยสคเทพ-ปคย จนงหวนดเชชยงใหมส

 13 12/2557-6/2559  360,000.00

ผศ.ประทชป ด ขวงแค

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

รศ.ดอกรนก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ผศ.ประทชป ด ขวงแค

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

การตวดตามความหลากหลายทาง

ชชวภาพตสอการเปลชพยนแปลงภมมวอากาศ 

ในเขตสงวนชชวมณฑลห ขวยคอกม ขา

และพพนนทชพใกล ขเคชยงของระบบนวเวศ

ภมเขาดอยสคเทพ-ปคย จนงหวนดเชชยงใหมส

 14 12/2557-6/2559  139,000.00

รศ.ดอกรนก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

รศ.เดชา วววนฒนรววทยา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ผศ.สราวคธ สนงขรแก ขว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ผศ.วนฒนชนย ตาเสน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

นายตสอลาภ คอาโย

     มหาววทยาลนยแมสโจ ข จ.แพรส

     

นายพวสคทธว นาคหมพพนไวย

     สอานนกงานพนฒนาเทคโนโลยชอวกาศและภมมว

สารสนเทศ (องครการมหาชน)

     

อ.ศวรวรนตนร ศรชสอาด

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การเตรชยมนนกเรชยนมนธยมศศกษาตอน

ปลายสมสมหาววทยาลนย ด ขวยโปรแกรม

การเรชยนโดยใช ขงานอาชชพเปร นฐาน

 15 7/2558-7/2559  500,000.00

รศ.นาตยา ปวลนนธนานนทร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ดร.สวนสดวธ

     เพชรบมรณร

     

ผศ.พรทวพยร แซสเบจ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

การเตรชยมและการใช ขซาโปนวนจาก

ผนนงผลประคอาดชควายและรากชะเอม

เทศในกระบวนการเคมชส วพงทอ

 16 1/2558-12/2558  140,000.00

อ.พวมพวรรณ คค ขมภนย

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

น.ส. อนนทวกา หนมชสวย

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ คณะอคตสาหกรรมเกษตร 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร
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นางสาวเพลวนใจ ตนงคณะกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การถสายทอดเทคโนโลยชกรรมววธชผลวต

ข ขาวแกงทอด ข ขาวนอนาผนก และข ขาวผนก

แทสงสมสกลสู คมเปขาหมายในพพนนทชพภาค

เหนพอ

 17 5/2558-12/2558  630,000.00

ดร.เกศศวณช ตระกมลทววากร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นายญาธวปวชรร ปนกแก ขว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

อ.ฤทธช มชสนตยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

การทดสอบขน นนพรชคลวนวคของ

เวชศาสตรรนาโนสอาหรนบการววนวจฉนย

และการรนกษามะเรรงแบบมคสงเปขา

 18 7/2558-1/2559  913,000.00

นางสาวศรวญญา วงษรสนวท

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

นางสาวพวรวญา แก ขวพคกนม

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

นางทวพยรนนนทร งามประหยนด

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

นางสาวสคดคนศง พคสมเขรม

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

ผศ.วนนววสา สคดประเสรวฐ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

นางสาวธนญญธร ยวนมสม ข

     มหาววทยาลนยธรรมศาสตรร

     

นายวชรยคทธ ยวพงมชมา

     มหาววทยาลนยธรรมศาสตรร

     

อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การทอาไม ขในปส าฟพนนฟมบนทชชพสมงอยสาง

เหมาะสมและเปร นมวตรกนบสวพงแวดล ขอม

 19 5/2558-1/2560  896,000.00

อ.นพรนตนร คนคคครววาระ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมปส าไม ข

อ.ขรรครชนย ประสานนย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมปส าไม ข

รศ.คณพล จคฑามณช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

การบรวหารจนดการเครพอขสายการววจนย

ภมมวภาค : ภาคกลาง

 20 9/2558-3/2559  1,800,000.00

รศ.ดร.จวตตวมา เจรวญพานวช

     มหาววทยาลนยบมรพา

     

รศ.คณวตา ตนงคณานครนกษร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

การบอาบนดนอนาเสชยจากโรงงานย ขอมผ ขา

โดยใช ขเถ ขาลอยลวกไนตรเปร นสารสร ขาง

ตะกอน

 21 4/2558-4/2560  33,000.00
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อ.พรเทพ เหมพอนพงษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การประเมวนความเหมาะสมของพพนนทชพ

ตสอการปลมกสนกสายต ขนตสางๆ ใน

ประเทศไทย

 22 8/2558-7/2559  280,000.00

ผศ.สาพวศ ดวลกสนมพนนธร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

ดร.สาโรจนร วนฒนสคขสกคล

     กรมปส าไม ข

     

รศ.สควรรณา ประณชตวตกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การประเมวนผลกระทบของงานววจนย

ด ขานมนนสอาปะหลนงในประเทศไทย

 23 1/2558-12/2558  1,000,000.00

ผศ.กนมปนาท ววจวตรศรชกมล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.เอพนอ ส วรวจวนดา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

รศ.ธงชนย สควรรณสวชณนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การประเมวนผลการววจนยด ขานข ขาว 24 9/2558-9/2559  1,400,000.00

ผศ.ธานช ศรชวงศรชนย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.พนนธครปวต ว เปชพยมสงสา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

อ.นราภรณร เภาประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

ผศ.จคฑา พวช วตลอาเครญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

อ.ดอารงวคฒว อสอนววมล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.ธงชนย สควรรณสวชณนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การประเมวนผลการววจนยด ขานข ขาว มนน

สอาปะหลนง และยางพารา

 25 9/2558-9/2559  300,000.00

ผศ.ธานช ศรชวงศรชนย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.ปวยะ กวตตวภาดากคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สราวคธ รคสงเมฆารนตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.พนนธครปวต ว เปชพยมสงสา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

อ.นราภรณร เภาประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

ผศ.จคฑา พวช วตลอาเครญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ
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อ.ดอารงวคฒว อสอนววมล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การประเมวนผลการววจนยด ขานข ขาว มนน

สอาปะหลนง และยางพารา

 25 9/2558-9/2559  300,000.00

รศ.ธงชนย สควรรณสวชณนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การประเมวนผลการววจนยด ขานมนน

สอาปะหลนง

 26 9/2558-9/2559  800,000.00

ผศ.ปวยะ กวตตวภาดากคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.พนนธครปวต ว เปชพยมสงสา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

อ.นราภรณร เภาประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

ผศ.จคฑา พวช วตลอาเครญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

อ.ดอารงวคฒว อสอนววมล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.ธงชนย สควรรณสวชณนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การประเมวนผลการววจนยด ขานยางพารา 27 9/2558-9/2559  800,000.00

อ.สราวคธ รคสงเมฆารนตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.พนนธครปวต ว เปชพยมสงสา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

อ.นราภรณร เภาประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

ผศ.จคฑา พวช วตลอาเครญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

อ.สคจวนตร เจนวชรวนฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การประเมวนภมมวอากาศโดยใช ขเทคนวค

รคกขกาลววทยาในปส าพพนนฟมทชพสมง

 28 5/2558-1/2560  400,000.00

อ.พวช วต ลอาใย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

รศ.ววนนย พคทธกมล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การประเมวนมมลคสาเพวพมทางเศรษฐกวจ 

จากการดอาเนวนงานของสถาบนนววจนย

แสงซวนโครตรอน (องครการมหาชน) 

ในชสวงปชงบประมาณ 2558 (

ตคลาคม2557-กนนยายน2558)

 29 6/2558-12/2559  600,000.00
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อ.ปวยพงษร ทองดชนอก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

การประยคกตรใช ขแบบจอาลอง Soil and 

Water Assessment Tool 

(SWAT) และกระบวนการววเคราะหร

ตามลอาดนบชน นน เพพพอประเมวนพพนนทชพเสชพยง

ภนยนอนาทสวมฉนบพลนนและดวนถลสม

บรวเวณลคสมนอนาห ขวยแมสสรอย จนงหวนด

แพรส และลคสมนอนาคลองทสาทน จนงหวนด

นครศรชธรรมราช

 30 12/2557-6/2559  595,000.00

นายภาณควนฒนร เขชยวสลนบ

     คณะวนศาสตรร ภาคววชาอนครนกษววทยา

     

ผศ.โสภณ อคไรชพพน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การประยคกตรใช ขศนตรมธรรมชาตวในการ

ควบคคมศนตรมข ขาวอ ขอย และกะหลอพา ใน

ภาคกลางของประเทศไทย

 31 2/2558-1/2559  -  

รศ.ชมศนกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การปรนบปรคงพนนธครข ขาวโพดข ขาวเหนชยว

คคณภาพโปรตชนสมง

 32 3/2558-11/2559  99,200.00

ดร.กวตตว บคญเลวศนวรนนดรร

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภมมว

     

รศ.พชรนคช จอมพคก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

รศ.ชมศนกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การปรนบปรคงพนนธครสนงเคราะหรข ขาวโพด

เทชยน

 33 3/2558-11/2559  557,000.00

ดร.กวตตว บคญเลวศนวรนนดรร

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภมมว

     

รศ.ชมศนกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ดร.สคชาดา บคญเลวศนวรนนดรร

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภมมว

     

นางสาวเสนสหร บนวสนวท

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภมมว

     

ดร.ววจวตรา เหลชยวตระกมล

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภมมว

     

นางละอองศรช ศวรวเกษร

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภมมว

     

รศ.สคภาพร กลวพนคง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การพนฒนา Imp antibody และ

เทคนวค LAMP เพพพอการตรวจเชพนอไฟ

โตพลาสมาสาเหตคโรคใบขาวอ ขอย

 34 3/2558-2/2559  990,000.00

รศ.คนศงนวตยร เหรชยญวรากร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช
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ผศ.สคจวนตร ภนทรภมวดล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การพนฒนา Imp antibody และ

เทคนวค LAMP เพพพอการตรวจเชพนอไฟ

โตพลาสมาสาเหตคโรคใบขาวอ ขอย

 34 3/2558-2/2559  990,000.00

ดร.ศรชเมฆ ชาวโพงพาง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

ผศ.ภาสวณช วรชนะนนนทร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

การพนฒนากวจกรรมดอานอนาเพพพอการทสอง

เทชพยวอยสางยนพงยพน

 35 5/2558-4/2559  3,000,000.00

ผศ.สคชาย วรชนะนนนทร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

ผศ.นงลนกษณร มโนวลนยเลา

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การพนฒนาคลนงทรนพยากรการศศกษา

แบบเปวดด ขานภาษาอนงกฤษเชวง

ววชาการ สอาหรนบโปรแกรมนานาชาตว 

ระดนบบนณฑวตศศกษา

 36 3/2558-7/2559  300,000.00

รศ.มธครส จงชนยกวจ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.นวตว ชมเชวด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

การพนฒนาคคณภาพของพสอแมสพนนธคร

และคคณภาพของลมกกค ขงขาวแวนนาไม 

(Litopenaeus vannamei) ทชพเลชนยง

ในประเทศไทย

 37 2/2558-1/2559  3,036,000.00

ผศ.นวตว ชมเชวด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

นายกรรณววท รคจวรวนฒนร

     บรวษนทไบโอเทคฟารรมคอนซนลทร

     

นายพคทธว ชสวยชมวงศร

     บรวษนทไบโอเทคฟารรมคอนซนลทร

     

นางสาวณนฎฐวนช มนพนคงวงศรศวรว

     ศมนยรววจนยธครก วจเพาะเลชนยงสนตวรนอนา คณะประมง

     

นางสาวอรคโณทนย คชตะนนทร

     ศมนยรววจนยธครก วจเพาะเลชนยงสนตวรนอนา คณะประมง

     

สควบคญ จวรชาญชนย

     ว วทยาลนยปวโตรเลชยมและปวโตรเคมช จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลนย

     

การพนฒนาโคพอลวเมอรรของพอลวแล

คตวกแอซวดแบบไมสอวพมตนว เพพพอเปร นสาร

เสรวมสภาพความแขรงเหนชยว

 38 1/2558-1/2561  1,100,000.00

ผศ.วรรณววมล ปาสาณพนนธร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

อ.จนนทวกา ชมโชตวรส

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

ผศ.ววภารนตนร แสงจนนทรร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การพนฒนาชคดการเรชยนอวเลรกทรอนวกสร

สอาหรนบครมคณวตศาสตรรเพพพอสอน

ทนกษะชชววตแกสนนกเรชยน

 39 7/2558-7/2559  300,000.00

ดร.เบญจพร สวสางศรช

     คณะววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชราชมงคล

สควรรณภมมว
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รศ.นนทววทยร อารชยรชน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

การพนฒนาเทคโนโลยชชชวภาพทางการ

เพาะเลชนยงสนตวรนอนาและการจนดการความ

เสชพยงของผลวตภนณฑรสนตวรนอนาจากการ

เพาะเลชนยง

 40 10/2557-10/2558  2,530,000.00

ผศ.ศศวมนนส อคณจนกรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

ผศ.ววน สครเชษฐพงษร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยาและววทยาภมมวคค ขมกนน

ดร. วนชรพงษร ชมแก ขว

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล คณะววศวกรรมศาสตรร 

มหาววทยาลนยมหวดล

     

การพนฒนาผ ขาเบรกปราศจากแรสใยหวน

โดยใช ขเถ ขาถสานหวน

 41 4/2558-4/2559  900,000.00

ผศ.ดร. ชาครวต สควรรณจ ขารนส

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล คณะววศวกรรมศาสตรร 

มหาววทยาลนยมหวดล

     

ผศ.ดร. ปนญญา อรคณจรนสธรรม

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล คณะววศวกรรมศาสตรร 

มหาววทยาลนยมหวดล

     

อ.พวมสวรช สควรรณะ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

รศ.ฆรณช ตค ขยเตรมวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การพนฒนาเพวพมประสวทธวภาพการ

ทดสอบเชพนอ Campylobacter ใน

ไกสหน ขารงงานด ขวยอนคภาคเฟอรรโรแมค

เนตวกและซวลวก ขา

 42 10/2557-9/2558  650,000.00

รศ.ชนยวนฒนร ก วตตวกมล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

อารช ทนตตวยพงษร

     กรมววทยาศาสตรรการแพทยร กระทรวงสาธารณสคข

     

นวลระหง เทพวววนฒนรจวต

     ม. ราชภนฏ ธนบครช

     

รนชพงษร กลวพนศรชสคข

     ม.มหวดล

     

ผศ.ประทชป ด ขวงแค

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

การพนฒนาระบบการจนดการฐานข ขอมมล

ความหลากหลายทางชชวภาพ ในเขต

สงวนชชวมณฑลห ขวยคอกม ขาและพพนนทชพ

ใกล ขเคชยงของระบบนวเวศภมเขาดอยสค

เทพ-ปคย จนงหวนดเชชยงใหมส

 43 12/2557-6/2559  344,000.00

ผศ.สราวคธ สนงขรแก ขว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

นายพวสคทธว นาคหมพพนไวย

     สอานนกงานพนฒนาเทคโนโลยชอวกาศและภมมว

สารสนเทศ (องครการมหาชน)

     

รศ.บนญชา ขวนญยพน

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

การพนฒนาระบบตวดตามและทอานาย

ความแห ขงแล ขงของประเทศด ขวยดนชนช

ความแห ขงแล ขงรวม

 44 5/2558-11/2559  1,061,000.00
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อ.สถาพร เตมชพนฒนพงษา

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

การพนฒนาระบบตวดตามและทอานาย

ความแห ขงแล ขงของประเทศด ขวยดนชนช

ความแห ขงแล ขงรวม

 44 5/2558-11/2559  1,061,000.00

ดร.ทองเปลว กองจนนทรร

     กรมชลประทาน

     

ผศ.ศวรวกาญจนา ทองมช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

การพนฒนาและการประยคกตรวนสดคเหลพอ

ใช ขจากอ ขอยเพพพอสวพงแวดล ขอม

 45 3/2558-2/2559  2,140,000.00

รศ. ตรชเนตร ยวพงสนมพนนธรเจรวญ

     ภาคววชาเทคโนโลยชววศวกรรมการเชพพอม ววทยาลนย

เทคโนโลยชอคตสาหกรรม มหาววทยาลนยเทคโนโลยชพระ

จอมเกล ขาพระนครเหนพอ

     

สมหญวง ชมประยมร

     กรมหมสอนไหม

     

การพนฒนาโลจวสตวกสรและระบบหสวง

โซสอคปทานไหมไทย

 46 10/2557-9/2559  1,000,000.00

ผศ.กรทวพยร วนชรปนญญาวงศร เตชะเมธชกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

ผศ.ววน สครเชษฐพงษร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยาและววทยาภมมวคค ขมกนน

การพนฒนาวนคซชนดชเอนเอเพพพอปของกนน

โรคสเตรปโตคอคโคซวสในปลานวล 

(Oreochromis niloticus)

 47 5/2558-4/2560  103,000.00

น.ส.เพชยงฝนน อวนทะแสง

     โครงการสหววทยาการพนนธคววศวกรรม

     

อ.ฤทธช มชสนตยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

การพนฒนาอนคภาคขนาดนาโน

อเนกประสงครสอาหรนบงานการววนวจฉนย

และรนกษามะเรรงแบบมคสงเปขา

 48 7/2558-1/2559  49,000.00

รศ.กมลวรรณ แจ ขงชนด

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การพนฒนาอาหารวสางจากแปขง

ข ขาวกล ของงอกและแปขงฟนกทอง

โดยกระบวนการเอรกซรทรมชนน

 49 10/2557-9/2558  195,000.00

นายพนนธครเลวศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

     มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

ผศ.ศวรวกาญจนา ทองมช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

การเพวพมประสวทธวภาพการดมดซนบสาร

ละลายของคอนกรชต

 50 3/2558-2/2559  940,000.00

รศ. ตรชเนตร ยวพงสนมพนนธรเจรวญ

     ภาคววชาเทคโนโลยชววศวกรรมการเชพพอม ววทยาลนย

เทคโนโลยชอคตสาหกรรม มหาววทยาลนยเทคโนโลยชพระ

จอมเกล ขาพระนครเหนพอ

     

ผศ.จนกรกฤษณร มหนจฉรวยวงศร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

การเพวพมประสวทธวภาพในการผลวตยาง

แผสนด ขวยการลดฟองอากาศใน

กระบวนการกวนสสวนผสม

 51 4/2558-3/2559  95,000.00

ชมพมนคช สนนพนไหว

     คณะสวพงแวดล ขอม

     

รศ.ชมศนกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การเพวพมปรวมาณทรวปโตแฟนในเอนโด

สเปวรรมของข ขาวโพดข ขาวเหนชยวด ขวย

ยชนโอเปกทม

 52 3/2558-11/2559  901,000.00

รศ.ชมศนกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา
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ดร.บคญฤทธวธ ส วนค ขางาม

     มหาววทยาลนยพะเยา

     

การเพวพมปรวมาณทรวปโตแฟนในเอนโด

สเปวรรมของข ขาวโพดข ขาวเหนชยวด ขวย

ยชนโอเปกทม

 52 3/2558-11/2559  901,000.00

รศ.พชรนคช จอมพคก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

ดร.กวตตว บคญเลวศนวรนนดรร

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภมมว

     

นายสกล ฉายศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยลพบครช ศมนยรววจนยและถสายทอด

เทคโนโลยชการเกษตร

รศ.ชมศนกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การเพวพมสารต ขานทานอนคมมลอวสระใน

ข ขาวโพดข ขาวเหนชยวโอเปกทม

 53 3/2558-11/2559  476,600.00

รศ.พชรนคช จอมพคก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

ดร.กวตตว บคญเลวศนวรนนดรร

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภมมว

     

นางสาวสมนศก พรมแดง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

รศ.ชมศนกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.อรพวนทร เจชยรถาวร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การแพรสกระจายของสารประกอบเพ

ทาเลตในหอยสองฝาบรวเวณชายฝนพง

ทะเลภาคตะวนนออกของประเทศ

ไทย

 54 7/2558-1/2560  700,000.00

นางแฟรดาชร มาเหลรม

     กรมสสงเสรวมคคณภาพสวพงแวดล ขอม

     

นายพชรพงษร สคนทรเดชะ

     กรมสสงเสรวมคคณภาพสวพงแวดล ขอม

     

ผศ.ดร.จวรนฎฐร แสนทน

     มหาววทยาลนยเชชยงใหมส

     

นางสาวอคฬารวกา กองพรหม

     องครการสวนสนตวร

     

การฟพนนฟมพฤตวกรรมลวงลมพนนธครเหนพอ 

(Nycticebus bengalensis) ทชพได ขรนบ

บรวจาคเพพพอเตรชยมความพร ขอมกสอน

ปลสอยคพนสมสธรรมชาตว ในสวนสนตวร

เปวดเขาเขชยว  จนงหวนดชลบครช

 55 10/2557-9/2560  2,122,820.00

นางสาวปาณวศา แตงอสอน

     องครการสวนสนตวร

     

อ.จรรยา เจตนรเจรวญ

     คณะววทยาศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาทรนพยากรและสวพงแวดล ขอม
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สพ.ญ. อคมาพร ใหมสแก ขว

     องครการสวนสนตวร

     

การฟพนนฟมพฤตวกรรมลวงลมพนนธครเหนพอ 

(Nycticebus bengalensis) ทชพได ขรนบ

บรวจาคเพพพอเตรชยมความพร ขอมกสอน

ปลสอยคพนสมสธรรมชาตว ในสวนสนตวร

เปวดเขาเขชยว  จนงหวนดชลบครช

 55 10/2557-9/2560  2,122,820.00

นายทรงกรด ภมสทอง

     องครการสวนสนตวร

     

อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การฟพนนฟมและการจนดการปส าบนพพนนทชพ

สมงอยสางยนพงยพนเพพพอการอนครนกษรนอนาใน

พพนนทชพโครงการหลวง

 56 5/2558-1/2560  170,000.00

รศ.มณฑล จอาเรวญพฤกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การฟพนนฟมและอนครนกษรพลนบพลศงธาร

อยสางยนพงยพน : กรณชศศกษาคลองนาคา 

จนงหวนดระนอง

 57 12/2557-6/2560  304,000.00

รศ.จารคมาศ เมฆสนมพนนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

การววเคราะหรการตอบสนองทางนวเวศ

อคทกววทยาของพพนนทชพปากแมสนอนาตสอการ

เปลชพยนแปลงภมมวอากาศโลก

 58 1/2558-2/2559  680,000.00

ดร.ภนทราวคธ ไทยพวชวตบมรพา

     ม บมรพา

     

นางสาวอารชยรพร สวทธวญาณไพบมลยร

     อคทยานสวพงแวดล ขอมนานาชาตวส วรวนธร

     

การววจนย และพนฒนาการบรวหารจนดการ

ระบบนวเวศลคสมนอนาภายใต ขการเปลชพยน

แปลงสภาพภมมวอากาศ : กรณชศศกษา

อคทยานสวพงแวดล ขอมนานาชาตวส วรวนธร 

และพพนนทชพตสอเนพพอง

 59 12/2557-1/2559  2,859,000.00

รศ.สามนคคช บคณยะวนฒนร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

นายบคญเลวศ อาชชวระงนบโรค

     กรมอคตคนวยมววทยา

     

นายสครชนย รนตนเสรวมพงศร

     สอานนกงานพนฒนาเทคโนโลยชอวกาศ และภมมว

สารสนเทศ

     

นายศศววนฒนร ตวตะปนญ

     อคทยานสวพงแวดล ขอมนานาชาตวส วรวนธร

     

นางสาวชลนนธร ผลรคสง

     อคทยานสวพงแวดล ขอมนานาชาตวส วรวนธร

     

อ.ยคทธพงษร คชรชมนงคละ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

ผศ.สครนสวดช พรหมอยมส

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

การววจนยเชวงพพนนทชพเพพพอบมรณาการองคร

ความรม ขในการพนฒนาศนกยภาพของพพช

สกคลเมสา (Antidesma sp.) เพพพอสร ขาง

มมลคสาเพวพม และความยนพงยพนทางการ

เกษตร

 60 10/2557-9/2558  900,000.00

อ.ธนญญรวนวช ธนญสวรววรรธนร

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

อ.สคขคมาภรณร ศรชเผดรจ

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร
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อ.กานดา ล ขอแก ขวมณช

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

การววจนยเชวงพพนนทชพเพพพอบมรณาการองคร

ความรม ขในการพนฒนาศนกยภาพของพพช

สกคลเมสา (Antidesma sp.) เพพพอสร ขาง

มมลคสาเพวพม และความยนพงยพนทางการ

เกษตร

 60 10/2557-9/2558  900,000.00

ผศ.ดร.รคสงนภา ตน นงจวตรเจรวญกคล

     บนณฑวตววทยาลนย มหาววทยาลนยราชภนฎสวนดคส วต

     

การววจนยประเมวนความต ของการจอาเปร น

สมรรถนะทชพพศงประสงครของอาจารยร

ระดนบบนณฑวตศศกษาของมหาววทยาลนย

ราชภนฏ

 61 1/2558-3/2559  700,000.00

อ.จนนทรรเพรญ ตน นงจวตรเจรวญกคล

     คณะววทยาศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนฐานและพลศศกษา

ผศ.ดร.ววชคดา กวจธรธรรม

     สถาบนนววจนยพฤตวกรรมศาสตรร ม.ศรชนครวนทรววโรฒ

     

ผศ.โสภณ อคไรชพพน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การววจนยและพนฒนาเพพพอประยคกตรใช ข

เชพนอราเขชยว Metarhizium 

anisopliae และเชพนอราขาว 

ูBฺeauveria bassiana ในการควบ

คคมแมลงศนตรมข ขาวชนวดปากเจาะดมด

 62 2/2558-1/2559  1,039,555.00

ผศ.โสภณ อคไรชพพน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

รศ.โกศล เจรวญสม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

รศ.วววนฒนร เสพอสะอาด

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

นางสาวดอกกล ขวยไม ข หอมระหนด

     ศมนยรววจนยควบคคมศนตรมพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว

     

นางสาวเนตรนภา พคสมหสาน

     ศมนยรววจนยควบคคมศนตรมพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว

     

นายสนงวอน ไกรววจวตร

     ศมนยรววจนยควบคคมศนตรมพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว

     

ผศ.โสภณ อคไรชพพน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การววจนยและพนฒนาเพพพพอประยคกตรใช ข

ศนตรมธรรมชาตวในการควบคคมแมลง

ศนตรมพพชวงศรกะหลอพา

 63 2/2558-1/2559  936,490.00

ผศ.โสภณ อคไรชพพน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

รศ.โกศล เจรวญสม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

นางสาวรนตตวกาล ทรนพยรโมค

     ศมนยรววจนยควบคคมศนตรมพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว

     

นางสาวชรวดา สนตยวงศร

     ศมนยรววจนยควบคคมศนตรมพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว

     

นางสาวพรรณทวพา ลชทหาร

     ศมนยรววจนยควบคคมศนตรมพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว
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รศ.วววนฒนร เสพอสะอาด

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การววจนยและพนฒนาเพพพพอประยคกตรใช ข

ศนตรมธรรมชาตวในการควบคคมแมลง

ศนตรมพพชวงศรกะหลอพา

 63 2/2558-1/2559  936,490.00

ผศ.โสภณ อคไรชพพน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การววจนยและพนฒนาเพพพอประยคกตรใช ข

ศนตรมธรรมชาตวในการควบคคมแมลง

ศนตรมอ ขอย

 64 2/2558-1/2559  1,087,955.00

รศ.วววนฒนร เสพอสะอาด

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

นายพงศกร ชนะ

     ศมนยรววจนยควบคคมศนตรมพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว

     

นางสาวรนตตวกาล ทรนพยรโมค

     ศมนยรววจนยควบคคมศนตรมพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว

     

นางสาวดอกกล ขวยไม ข หอมระหนด

     ศมนยรววจนยควบคคมศนตรมพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว

     

ผศ.นวตว ชมเช วด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

การศศกษาความหลากหลายทางพนนธค

กรรมของพสอแมสพนนธครและกค ขงขาวแวน

นาไม (Litopenaeus vannamei)

 65 2/2558-1/2559  1,856,000.00

อ.ประพนนธรศนกดวธ ศชรษะภมมว

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

อ.ณวชนนนทนร แมคมวลแลน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

ผศ.นวตว ชมเช วด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

การศศกษาเชพนอกสอโรคและอาการของ

โรคทชพมชความสนมพนนธรกนบกค ขงตายดสวน

เพพพอนอาไปใช ขในการควบคคมก ขู คงตาย

ดสวนในประเทศไทย

 66 2/2558-1/2559  2,065,000.00

ดร.กนลยาณช ศรชธนญญลนกษณา-แดงตวตบ

     ศมนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว สอานนกววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

ดร.สวรวพงษร ฐวตะมาดช

     คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลนยมหวดล

     

ดร.อนคภาพ ประชคมวนด

     ศมนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว สอานนกววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นางสาวจวราพร ศรชศาลา

     ศมนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว สอานนกววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นางสาวปวยฉนตร สงวนรนตนร

     ศคนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวกาพแหสง

ชาตว

     

ดร.เสจ ไชยเพรชร

     ศคนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวกาพแหสง

ชาตว
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นางสาวหทนยทวพยร สคขสดใส

     ศคนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวกาพแหสง

ชาตว

     

การศศกษาเชพนอกสอโรคและอาการของ

โรคทชพมชความสนมพนนธรกนบกค ขงตายดสวน

เพพพอนอาไปใช ขในการควบคคมก ขู คงตาย

ดสวนในประเทศไทย

 66 2/2558-1/2559  2,065,000.00

ผศ.ประทชป ด ขวงแค

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

การศศกษาบทบาทของแมลงผสม

เกสรตสอการรนกษาความหลากหลาย

ทางชชวภาพพรรณพพชปส าดวบเขา

 67 12/2557-6/2559  388,000.00

ผศ.วนฒนชนย ตาเสน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

นายชนยณรงคร ปน นนคง

     องครการสวนสนตวร

     

การศศกษาพฤตวกรรมและปรวมาณ

ฮอรรโมนเพพพอเพวพมประสวทธวภาพการ

เพาะเลชนยงขยายพนนธครของเสพอปลาทชพ

อยมสในสภาพการเพาะเลชนยง

 68 10/2557-9/2558  521,100.00

นางสาวณนฐากมล  ขจรกลวพน

     องครการสวนสนตวร

     

นางสาวสคทธวลนกษณร  มชวชระสม

     องครการสวนสนตวร

     

นางสาวปวยาณชยร  งามสคข

     องครการสวนสนตวร

     

นายจตคพร  กระจายศรช

     คณะสนตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลนยเทคโนโลยช

มหานคร

     

อ.จรรยา เจตนรเจรวญ

     คณะววทยาศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาทรนพยากรและสวพงแวดล ขอม

รศ.มณฑล จอาเรวญพฤกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การศศกษาลนกษณะอคทกววทยากายภาพ 

และนวเวศววทยาของพลนบพลศงธาร

 69 12/2557-6/2560  596,000.00

อ.ปวยพงษร ทองดชนอก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

อ.วชนนส ตสวนเครพอ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

ผศ.ปวยะ กวตตวภาดากคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การสสงผสาน "เทคโนโลยช 52 

สนปดาหร" สมสเกษตรกรและผม ขเกชพยวข ของ 

เพพพอเสรวมสร ขางประสวทธวภาพการผลวต

พพชเศรษฐกวจและเพวพมรายได ข

เกษตรกร

 70 9/2558-3/2560  3,905,700.00

รศ.ออาไพวรรณ ภราดรรนควนฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

อ.ปรวยานคช จคลกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

อ.พวจวตรา แก ขวสอน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

อ.รนกศนกดวธ เสรวมศนกดวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน
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ผศ.สมพงษร เจษฎาธรรมสถวต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

การสสงผสาน "เทคโนโลยช 52 

สนปดาหร" สมสเกษตรกรและผม ขเกชพยวข ของ 

เพพพอเสรวมสร ขางประสวทธวภาพการผลวต

พพชเศรษฐกวจและเพวพมรายได ข

เกษตรกร

 70 9/2558-3/2560  3,905,700.00

อ.ทรงยศ โชตวชคตวมา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.ชนยสวทธวธ ทองจม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ทนศไนย จารควนฒนพนนธร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

อ.สคพจนร กาเซรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

อ.เอกวนต ววถชประดวษฐร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

นายวนชระ ศรชสวนสดวธ

     ทอางานอวสระ

     

อ.ฤทธช มชสนตยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

การสนงเคราะหรอนคภาคเหลรกและทอง

ทชพมชขนาดระดนบนาโนเมตรเพพพอใช ขใน

งานทางด ขานสารเภสนชรนงสช

 71 7/2558-1/2550  919,000.00

อ.ฤทธช มชสนตยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

นางสาวพวมพรพร อคทยารนตนร

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

นางสาวกชพรรณ กาญจนะ

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

นายจารคเดช วาดววไล

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว(องครการ

มหาชน)

     

ผศ.วนนววสา สคดประเสรวฐ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

ผศ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

การอนครนกษรและฟพนนฟมสภาพแวดล ขอม

ทางนอนาในเขตเมพองของภมมวภาคเอเซชย

 72 9/2558-9/2559  2,776,000.00

รศ.ววนนย เลชยงเจรวญสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

รศ.ชาตว เจชยมไชยศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

รศ.สนญญา สวรวว วทยาปกรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม
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รศ.พงศรศนกดวธ หนมพนนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

การอนครนกษรและฟพนนฟมสภาพแวดล ขอม

ทางนอนาในเขตเมพองของภมมวภาคเอเซชย

 72 9/2558-9/2559  2,776,000.00

รศ.ภนชราภรณร สควรรณววทยา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

รศ.ววไล เจชยมไชยศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

รศ.ทรงกลด จารคสมบนตว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

แกนกนญชงในการผลวตวนสดคกสอสร ขาง

ในรมปแบบของพารรตวเควลบอรรด

 73 9/2558-9/2559  860,860.00

วนลยคทธ เฟพพองวววนฒนร

     สอานนกววจนยและพนฒนาการปส าไม ข กรมปส าไม ข

     

นางสาวปวยะวดช บนวจงกล

     สอานนกววจนยและพนฒนาการปส าไม ข กรมปส าไม ข

     

อ.ฐวตววรา พมลสวนสดวธ

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

นางสาววรารนตนร หาคอา

     ศมนยรประสานเพพพอการพนฒนาสมสความเปร นเลวศ มก.

     

ส วทธวชนย  ขคนทองแก ขว

     คณะทนนตแพทยศาสตรร  มหาววทยาลนยธรรม

ศาสตรร

     

ความผนนแปรของโครโมโซมเซลลร

ไลนรมะเรรงชสองปากโดยใช ขเทคนวค

เซลลรพนนธคศาสตรร

 74 10/2557-9/2558  792,300.00

รศ.สครวนทรร ปวยะโชคณากคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

เอกรนฐ หวตโกเมท

     คณะทนนตแพทยศาสตรร  มหาววทยาลนยธรรม

ศาสตรร

     

บคษบา ฤกษรออานวยโชค

     หนสวยมนคษยรพนนธคศาสตรร ภาคววชาพยาธวววทยา 

คณะแพทยศาสตรร โรงพยาบาลรามาธวบดช 

มหาววทยาลนยมหวดล

     

ผศ.ครศร ศรชกคลนาถ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรนตนราภรณร

     สอานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (

องครการมหาชน)

     

โครงการการจนดทอายคทธศาสตรรววจนย

การพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานความ

หลากหลายทางชชวภาพของประเทศ

ไทย

 75 5/2558-2/2559  50,000.00

รศ.รนชตวรรณ กาญจนปนญญาคม

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

ผศ.คนทลชยา จวรประเสรวฐกคล

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถาปนตยกรรม

นายสมเดช ชคนถนอม

     สอานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (

องครการมหาชน)
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ดร.อรวช ศรชบคญลพอ

     สอานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (

องครการมหาชน)

     

โครงการการจนดทอายคทธศาสตรรววจนย

การพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานความ

หลากหลายทางชชวภาพของประเทศ

ไทย

 75 5/2558-2/2559  50,000.00

นางสาวรนชดา คะดาษ

     สถาบนนววจนยและพนฒนาแหสงมหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     ฝส ายประสานงานววจนยและประเมวนผล

ดร.โชคชนย เอกทนศนาวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

โครงการถสายทอดเทคโนโลยชในการ

ผลวตและการผลวตเมลรดพนนธครข ขาวโพด

เลชนยงสนตวรลมกผสมเดชพยวพนนธครสควรรณ 

4452 ในจนงหวนดนครราชสชมา

 76 4/2558-12/2558  610,000.00

นางสาวสดใส ชสางสลนก

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นางสาวอคทคมพร ไชยวงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นายประเสรวฐ ถาหล ขา

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นางชไมพร เอกทนศนาวรรณ(กวตตวธรรมกมล)

     สอานนกสสงเสรวมและฝศกอบรม บางเขน

     ฝส ายฝศกอบรม

รศ.ววนนย พคทธกมล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

โครงการประเมวนผลการดอาเนวนงาน

ของสอานนกงานคณะกรรมการววจนยแหสง

ชาตว (วช.) ประจอาปชงบประมาณ 

2557

 77 10/2557-3/2558  800,000.00

รศ.ววนนย พคทธกมล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

โครงการประเมวนผลการดอาเนวนงาน

ของสอานนกงานคณะกรรมการววจนยแหสง

ชาตว ประจอาปชงบประมาณ 2558

 78 7/2558-9/2559  700,000.00

ปวรวศร เลวศธรรมเทวช

     มหาววทยาลนยกรคงเทพ

     

โครงการพนฒนาระบบกฎหมายเพพพอ

เสรวมสร ขางความสามารถในการแขสง

ขนนธครก วจจากความหลากหลายทาง

ชชวภาพของประเทศไทยเพพพอรองรนบ

การเข ขาสมสประชาคมอาเซชยน

 79 10/2557-9/2559  1,871,100.00

อรรยา สวงหรสงบ

     มหาววทยาลนยกรคงเทพ

     

ทนงศนกดวธ มหากคศล

     อนยการจนงหวนดผม ขชสวย สอานนกงานอนยการจนงหวนด

สมคทรสาคร

     

ปานทวพยร พฤกษาชลววทยร

     คณะนวตวศาสตรร จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

อลวตา คงชนะกคล

     สถาบนนชชวววทยาศาสตรรโมเลกคล มหาววทยาลนย

มหวดล

     

ก วตวศนกดวธ ส วนทวพยรรคสงรนตนร

     สถาบนนววจนยจคฬาภรณร

     

อนจฉรา ชวนนวยมพาณวชยร

     สถาบนนกฎหมายและการพนฒนา มมลนวธวเลวศธรรม
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ผศ.ครศร ศรชกคลนาถ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

โครงการพนฒนาระบบกฎหมายเพพพอ

เสรวมสร ขางความสามารถในการแขสง

ขนนธครก วจจากความหลากหลายทาง

ชชวภาพของประเทศไทยเพพพอรองรนบ

การเข ขาสมสประชาคมอาเซชยน

 79 10/2557-9/2559  1,871,100.00

ปรวญรญาภรณร เตรงประเสรวฐ

     มหาววทยาลนยกรคงเทพ

     

ผศ.ณนฐพร ฉนตรแถม

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

โครงการแลกเปลชพยนนนกววจนยระยะสน นน 

: การรนบรอง Prof.Dr.Thomas 

Zentgraf, Department of 

Physics, university of 

Paderborn สหพนนธรสาธารณรนฐ

เยอรมนช ระหวสางวนนทชพ 20 

สวงหาคม-19 ธนนวาคม 2558 ณ 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

 80 8/2558-12/2558  66,000.00

ผศ.มณชรนวศาษร  ศรชสมวงศร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาการจนดการประมง

โครงการววเคราะหรศนกยรการผลวตทาง

นวเวศววทยา การปรนบตนว และการ

เปลชพยนแปลงของทรนพยากรประมง

 81 1/2558-2/2559  560,000.00

รศ.จารคมาศ เมฆสนมพนนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

ดร.ภนทราวคธ ไทยพวชวตบมรพา

     ภาคววชาวารวชศาสตรร คณะววทยาศาสตรร 

มหาววทยาลนยบมรพา

     

ผศ.ภนทรนนนทร ทนกขนนทร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

โครงการศศกษาแนวทางการออกแบบ

พพนนทชพสชเขชยวในเมพองเพพพอลดผล

กระทบจากปรากฎการณรเกาะความ

ร ขอนในเมพอง

 82 12/2557-6/2559  377,000.00

อ.พคดตาน จนนทรางกมร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวสถาปนตยกรรม

ผศ.ภนทรนนนทร ทนกขนนทร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

ผศ.ภนทรนนนทร ทนกขนนทร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

โครงการศศกษาแนวทางการออกแบบ

เรขาคณวตของเมพองเพพพอสสงเสรวมลมใน

การลดความร ขอนและมลพวษทาง

อากาศในเมพอง

 83 12/2557-6/2559  1,110,000.00

ผศ.ภนทรนนนทร ทนกขนนทร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

อ.พคดตาน จนนทรางกมร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวสถาปนตยกรรม

รศ.สคทธวศนกดวธ ศรลนมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการศศกษาพฤตวกรรมการเกวดดวน

ถลสมเพพพอการปของกนนและสร ขางระบบ

เตพอนภนยดวนถลสมในพพนนทชพภาคเหนพอ : 

พพนนทชพต ขนแบบบ ขานดอยช ขาง ตอาบลวาว

ร ออาเภอแมสสรวย จนงหวนดเชชยงราย

 84 6/2558-12/2559  3,861,000.00

ดร.สนนตว ไทยยพนวงศร

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลรนตนโกสวนทรร

     

นายวรวนชรร ตอวววนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ภาคววชาววศวกรรมโยธา
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นายดอารงคร ปวนงสควรรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ภาคววชาววศวกรรมโยธา

     

โครงการศศกษาพฤตวกรรมการเกวดดวน

ถลสมเพพพอการปของกนนและสร ขางระบบ

เตพอนภนยดวนถลสมในพพนนทชพภาคเหนพอ : 

พพนนทชพต ขนแบบบ ขานดอยช ขาง ตอาบลวาว

ร ออาเภอแมสสรวย จนงหวนดเชชยงราย

 84 6/2558-12/2559  3,861,000.00

นายสวรวศาสตรร ยนงแสนภม

     คณะววศวกรรมศาสตรร ภาคววชาววศวกรรมโยธา

     

นางสาวลนกษมช ศรชเจรวญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ภาคววชาววศวกรรมโยธา

     

นางสาวผนสสชา คอาสคข

     คณะววศวกรรมศาสตรร ภาคววชาววศวกรรมโยธา

     

นายสมรยร พนฒนาประทชป

     คณะววศวกรรมศาสตรร ภาคววชาววศวกรรมโยธา

     

นายธชรไนยร น ขู คยมาก

     คณะววศวกรรมศาสตรร ภาคววชาววศวกรรมโยธา

     

นายราเมตรร สคขเจรวญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ภาคววชาววศวกรรมโยธา

     

นายสมศนกดวธ เลวศประเสรวฐพนนธร

     มมลนวธวมดชนะภนย

     

นางสาวศวรวภรณร ฟขาคอาตนน

     มมลนวธวมดชนะภนย (เชชยงราย)

     

รศ.มณฑล จอาเรวญพฤกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

เทคนวคการผลวตกล ขาพลนบพลศงธาร

คคณภาพเพพพอการฟพนนฟม

 85 12/2557-6/2560  380,000.00

นายเดชา ดวงนามล

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยเพพพอการพนฒนาชายฝนพงอนนดามนน (ฝส าย

สนนบสนคนววชาการ)

นางสาวรมณชยร เจรวญทรนพยร

     สถาบนนววจนยและพนฒนาแหสงมหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     ฝส ายเครพพองมพอและววจนยทางววทยาศาสตรร

อ.เบญญา มะโนชนย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

รศ.อรพวนทร เจชยรถาวร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

นวนตกรรมวนสดคนาโนโมโนลวทสอาหรนบ

การววเคราะหรพทาเลตในสนตวรนอนาทะเล

 86 7/2558-1/2560  92,000.00

ดร.แฟรดาซร มาเหลรม

     กรมสสงเสรวมคคณภาพสวพงแวดล ขอม

     

ผศ.ดร.จวรนฎฐร แสนทน

     มหาววทยาลนยเชชยงใหมส

     

นายพชรพงษร สคนทรเดชะ

     กรมสสงเสรวมคคณภาพสวพงแวดล ขอม
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อ.ววมลรนตนร อวนศวร

     คณะเทคนวคการสนตวแพทยร

     ภาคววชาเทคนวคการสนตวแพทยร

นวนตกรรมวนสดคนาโนโมโนลวทสอาหรนบ

การววเคราะหรพทาเลตในสนตวรนอนาทะเล

 86 7/2558-1/2560  92,000.00

ดร.นวลวรรณ ทวยเจรวญ

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

แนวทางการพนฒนาสภาพแวดล ขอม

ชคมชนและทชพอยมสอาศนยชคมชนเมพองเพพพอ

รองรนบการใช ขชชววตด ขวยตนเองของผ ขู ม

สมงอายคชาวไทย

 87 7/2558-6/2561  1,373,000.00

ดร.นวลวรรณ ทวยเจรวญ

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

แนวทางการพนฒนาสภาพแวดล ขอม

ชคมชนและทชพอยมสอาศนยเพพพอรองรนบการ

ใช ขชชววตของผม ขสมงอายคชาวไทย

 88 9/2558-9/2559  1,373,000.00

ผศ.ดร. วนารนตนร กรอวสรานคกมล

     คณะววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช มหาววทยาลนย

ธรรมศาสตรร

     

นางสาวกคลจวรา สาคร

     กองพนฒนาเมพองและจนดรมปทชพด วนเพพพอพนฒนาพพนนทชพ 

การเคหะแหสงชาตว

     

พญ.นงนาถ จวนแจ ขง

     กลคสมงานเวชกรรมสนงคม โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสชมา

     

ผศ.นวตว ชมเชวด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

แนวทางการเลชนยงกค ขงขาวแวนนาไม

เพพพอลดความเสชพยงตสอการตวดเชพนอ

แบคทชเรชย Vibrio 

parahaemolyticus สายพนนธครกสอโรค

อชเอรมเอส

 89 2/2558-1/2559  1,612,000.00

รศ.วราหร เทพาหคดช

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

ผศ.นวตว ชมเช วด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

นางธวดาพร ฉวชภนกดวธ

     ศมนยรววจนยและพนฒนาประมงชายฝนพงจนนทบครช กรม

ประมง

     

นางกคลวรา แสงรสู คงเรพอง

     ศมนยรววจนยและพนฒนาประมงชายฝนพงจนนทบครช กรม

ประมง

     

นางสาวทนศนชยร นลวชนย

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภมมว

     

ผศ.ภนทรนนนทร ทนกขนนทร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

แนวทางในการออกแบบเมพองสชเขชยว

เพพพอลดผลกระทบจากปรากฎการณร

เกาะความร ขอนในเมพอง

 90 12/2557-6/2559  -  

ผศ.จวนตนา กาญจนววสคทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

แนวปฏวบนตวทชพดชของววสาหกวจชคมชน

เบญจรงครบ ขานดอนไกสดช ออาเภอ

กระทคสมแบน จนงหวนดสมคทรสาคร

 91 9/2557-8/2558  50,000.00

ผศ.วรรณดช สคทธวนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา
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เอกรนฐ หวตโกเมท

     คณะทนนตแพทยศาสตรร  มหาววทยาลนยธรรม

ศาสตรร

     

บทบาทหน ขาทชพของยชนทชพมชความ

สนมพนนธรกนบการรคกลอนาของเซลลรมะเรรง

ศชรษะและลอาคอ

 92 10/2557-9/2558  792,300.00

ลนดดา มชสคข

     คณะทนนตแพทยศาสตรร  มหาววทยาลนยธรรม

ศาสตรร

     

ส วทธวรนกษร รอยตระกมล

     ห ของปฏวบนตวการววจนยโปรตชโอมวกสร สถาบนนจชโนม  

ศมนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

ส วทธวชนย  ขคนทองแก ขว

     คณะทนนตแพทยศาสตรร  มหาววทยาลนยธรรม

ศาสตรร

     

ผศ.ครศร ศรชกคลนาถ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

ผศ.ธนนช สคขววมลเสรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ผลกระทบของการลดลงของพพนนทชพปส า

ทชพมชตสอปรวมาณตะกอนเหนพอพพนนทชพอสาง

เกรบนอนาลอาพระเพลวง ประเทศไทย

 93 10/2557-6/2558  300,000.00

ผศ. ดร.ปรชยาพร โกษา

     สอานนกววชาววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชสครนารช

     

ผศ.นวตว ชมเช วด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

ผลกระทบของสายพนนธครกค ขงขาวแวน

นาไมทชพแตกตสางกนน ตสอการเกวดโรค 

EMS ในฟารรมเลชนยงและในห ของ

ปฏวบนตวการ

 94 2/2558-1/2559  2,140,000.00

ดร.เตรมดวง สมศวรว

     สถาบนนสคขภาพสนตวรนอนาจพด กรมประมง

     

ดร.พคทธรนตนร เบ ขาประเสรวฐกคล

     สถาบนนสคขภาพสนตวรนอนาจพด กรมประมง

     

นายสวทธวพนฒนร รนฐววนวจ

     สถาบนนสคขภาพสนตวรนอนาจพด กรมประมง

     

นางสาวลนดดาวนลยร กจกหมพพน

     สถาบนนสคขภาพสนตวรนอนาจพด กรมประมง

     

ผศ.นวตว ชมเชวด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

ผศ.วชรวรรณ อมรศนกดวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

แมลงศนตรมข ขาวและแตนเบชยนทชพสอาคนญ 95 10/2557-10/2558  200,000.00

ผศ.พวช วต สมบมรณร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

เยพพอเชวงกลเสรวมความแขรงแรงจากวนตถค

ดวบเส ขนใยในประเทศสอาหรนบผลวต

วนสดคเชวงประกอบไฟเบอรรซชเมนตร

 96 6/2558-10/2559  2,185,000.00

ผศ.นวคม แหลมสนก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

รศ.มณฑล จอาเรวญพฤกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

รมปแบบการจนดการระบบนวเวศลอา

คลองเพพพอการฟพนนฟมพลนบพลศงธาร

 97 12/2557-6/2560  539,000.00
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นายณนฐวนฒนร คลนงทรนพยร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     สถานชววจนยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด

รมปแบบการจนดการระบบนวเวศลอา

คลองเพพพอการฟพนนฟมพลนบพลศงธาร

 97 12/2557-6/2560  539,000.00

อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

ผศ.วชระเกษตร สวนผกา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

นายอนคชา ทะรา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     สถานชววจนยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด

นายเดชา ดวงนามล

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยเพพพอการพนฒนาชายฝนพงอนนดามนน (ฝส าย

สนนบสนคนววชาการ)

อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

รมปแบบทชพเหมาะสมในการปลมกปส าใช ข

สอยของชคมชนบนพพนนทชพสมง

 98 5/2558-1/2560  400,000.00

อ.พรเทพ เหมพอนพงษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

นางสาวนรวนธร จอาวงษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     สอานนกงานเลขานคการ

นายกวตตวศนกดวธ จวนดาวงศร

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

อ.นวตยา เมชนยนมวตร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

ลนกษณะทางอคทกววทยา และปรวมาณ

ตะกอนแขวนลอยภายหลนงการฟพนนฟม

ปส า และการจนดการปส าบนทชพสมง

 99 5/2558-1/2560  565,000.00

อ.วชนนส ตสวนเครพอ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

ดร.ววสคทธวพนนธร มหาอาชา

     คณะสวพงแวดล ขอม มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

อ.สคภนทรา ถศกสถวตยร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

นางสาวพนชเรศรร ชคนตตรนยกคล

     ศมนยรววจนยปส าไม ข มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

นายสวทธวโชค กลสอมววญญา

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา คณะวนศาสตรร

     

Arunpak Pitakpong

     Suranaree University of Technology

     

ไลเคนสรสกคล Graphis ของประเทศ

ไทย

 100 11/2557-12/2558  100,000.00

อ.เอกพนนธร ไกรจนกรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

วนวนฒนววธชทชพเหมาสมสอาหรนบการ

จนดการและการฟพนนฟมปส าในพพนนทชพสมง

 101 5/2558-1/2560  303,000.00

อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

ผศ.วชระเกษตร สวนผกา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

นายขจร สครวยะ

     สถานชววจนยเกษตรหลวงอสางขาง มมลนวธวโครงการ

หลวง

     

รศ.อรพวนทร เจชยรถาวร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

วนสดคนาโนโมโนลวทชนวดใหมสเพพพอการ

ววเคราะหรตนวอยสางสารประกอบพทเลต

จอานวนมากในสนตวรนอนาทะเล

 102 7/2558-1/2560  462,000.00

รศ.อรพวนทร เจชยรถาวร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

อ.ววมลรนตนร อวนศวร

     คณะเทคนวคการสนตวแพทยร

     ภาคววชาเทคนวคการสนตวแพทยร

ส วทธวพงศร สรเดช

     ฝส ายเภสนชและผลวตภนณฑรธรรมชาตว    สถาบนนววจนย

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงประทศไทย

     

ววจนยและพนฒนาผลวตภนณฑรย ขอมสชผม

นวนตกรรมใหมสจากพพชสมคนไพรไทย

สอาหรนบวนยสมงอายคโดยอาศนยแนวทาง

ด ขานไมโคร/นาโนเทคโนโลยช

 103 10/2557-10/2562  700,000.00

นายธนโชตว ธรรมชาตว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

นางธนญวรนตนร กาจสงคราม

     ฝส ายเภสนชและผลวตภนณฑรธรรมชาตว สถาบนนววจนย

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงประทศไทย

     

ดร. ธนญชนก เมพองมนพน

     ฝส ายเภสนชและผลวตภนณฑรธรรมชาตว สถาบนนววจนย

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงประทศไทย

     

ดร.ขนวษฐา ชวนะนรเศรษฐร

     ฝส ายเภสนชและผลวตภนณฑรธรรมชาตว สถาบนนววจนย

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงประทศไทย

     

นางสาวศรนญญา เหลสาววทยางครกมร

     ฝส ายเภสนชและผลวตภนณฑรธรรมชาตว สถาบนนววจนย

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงประทศไทย

     

นางสรชยา เรพองพนฒนพงศร

     ฝส ายเภสนชและผลวตภนณฑรธรรมชาตว สถาบนนววจนย

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงประทศไทย

     

ดร. ประไพภนทร คลนงทรนพยร

     ฝส ายเภสนชและผลวตภนณฑรธรรมชาตว สถาบนนววจนย

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงประทศไทย

     



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )
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นางสาวพรเพรญ ศวรวดอารง

     ฝส ายนวนตกรรมวนสดค  สถาบนนววจนยววทยาศาสตรรและ

เทคโนโลยชแหสงประทศไทย

     

ววจนยและพนฒนาผลวตภนณฑรย ขอมสชผม

นวนตกรรมใหมสจากพพชสมคนไพรไทย

สอาหรนบวนยสมงอายคโดยอาศนยแนวทาง

ด ขานไมโคร/นาโนเทคโนโลยช

 103 10/2557-10/2562  700,000.00

นางสาวเตพอนตา เสมาทอง

     ฝส ายเภสนชและผลวตภนณฑรธรรมชาตว สถาบนนววจนย

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงประทศไทย

     

ดร. ไพบมลยร       เรพองพนฒนพงศร

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป  คณะววทยา

ศาสตรร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขต

บางเขน

     

ภก. ดร. ปกรณร ไกรสวทธวธ

     ภาคววชาเภสนชกรรม คณะเภสนชศาสตรร 

มหาววทยาลนยธรรมศาสตรร รนบผวดชอบงานด ขานการ

พนฒนาสมตรผลวตภนณฑร

     

ดร.ชคลชรนตนร บรรจงลวขวตกคล

     ฝส ายเภสนชและผลวตภนณฑรธรรมชาตว สถาบนนววจนย

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงประทศไทย

     

ภญ. รศ. ดร. มานช เหลพองธนะอนนนตร

     ภาคววชาเทคโนโลยชเภสนชกรรม คณะ

เภสนชศาสตรร       มหาววทยาลนยศวลปากร

     

ดร. พวพนฒนร คงประชา

          ภาคว วชาเคมช คณะววทยาศาสตรร      

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตบางเขน

     

รศ.เรณคมาศ มาอคสน

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

ศนกยภาพและรมปแบบการพนฒนา

บคคลากรในอคตสาหกรรมการทสอง

เทชพยวเชวงสคขภาพของไทยให ขมช

สมรรถนะทชพดชและมชคคณวคฒวววชาชชพ

 104 4/2558-3/2559  1,100,000.00

อ.นพรนตนร ศคทธวถกล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

อาจารยร ดร.กวพงกนก  เสาวภาวงศร

     จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

ผศ.ภนทรวรรธนร จชรพนฒนรธนธร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

สมรรถนะด ขานความรม ขความสามารถใน

การสอนเนพนอหาววชาเฉพาะ (PCK) 

ของครมธครก วจในสถาบนนอาชชวศศกษา: 

การสนงเคราะหรภายใต ขกรอบการจนดการ

ศศกษาในศษวรรตทชพ 21

 105 7/2558-6/2559  98,010.00

รศ.สวงหร อวนทรชมโต

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

หวนเทชยมจากแกนกนญชงสอาหรนบ

งานออกแบบและกสอสร ขางทาง

สถาปนตยกรรม

 106 9/2558-9/2559  852,000.00

ผศ.รนตนาวรรณ มนพงคนพง

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

ธนนนทร นคชเนตร

     ศมนยรเชชพยวชาญเฉพาะทางด ขานกลยคทธรธครก วจทชพเปร น

มวตรตสอสวพงแวดล ขอม
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สายสคดา เกษมธนะศนกดวธ

     ศมนยรสร ขางสรรครการออกแบบเพพพอสวพงแวดล ขอม

     

หวนเทชยมจากแกนกนญชงสอาหรนบ

งานออกแบบและกสอสร ขางทาง

สถาปนตยกรรม

 106 9/2558-9/2559  852,000.00

รวม     106  โครงการ     งบประมาณ      90,034,990.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการอดอยและนจ นาตาลทรายแหลลงททน 

- 
รศ.บพวตร ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

โครงการพนฒนาและขยายอ ขอยพนนธครดช 

ปช  2558

 1 10/2557-12/2558  5,000,000.00

รศ.รนตนา ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.พงศรศนกดวธ ชลธนสวนสดวธ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.นนทวนชรร ชนยณรงคร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.ชคตว มสวงประเสรวฐ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นางสาวแสนสคข รนตนผล

     กรมสสงเสรวมการเกษตร

     

โครงการสสงเสรวมการจนดทอาแปลงพนนธคร

อ ขอยสะอาด

 2 10/2557-9/2558  180,000.00

รศ.สคภาพร กลวพนคง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

รศ.บพวตร ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

พนฒนาเครพอขสายการคนดเลพอกพนนธคร

โดยนอาเทคโนโลยชสารสนเทศและ

ระบบเครพอขสายเข ขามาสนนบสนคนการ

ปรนบปรคงและคนดเลพอกพนนธครอ ขอย

 3 10/2557-12/2558  1,500,000.00

รศ.บพวตร ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายปฐมพงษร คคมพล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมหวนง หลชค ขา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

พนฒนาต ขนแบบธนาคารเมลรดพนนธคร

อ ขอย (Dehumidify)

 4 10/2557-12/2558  4,000,000.00

รศ.รนตนา ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.พงศรศนกดวธ ชลธนสวนสดวธ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.วรรณธนะ กสานตวกคล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

พนฒนาต ขนแบบโรงเรพอน Photo 

period  house เพพพอการปรนบปรคงพนนธคร

อ ขอย

 5 10/2557-12/2558  8,000,000.00
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รศ.บพวตร ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

พนฒนาต ขนแบบโรงเรพอน Photo 

period  house เพพพอการปรนบปรคงพนนธคร

อ ขอย

 5 10/2557-12/2558  8,000,000.00

ผศ.ลพ ภวภมตานนทร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

นายสมหวนง หลชค ขา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสานนทร บคญมช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

พนฒนาต ขนแบบโรงเรพอนผสมพนนธครอ ขอย 6 10/2557-12/2558  5,000,000.00

รศ.รนตนา ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.ชคตว มสวงประเสรวฐ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายปฐมพงษร คคมพล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมหวนง หลชค ขา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

พนฒนาต ขนแบบโรงเรพอนอนคบาลกล ขา

อ ขอย

 7 10/2557-12/2558  4,000,000.00

อ.ชคตว มสวงประเสรวฐ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.นนทวนชรร ชนยณรงคร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายปฐมพงษร คคมพล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

พนฒนาระบบการเตรชยมนอนาอ ขอยสอาหรนบ

การววเคราะหรคคณภาพอ ขอย

 8 10/2557-12/2558  3,000,000.00

รศ.พงศรศนกดวธ ชลธนสวนสดวธ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.ชคตว มสวงประเสรวฐ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.วรรณธนะ กสานตวกคล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมชาย หลสอมหนทธนะกคล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาคววชาเกษตรกลววธาน

     

รศ.บพวตร ตน นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

พนฒนาระบบการย ขายปลมกกล ขาอ ขอยลง

แปลง

 9 10/2557-12/2558  4,000,000.00
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อ.นนทวนชรร ชนยณรงคร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

พนฒนาระบบการย ขายปลมกกล ขาอ ขอยลง

แปลง

 9 10/2557-12/2558  4,000,000.00

นายสานนทร บคญมช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมชาย หลสอมหนทธนะกคล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาคววชาเกษตรกลววธาน

     

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ      34,680,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการอาชอวศฝกษาแหลลงททน 

- 
รศ.พนวต เขรมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

แนวทางการบรวหารววทยาลนย

เทคโนโลยชฐานววทยาศาสตรร เพพพอ

สร ขางทนกษะการเรชยนรม ขในศตวรรษทชพ  

21

 1 3/2558-9/2558  500,000.00

รศ.วรนทยา ธรรมกวตตวภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

อ.สคนทรา โตบนว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการอาหารและยาแหลลงททน 

- 
นางพนชรช ตน นงตระกมล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

โครงการหลนกสมตรต ขนแบบผม ขควบคคม

ความปลอดภนยอาหาร (ผปอ.) ตาม

หลนกเกณฑรววธชการผลวต เครพพองมพอ 

เครพพองใช ขในการผลวตและการเกรบ

รนกษาอาหาร เพพพอเพวพมประสวทธวภาพใน

การผลวตอาหารปลอดภนย

 1 2/2558-9/2558  1,200,000.00

นางสาวกรคณา วงษรกระจสาง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

นางสาวศรคดา (ตววษา) โลหะนะ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

ดร.สคมวตรา บคญบอารคง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

อ.จคฑา มคกดาสนวท

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภนณฑรประมง

นางสาวจคฑามาศ กลวพนโซดา

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

นางเขมพนษ ตรชสควรรณ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

นางพวงเพรชรพ นวธยานนทร

     สถาบนนการจนดการปนญญาภววนฒนร

     

นายศวระ

     สถาบนนการจนดการปนญญาภววนฒนร
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นายสมควด คค ขมแวสน

     สถาบนนการจนดการปนญญาภววนฒนร

     

โครงการหลนกสมตรต ขนแบบผม ขควบคคม

ความปลอดภนยอาหาร (ผปอ.) ตาม

หลนกเกณฑรววธชการผลวต เครพพองมพอ 

เครพพองใช ขในการผลวตและการเกรบ

รนกษาอาหาร เพพพอเพวพมประสวทธวภาพใน

การผลวตอาหารปลอดภนย

 1 2/2558-9/2558  1,200,000.00

นายวชระชนย นลวชนย

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รมปแบบการปรนบเปลชพยนพฤตวกรรมการ

บรวโภคอาหารของนนกเรชยนชน นนมนธยม

ศศกษาตอนต ขน

 2 5/2558-8/2558  900,000.00

ผศ.กรนณฑรนตนร บคญชสวยธนาสวทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

นางจวนตนา เทชยมทวพร

     สถาบนนการพลศศกษา

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,100,000.00 บาท

สจาน จกงานจ จงหว จดสมททรสงครามแหลลงททน 

- 
รศ.วนลลภ รนฐฉนตรานนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนฐศาสตรรและรนฐประศาสนศาสตรร

โครงการค ขนหาแนวทางในการขนบ

เคลพพอนยคทธศาสตรรตสอยอดสวนค ขา

เกษตร

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

ชวนะ ภวกานนนทร

     มหาววทยาลนยราชภนฏวไลยอลงกรณร ในพระบรม

ราชมปถนมภร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

สจาน จกงานจ จงหว จดสระแกดวแหลลงททน 

- 
ดร.มะลววนลยร หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

โครงการจนดทอาแผนการบรวหารจนดการ

โรงไฟฟขาชชวมวลชคมชนต ขนแบบ

จนงหวนดสระแก ขว โดยเทคโนโลยชแกจส

ซวฟวเคชนพน (Gasification) ขนาด 300 

กวโลวนตตร

 1 11/2557-10/2558  3,403,800.00

นายจวตวนต อรคณนภา

     บรวษนท ซวดเอรน จอากนด

     

นายสมปอง นวลพนนธร

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

ดร.วราวคฒว ศคภมวตรมงคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

รศ.สงคราม ธรรมมวญช

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

นางสาววนชรช อธวปนญญาสฤษดวธ

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

ผศ.ดคลยรพวเชษฐร ฤกษรปรชดาพงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

อ.ววชนย ศววะโกศวษฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล
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นายเกษม หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

โครงการจนดทอาแผนการบรวหารจนดการ

โรงไฟฟขาชชวมวลชคมชนต ขนแบบ

จนงหวนดสระแก ขว โดยเทคโนโลยชแกจส

ซวฟวเคชนพน (Gasification) ขนาด 300 

กวโลวนตตร

 1 11/2557-10/2558  3,403,800.00

นางสาวสคจวตรา สควรรณ

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

นายยคทธนา บรรจง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวเทพา ผคดผสอง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายเอกพงษร ธนะวนตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวชลลดา บคราชรวนทรร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

นางกนณทวมา โอชารส

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,403,800.00 บาท

สจาน จกงานทร จพยากรธรณอ เขต 3 (ปททมธานอ)แหลลงททน 

- 
อ.ประหยนด นนนทศชล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

จ ขางตนดแผสนหวนบางพร ขอมบรรยาย

จอานวน 15 ตนวอยสาง โครงการสพบค ขน

ต ขนรากสควรรณภมมวโดยธรณชววทยา

พพนนทชพพวเศษเมพองโบราณอมสทอง

 1 9/2558-9/2559  19,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      19,500.00 บาท

สจาน จกงานทร จพยากรธรรมชาตวและสวทงแวดลดอมจ จงหว จดระนองแหลลงททน 

- 
นางสาวเกศรวนทรร รามณช

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยเพพพอการพนฒนาชายฝนพงอนนดามนน (ฝส าย

สนนบสนคนววชาการ)

การศศกษาลนกษณะทางอคทกววทยา

กายภาพลอาคลองตสอการกระจายพนนธคร

พลนบพลศงธารและเทคโนโลยชการปรนบ

สภาพแวดล ขอมเพพพอการฟพนนฟมพลนบพลศง

ธารอยสางยนพงยพนในจนงหวนดระนอง

 1 5/2558-4/2559  629,800.00

นายเดชา ดวงนามล

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยเพพพอการพนฒนาชายฝนพงอนนดามนน (ฝส าย

สนนบสนคนววชาการ)

อ.ปวยพงษร ทองดชนอก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา
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นายปวยะวนฒนร พรหมรนกษา

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยเพพพอการพนฒนาชายฝนพงอนนดามนน (ฝส าย

สนนบสนคนววชาการ)

การศศกษาลนกษณะทางอคทกววทยา

กายภาพลอาคลองตสอการกระจายพนนธคร

พลนบพลศงธารและเทคโนโลยชการปรนบ

สภาพแวดล ขอมเพพพอการฟพนนฟมพลนบพลศง

ธารอยสางยนพงยพนในจนงหวนดระนอง

 1 5/2558-4/2559  629,800.00

นางจรรตกร รอดอยมส

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยเพพพอการพนฒนาชายฝนพงอนนดามนน (ฝส าย

สนนบสนคนววชาการ)

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      629,800.00 บาท

สจาน จกงานเทคโนโลยอปด องก จนประเทศแหลลงททน 

- 
ผศ.มวตว รคจานครนกษร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การปรนบภาพววดชโอให ขเสถชยรสอาหรนบ

กล ของบนอากาศยานขนาดเลรก

 1 12/2557-11/2558  359,700.00

นายกวตตวภนต ววรวยะประสาท

     นวส วตปรวญญาโท ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

     

นายสกล กงแก ขว

     นวส วตปรวญญาโท ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      359,700.00 บาท

สจาน จกงานนโยบายยททธศาสตรรการคดา กระทรวงพาณวชยรแหลลงททน 

- 
ผศ.กนกวรรณ จนนทรรเจรวญชนย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

โครงการจนดทอายคทธศาสตรรการสร ขาง

โอกาสทางการค ขาการลงทคน และ

พนฒนาต ขนแบบธครกวจสวนค ขา

อคตสาหกรรม

 1 8/2558-12/2559  19,500,000.00

ผศ.กนมปนาท เพรญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ผศ.ปวยะพรรณ ชสางวนฒนชนย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.วคฒวยา สาหรสายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.ศววพงศร ธชรออาพน

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.มานะ ลนกษมชอรคโณทนย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.ธนสวน ถนอมพงษรพนนธร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.พคฒวพนฒนร ทวชวชวรพนฒนร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      19,500,000.00 บาท

สจาน จกงานนโยบายและแผนทร จพยากรธรรมชาตวและสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
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อ.กวตวชนย รนตนะ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

โครงการตวดตามประเมวนผลและขนบ

เคลพพอนแผนยคทธศาสตรรและแผนปฎว

บนตวการอนครนกษรและฟพนนฟมระบบนวเวศ

อสาวปนตตานช พ.ศ.2558

 1 12/2557-4/2558  470,000.00

ผศ.สารนฐ รนตนะ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

ผศ.ดรรชนช เอมพนนธคร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

โครงการเตรชยมรนบมพอและปของกนนผล

กระทบจากการเปลชพยนแปลงสภาพ

ภมมวอากาศทชพอาจมชตสอระบบนวเวศและ

สวพงแวดล ขอมแหลสงธรรมชาตวอนนควร

อนครนกษรประเภทนอนาตก

 2 11/2557-8/2558  6,650,000.00

ผศ.วนนชนย อรคณประภารนตนร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมปส าไม ข

ผศ.ววจนกขณร ฉวมโฉม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ศ.นวพนธร ตน นงธรรม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

อ.วชนนส ตสวนเครพอ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

ผศ.ชนชชนย ตนนตสวรวนทรร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

ภรณรทวพยร สคนทรสวนสดวธ

     นวส วตปรวญญาโท สาขาอคคทยาน นนนทนาการ และ

การทสองเทชพยว

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      7,120,000.00 บาท

สจาน จกงานนโยบายและแผนพล จงงานแหลลงททน 

- 
ผศ.เกรชยงไกร อนศวมาศบนนลพอ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการววจนยและพนฒนาการจนดตน นง

เครพอขสายผลวตนอนาเยรน (District 

Cooling) สอาหรนบอาคารในพพนนทชพ

คณะววศวกรรมศาสตรร เพพพอการ

อนครนกษรพลนงงาน

 1 3/2558-2/2560  5,447,750.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,447,750.00 บาท

สจาน จกงานนโยบายและยททธศาสตรรการคดากระทรวงพาณวชยรแหลลงททน 

- 
ผศ.กนกวรรณ จนนทรรเจรวญชนย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การจนดทอายคทธศาสตรรการสร ขาง

โอกาสทางการค ขาการลงทคน และ

พนฒนาต ขนแบบธครกวจสวนค ขา

อคตสาหกรรม ประจอาปชงบประมาณ 

พ.ศ.2557

 1 8/2558-12/2559  19,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      19,500,000.00 บาท

สจาน จกงานปล จดกระทรวงการพ จฒนาส จงคมและความม จทนคงของมนทษยรแหลลงททน 

- 
ผศ.ววษณค อรรถวานวช

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การจนดทอาแผนพนฒนาบคคลากรของ

สอานนกงานปลนดกระทรวงการพนฒนา

สนงคมและความมนพนคงของมนคษยร

 1 7/2558-9/2558  3,340,800.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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อ.นนทรร วรพาณวชชร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การจนดทอาแผนพนฒนาบคคลากรของ

สอานนกงานปลนดกระทรวงการพนฒนา

สนงคมและความมนพนคงของมนคษยร

 1 7/2558-9/2558  3,340,800.00

ดร. สคววทยร เมษวนทรชยร

     สถาบนนบนณฑวตบรวหารธครกวจ ศศวนทรรแหสง

จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

นางสาวประกาย ธชระวนฒนากคล

     บรวษนท สตราทชจวก กรคจป จอากนด

     

ผศ.ววษณค อรรถวานวช

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

โครงการจนดทอาแผนพนฒนาบคคลากร 

(Individual Development Plan : 

IDP) ของสอานนกงานปลนดกระทรวง

การพนฒนาสนงคมและความมนพนคงของ

มนคษยร

 2 3/2558-5/2559  4,000,000.00

ผศ.ววษณค อรรถวานวช

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

โครงการจนดทอายคทธศาสตรรกระทรวง

การพนฒนาสนงคมและความมนพนคงของ

มนคษยร พ.ศ. 2560-2564

 3 6/2558-9/2558  5,000,000.00

นางสาวประกาย ธชระวนฒนากคล

     บรวษนท สตราทชจวก กรคจป จอากนด

     

ดร. สคววทยร เมษวนทรชยร

     สถาบนนบนณฑวตบรวหารธครกวจ ศศวนทรรแหสง

จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

รศ.ดร. โสมสกาว เพชรานนทร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาคววชา

เศรษฐศาสตรร

     

อ.ดร. นนทรร วรพาณวชชร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาคววชา

เศรษฐศาสตรร

     

อ.ดร. สมหมาย อคดมววทวต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาคววชา

เศรษฐศาสตรร

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      12,340,800.00 บาท

สจาน จกงานปล จดกระทรวงเกษตรและสหกรณรแหลลงททน 

- 
รศ.พนวต เขรมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การประเมวนการดอาเนวนงานโครงการ

ศมนยรเรชยนรม ขเศรษฐกวจพอเพชยงชคมชน 

ปชงบประมาณ พ.ศ. 2558

 1 9/2558-3/2559  400,000.00

อ.สคนทรา โตบนว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รศ.วรนทยา ธรรมกวตตวภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

อ.สมหมาย อคดมววทวต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การสอารวจความต ของการความคาดหวนง

และความพศงพอใจและไมสพศงพอใจ

ของผม ขรนบบรวการและผม ขมชสสวนได ขสสวน

เสชย

 2 3/2558-5/2559  400,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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อ.สมหมาย อคดมววทวต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

โครงการสอารวจความต ของการความ

คาดหวนงและความพศงพอใจและไมสพศง

พอใจของผม ขรนบบรวการและผม ขมชสสวนได ข

สสวนเสชยของสอานนกงานปลนดกระทรวง

เกษตรและสหกรณร ปชงบประมาณ 

พ.ศ.2558

 3 3/2558-5/2559  400,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

สจาน จกงานปล จดกระทรวงเทคโนโลยอสารสนเทศและการสชทอสารแหลลงททน 

- 
รศ.มงคล รนกษาพนชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

โครงการสนนบสนคนความรสวมมพอด ขาน

อวกาศภายใต ขอนคสนญญา APSCO 

กวจกรรม : การพนฒนาระบบสพพอสาร

สอารองแบบบมรณาการ GNSS

 1 1/2558-3/2559  6,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,000,000.00 บาท

สจาน จกงานปล จดกระทรวงพล จงงานแหลลงททน 

- 
รศ.มงคล รนกษาพนชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

โครงการสร ขางกระบวนความควดในการ

อนครนกษรพลนงงานและพลนงงานทด

แทนและพนฒนาววชาชชพด ขานพลนงงาน

แกสประชาชน (Energy for Life)

 1 6/2558-7/2559  9,757,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      9,757,000.00 บาท

สจาน จกงานปล จดกระทรวงพาณวชยรแหลลงททน 

- 
อ.ศคภฤกษร สคขสมาน

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการ

ฝศกอบรมหลนกสมตรนนกบรวหารการ

พาณวชยรระดนบกลาง ปชงบประมาณ 

2558

 1 11/2557-4/2558  7,200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      7,200,000.00 บาท

สจาน จกงานปล จดกระทรวงอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
ผศ.ธนนวา จวตตรสงวน

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การตวดตามประเมวนผลโครงการ

พนฒนาขชดความสามารถในการแขสง

ขนนของอคตสาหกรรมแปรรมปการ

เกษตรในภมมวภาค (OPOAI) 

ประจอาปชงบประมาณ พ.ศ.2558

 1 4/2558-6/2559  3,000,000.00

อ.พรชนย ศคภววทวตพนฒนา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

การปของกนนและตสอต ขานการทคจรวต

คอรรรนปชนพน

 2 11/2557-12/2558  3,000,000.00

อ.ไพโรจนร ลวนมศรชสกคลวงศร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

อ.สคนทรา โตบนว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      6,000,000.00 บาท

สจาน จกงานพ จฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตว (สวทช.)แหลลงททน 

- 
ผศ.อนมพวกา บนนสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

กระบวนการผลวตแคปซมลสอาหรนบการ

เผาขวนนงานในบรรยากาศควบคคม

 1 10/2557-9/2558  250,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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ผศ.จคฑามาศ รสมแก ขว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การทดสอบประส วทธวภาพทางการ

เกษตรและความคค ขมคสาในทาง

เศรษฐกวจของปคป ยควบคคมการปลด

ปลสอยด ขวยนาโนเทคโนโลยช

 2 2/2559-9/2560  1,000,000.00

รศ.ปวตว กนนตนงกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ศ.ปวยะ ดวงพนตรา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.นวธวพนฒนร ทชรฆวณวช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การประยคกตรใช ขงาน GaN FET ใน

วงจรอวเลรกทรอนวกสรกอาลนงความถชพสมง

 3 9/2558-9/2559  250,000.00

อ.ศววพล ศรชสนพนนธคร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

อ.วนนรนฐ อนบดคลลากาซวม

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

การปรนบปรคงประสวทธวภาพเครพพองปลมก

มนนสอาปะหลนงแบบปนกทสอนพนนธคร

 4 5/2558-4/2559  1,019,000.00

อ.ศวรวศนกดวธ เช วดเกชยรตวพล

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

อ.พงษรศนกดวธ เฮงนวรนนดรร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

การผลวต Woodceramics จากชาน

อ ขอยเพพพอใช ขเปร นวนสดคดมดซนบใน

กระบวนการแกจสซวฟวเคชนนของชชวมวล

 5 9/2558-9/2559  250,000.00

ดร.กคลฤดช แสงสชทอง

     ศมนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว หนสวยปฏวบนตวการเทคโนโลยชแปรรมปมนนสอาปะหลนง

และแปขง

     

การพนฒนาแผสนปวดแผลไฮโดรเจ

ลจากแปขงมนนสอาปะหลนง-ระยะทชพ 2: 

การปรนบปรคงสมบนตวเชวงกลและการขศนน

รมปแผสนปวดแผล

 6 12/2557-11/2558  1,400,000.00

ดร.ปฐมา จาตกานนทร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ผศ.ดร. ทรงวคฒว ยศววมลวนฒนร

     มหาววทยาลนยเชชยงใหมส คณะเภสนชศาสตรร

     

ดร.อคดมลนกษณร สคขอนตตะ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.พวมพรพร อคทยารนตนร

     สถาบนนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว

     

นางสาวประภนสสร รนกถาวร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

อ.ภมมว พวมพรประพนนธร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

การระบคบทบาทของสวพงกชดขวางหลนง

การผสมเกสร และหลนงการปฏวสนธว

ในการปของกนนการแลกเปลชพยนยชน

ระหวสางประชากรยสอยของ habenaria 

rhodocheila โดยอาศนยหลนกฐานทาง

พนนธคศาสตรร

 7 8/2558-8/2559  250,000.00
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อ.ธนญญรวนวช ธนญสวรววรรธนร

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

การระบคบทบาทของสวพงกชดขวางหลนง

การผสมเกสร และหลนงการปฏวสนธว

ในการปของกนนการแลกเปลชพยนยชน

ระหวสางประชากรยสอยของ habenaria 

rhodocheila โดยอาศนยหลนกฐานทาง

พนนธคศาสตรร

 7 8/2558-8/2559  250,000.00

รศ.ประเสรวฐ ฉนตรวชวระวงษร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การววจนยและพนฒนาพพชพลนงงาน

ชชวภาพเพพพอเพวพมผลผลวตชชวมวล (ระยะ

ทชพ 2)

 8 9/2558-8/2561  6,000,000.00

นายอคดมศนกดวธ ดวนมชสคข

     ศมนยรววจนยและพนฒนาการเกษตรสคพรรณบครช จ.

สคพรรณบครช

     

นางสาวชบา ทองไผสใหญส

     คณะเกษตร  กอาแพงแสน ภาคววชาพพชไรสนา

     

ผศ.บคญเดช เบวกฟขา

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

การศศกษากลไกการเกวดปฏวก วรวยาการ

สลายตนวของ CO และ N2O บนตนว

เรสงปฏวก วรวยาโลหะ ด ขวยการคอานวณ

ทางเคมชคอมพววเตอรร

 9 8/2558-7/2560  184,000.00

ดร.สคภาวดช นาเมพองรนกษร

     ศมนยรนาโนเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

สควพวชญร  พรสถวตยรวรกคล

     นวส วตปรวญญาโท โครงการจนดตน นงภาคววชาเคมช คณะ

ศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร 

ววทยาเขตกอาแพงแสน

     

อ.จวนตนา อนนอาตมรงาม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การศศกษาการระบาดของโรคเมลรด

ดสางข ขาวและการประเมวนความต ขาน

ทานโรคบนข ขาวพนนธรู คตสางๆ

 10 11/2557-11/2560  1,860,000.00

นางสาวรนศมช ฐวต วเกชยรตวพงศร

     กรมการข ขาว

     

นางสาวศวรวพร กออวนทรรศนกดวธ

     ศมนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว สอานนกววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นายณนฐวคฒว บคบผา

     คณะเกษตร ภาคววชาโรคพพช

     

นายเทวดศนกดวธ สวนสดวธสคข

     คณะเกษตร ภาคววชาโรคพพช

     

ผศ.รณฤทธวธ ฤทธวรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

การศศกษาความสนมพนนธรระหวสาง NIR 

และความบรวบมรณรของมะพร ขาวนอนาหอม

 11 3/2558-8/2558  116,600.00

นส.ลลวตา ออมสวน

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาคววชา

ววศวกรรมการอาหาร

     

นายปวยะ รอดเทศ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาคววชา

ววศวกรรมการอาหาร
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รศ.เชษฐพงษร เมฆสนมพนนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

การศศกษาและพนฒนาแบบจอาลองทาง

คณวตศาสตรรววเคราะหการไหลเวชยน

ของกระแสนอนาในอสาวไทย รสวมกนบการ

ใช ขนวนตกรรมไม ขโกงกางเทชยม เพพพอ

ปของกนนการกนดเซาะชายฝนพง ฟพนนฟมปส า

ชายเลน

 12 10/2557-3/2559  1,784,000.00

ผศ.อรทนย จงประทชป

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

การสนงเคราะหรและผลตวสรอนเทชยม

ไททาเนตสอาหรนบการนอาไปประยคกตร

ใช ขในด ขานพลนงงาน

 13 10/2557-9/2558  250,000.00

ผศ.นพฤทธวธ จวนนนทคยา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

การไหลซศมของพนทธะแขรงเกรรงใน

แบบจอาลองไอซวงสรปวนกลาสสองมวตว

 14 10/2557-9/2558  250,000.00

ผศ.สควรรณ หอมหวล

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

เครพพองจนกรและอคปกรณรในระบบการให ข

อาหารแบบผสมรวม (ทช เอรม อารร) 

สอาหรนบฟารรมโคนมในเครพอขสาย

 15 12/2557-5/2558  1,040,000.00

อ.ประภากรณร แสงววจวตร

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกลและการผลวต

โครงการพนฒนาเครพพองสชข ขาวแบบหวน

นอน 2 ลมกหวน ห ขางหค ขนสสวนจอากนดรวม

มวตรการค ขา

 16 2/2558-2/2559  800,000.00

ผศ.สครวยนณหร สคภาพวานวช

     สถาบนนเทคโนโลยชพระจอมเกล ขาคคณทหาร

ลาดกระบนง

     

ผลของกรดซาลวไซลวกรสวมกนบความ

ร ขอนทางการค ขาตสอการเปลชพยนแปลง

ทางเคมช-กายภาพของมะละกอพนนธคร

ฮอลแลนดรระหวสางการเกรบรนกษา

 17 12/2557-12/2558  250,000.00

ผศ.สครนสวดช พรหมอยมส

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเกษตรและทรนพยากร

ศ.ดร.สควบคญ จวรชาญชนย

     ว วทยาลนยปวโตรเลชยมและปวโตรเคมช จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลนย

     

พอลวเมอรรสชเขชยวทชพยนพงยพน: บนความ

ท ขาทายของประเทศไทยทชพอคดมด ขวย

ทรนพยากรหมคนเวชยน

 18 9/2558-10/2563  20,000,000.00

รศ.อภวรนตนร เลาหรบคตรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

ผศ.ดร.วนนเพรญ เตชะบคญเกชยรตว

     จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

รศ.รนงรอง ยกส ขาน

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

ผศ.ดร.สคทธวนนนทร พงษรธรรมรนกษร

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชพระจอมเกล ขาพระนคร

เหนพอ

     

ผศ.อมรรนตนร เลวศวรสวรวกคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

ผศ.วรรณววมล ปาสาณพนนธร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

ดร.นนทรช นวมวตศวรววนฒนร

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชพระจอมเกล ขาธนบครช

     

อ.ดร.ฉนตรชนย วชระนวตวสกคล

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลธนญบครช
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อ.จนนทวกา ชมโชตวรส

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

พอลวเมอรรสชเขชยวทชพยนพงยพน: บนความ

ท ขาทายของประเทศไทยทชพอคดมด ขวย

ทรนพยากรหมคนเวชยน

 18 9/2558-10/2563  20,000,000.00

รศ.รนงรอง ยกส ขาน

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

วนสดคผสมฐานเทอรรโมพลาสตวกสตารร

ซสอาหรนบอคปกรณรพลาสตวกบนโตจะ

อาหารแบบใช ขครน นงเดชยวทวนง

 19 6/2558-6/2559  1,340,000.00

ผศ.ออาพร เสนสหร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

รศ.นอนาฝน ลอาดนบวงศร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

นางสาวอรทนย อวนทะ

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

อ.ยครนนนทร หาญลอายวง

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

อวทธวพลของโครงสร ขางตอาหนวตสอคสา

การเกรบประจคแบบควอนตนมในทสอนา

โน

 20 8/2558-8/2559  250,000.00

รวม     20  โครงการ     งบประมาณ      38,543,600.00 บาท

สจาน จกงานมาตรฐานสวนคดาเกษตรและอาหารแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
นางมณฑา วงศรมณชโรจนร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

Q อาสามคสงสมสการพนฒนา Smart 

Farmer

 1 10/2557-9/2558  170,000.00

นายสามารถ เศรษฐววทยา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาไม ขผลเขตร ขอน (ภาคววชาพพช

สวน)

นางสาวศวรววรรณ ทวพรนกษร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

นางสาวสคลนกษณร แจสมจอารนส

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

นางชพพนสคมณ ไกรววจวตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและ

เรพอนปลมกพพชทดลอง (ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

     

นางมณฑา วงศรมณชโรจนร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

การพนฒนาเครพอขสาย Q อาสา มคสงสมส

การผลวตพพชอาหารปลอดภนย

 2 10/2557-10/2558  350,000.00

นางสาวสคลนกษณร แจสมจอารนส

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

นายสามารถ เศรษฐววทยา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาไม ขผลเขตร ขอน (ภาคววชาพพช

สวน)

นางสาวธนญญลนกษณร ขนนธะมมล

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร

การศศกษาเกณฑรปฏวบนตวด ขานสวนส

ดวภาพสนตวรสอาหรนบระบบการผลวตไกส

เนพนอ

 3 12/2557-1/2559  847,060.00
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ผศ.กนมปนาท เพรญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การศศกษาข ขอมมลพพนนฐานการดอาเนวน

ธครก วจสอาหรนบสถานประกอบการเกรบ

รนกษาข ขาว

 4 12/2557-12/2558  885,000.00

ผศ.วคฒวยา สาหรสายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.กนกวรรณ จนนทรรเจรวญชนย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.อวทธวพงศร มหาธนเศรษฐร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.ชยนนตร พวภพลาภอนนนตร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.ปวยะ กวตตวภาดากคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การศศกษาดนชนชชชนวนดคคณลนกษณะ

สอาคนญทชพใช ขเปร นเกณฑรในการบสงชชน

คคณภาพการแบสงชน นนคคณภาพและการ

กอาหนดรหนสขนาดของเผพอก และพพช

หนวตระกมลแยม (yam)

 5 1/2558-1/2559  830,000.00

ผศ.กนมปนาท เพรญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

โครงการศศกผลกระทบเชวง

เศรษฐศาสตรรตสอมาตรการการควบ

คคมแมลงศนตรมในโรงเกรบสอาหรนบผม ข

ประกอบการค ขาข ขาว

 6 9/2558-12/2559  1,205,000.00

ผศ.อวทธวพงศร มหาธนเศรษฐร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.ชยนนตร พวภพลาภอนนนตร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.กนกวรรณ จนนทรรเจรวญชนย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.วคฒวยา สาหรสายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

นายภววนทร คครครนตนร

     นวส วตปรวญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรรเกษตร คณะ

เศรษฐศาสตรร

     

อ.กคลนาถ ทองขาว

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

โครงการศศกษาการปนเปพนอนสารพวษ

จากเชพนอราในเครพพองเทศและโลหะ

หนนกในสาหรสายและผลวตภนณฑร

 7 12/2557-8/2558  1,500,000.00

อ.กนวฐพร วนงใน

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

ผศ.สคเจตนร ชพพนชม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

โครงการศศกษาข ขอมมลเพพพอทบทวน

มาตรฐานการปฏวบนตวทชพดชสอาหรนบโรงฆสา

สคกร

 8 12/2557-8/2558  800,000.00

ผศ.กนมปนาท เพรญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

โครงการศศกษาผลกระทบเชวง

เศรษฐศาสตรรตสอมาตรการควบคคม

แมลงศนตรมในโรงเกรบสอาหรนบผม ข

ประกอบการค ขาข ขาว

 9 9/2558-12/2559  1,205,000.00

รศ.พรทวพภา เลรกเจรวญสคข

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยาและววทยาภมมวคค ขมกนน

โครงการศศกษาหลนกเกณฑรและแนว

ทางการจนดทอาระบบคอมพารรตเมนตร

ในอคตสาหกรรมสคกรไทยระยะทชพ 2

 10 12/2557-1/2559  2,000,000.00
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รวม     10  โครงการ     งบประมาณ      9,792,060.00 บาท

สจาน จกงานเลขาธวการคณะกรรมาธวการแมลนจ นาโขงแหลลงททน 

- 
อ.ศวรวสคดา จอานงทรง

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาการจนดการประมง

การประเมวนทางด ขานเศรษฐกวจ-สนงคม 

ภายใต ขโครงการศศกษาการบรวหาร

จนดการและพนฒนาทชพยนพงยพนในลคสมแมสนอนา

โจง รวมถศงผลกระทบจากโครงการ

ไฟฟขาพลนงนอนาในแมสนอนาโขงสาย

ประธาน (Council Study)

 1 9/2558-3/2559  268,725.00

อ.อวสรวยา วคฒวส วนธคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

การศศกษาการบรวหารจนดการและการ

พนฒนาทชพยนพงยพนในลคสมนอนาโขงรวมทน นง

การศศกษาผลกระทบของโครงการ

ไฟฟขาพลนงนอนาบนแมสนอนาโขงสาย

ประธาน (Council Study)

 2 9/2558-6/2559  183,350.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      452,075.00 บาท

สจาน จกงานเศรษฐกวจอทตสาหกรรม (สศอ.)แหลลงททน 

- 
อ.เจษฎา วงศรแสนสคขเจรวญ

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

โครงการการประเมวนผลการพนฒนา

อคตสาหกรรม

 1 1/2558-10/2558  4,400,000.00

รศ.ออานาจ ธชระวนวช

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจนดการ

ผศ.จคฑามาศ ทวชไพบมลยรวงษร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

ผศ.สมบมรณร สาระพนด

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการเงวนและการบนญชช

อ.วรสวทธวธ ปาลกะวงศร ณ อยคธยา

     คณะววทยาศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนฐานและพลศศกษา

อ.เตวมศนกดวธ สคขววบมลยร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

ผศ.ธนวนต ลวมปร พาณวชยรกคล

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

อ.ชลธวชา รคสงศรช

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาอคตสาหกรรมบรวการ

อ.ไพฑมรยร เจตธอารงชนย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

โครงการจนดทอา Purchasing 

Managers Index (PMI)

 2 10/2557-10/2558  3,880,000.00

ผศ.นาตยา คล ขายเรพอง

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

โครงการจนดทอาดนชนชคคณภาพภาวะ

เศรษฐกวจอคตสาหกรรม

 3 11/2557-8/2558  3,880,000.00

ผศ.ดร.กนกวรรณ กวพงผดคง

     มหาววทยาลนยศวลปากร

     

ผศ.ไพโรจนร ทองประศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา
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อ.ไพศนกดวธ พมลผกา

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

โครงการจนดทอาดนชนชคคณภาพภาวะ

เศรษฐกวจอคตสาหกรรม

 3 11/2557-8/2558  3,880,000.00

อ.อคเทน สคปนตตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

ผศ.อภวชาต ดะลคณเพธยร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.ประสวทธวชนย ณรงครเลวศฤทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      12,160,000.00 บาท

สจาน จกงานสลงเสรวมการปกครองทดองถวทนจ จงหว จดสระบทร อแหลลงททน 

- 
รศ.วนลลภ รนฐฉนตรานนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนฐศาสตรรและรนฐประศาสนศาสตรร

โครงการสสงเสรวมววชาการ "ความรนบ

ผวดชอบตสอผลประโยชนรสาธารณะ

กนบเครพอขสายภาคชในด ขานการปราบ

ปรามการทคจรวตในระดนบจนงหวนด"

 1 11/2557-7/2558  448,000.00

ปวยะนนนตร จนนทรรแขกหล ขา

     สอานนกงานสสงเสรวมการปกครองท ของถวพนจนงหวนด

สระบครช

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      448,000.00 บาท

สจาน จกงานสลงเสรวมว วสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอมแหลลงททน 

- 
ผศ.จคฑามาศ ทวชไพบมลยรวงษร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

การจนดทอาดนชนชความเชพพอมนพนผม ข

ประกอบการภาคการผลวตของ SMEs 

รายไตรมาส ปช  2558  ประจอาภมมวภาค 

ภาคกลางรวมภาคตะวนนออก (ไมสรวม

กรคงเทพมหานคร)

 1 10/2557-11/2558  500,000.00

ผศ.ประไพพวศ สวนสดวธรนมยร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการเงวนและการบนญชช

อ.มคขสคดา พมลสวนสดวธ

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาอคตสาหกรรมบรวการ

ผศ.จคฑามาศ ทวชไพบมลยรวงษร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

การศศกษาสถานการณรการค ขาชายแดน

ของ SMEs ไทยในพพนนทชพ 4 ภมมวภาค 

ภาคกลางรวมภาคตะวนนออกและ

ตะวนนตก (ไมสรวมกรคงเทพมหานคร) ปช  

2558

 2 10/2557-4/2558  300,000.00

ผศ.ประไพพวศ สวนสดวธรนมยร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการเงวนและการบนญชช

อ.มคขสคดา พมลสวนสดวธ

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาอคตสาหกรรมบรวการ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

สจาน จกจราจรและขนสลงแหลลงททน 

- 
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รศ.อนนนตร มคสงวนฒนา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

โครงการพนฒนาระบบสารสนเทศ

ภมมวศาสตรรเพพพอสนนบสนคนการปฏวบนตว

งานด ขานการจราจรและขนสสงด ขานการ

จราจรและขนสสง

 1 8/2558-6/2559  38,707,600.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      38,707,600.00 บาท

สจาน จกปล จดกระทรวงเกษตรและสหกรณรแหลลงททน 

- 
รศ.พนวต เขรมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การประเมวนการดอาเนวนงานโครงการ

ศมนยรเรชยนรม ขเศรษฐกวจพอเพชยงชคมชน 

ปชงบประมาณ พ.ศ. 2558

 1 9/2558-3/2559  400,000.00

อ.สคนทรา โตบนว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

สจาน จกผ จงเมชอง กรทงเทพมหานครแหลลงททน 

- 
รศ.ดชบคญ เมธากคลชาตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาและจนดทอารายละเอชยดข ขอ

กอาหนดเบพนองต ขน ราคากลาง และ

เอกสารการยพพนข ขอเสนอ

 1 5/2558-9/2558  830,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      830,000.00 บาท

สจาน จกพ จฒนาการจ จดการอทตสาหกรรม กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
รศ.สคมาลช สนนตวพลวคฒว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การพนฒนาสถานประกอบการเปขา

หมายเพพพอเข ขาสมส AEC ปชงบประมาณ 

2558

 1 1/2558-3/2559  2,075,000.00

อ.ธนารนกษร เหลสาสคทธว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.รสดา เวษฎาพนนธคร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รศ.เรวนตร ธรรมาอภวรมยร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.สคภาณช หาญพนฒนะนคสรณร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.กนมปนาท เพรญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

กวจกรรมพนฒนาการรวมกลคสมและเชพพอม

โยงอคตสาหกรรม (Industrial 

Cluster Development) กลคสม

อคตสาหกรรมเครพพองสอาอาง ปชทชพ 1

 2 12/2557-10/2558  500,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,575,000.00 บาท

สจาน จกพ จฒนาผผ ดประกอบการ กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
อ.อนจฉรา ปทคมนากคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การพนฒนาศนกยภาพผม ขประกอบการสมส

ประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน (AEC) 

หลนกสมตร การพนฒนาผลวตภนณฑรใหมส

รคก AEC

 1 1/2558-12/2558  842,250.00

อ.ณนฐพล พจนาประเสรวฐ

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร
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อ.รววสสาขร สคชาโต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การพนฒนาศนกยภาพผม ขประกอบการสมส

ประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน (AEC) 

หลนกสมตร การพนฒนาผลวตภนณฑรใหมส

รคก AEC

 1 1/2558-12/2558  842,250.00

อ.อนจฉรา เกษสควรรณ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.พรธวภา องครคคณารนกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

อ.กฤษณา ตรชศชลวนฒนกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

อ.อนจฉรา ปทคมนากคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การพนฒนาศนกยภาพผม ขประกอบการสมส

ประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน (AEC) 

หลนกสมตร พนฒนาศนกยภาพผม ขประกอบ

การ SMEs สมสตลาดเวชยดนาม

 2 1/2558-12/2558  1,500,000.00

อ.ณนฐพล พจนาประเสรวฐ

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.รววสสาขร สคชาโต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.อนจฉรา เกษสควรรณ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

อ.อนจฉรา ปทคมนากคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การพนฒนาสถานประกอบการเปขา

หมายเพพพอเข ขาสมสประชาคมเศรษฐกวจอา

เซชยน (AEC) ภายใต ขก วจกรรมเตรชยม

ความพร ขอมผม ขประกอบการและธครกวจ

อคตสาหกรรมเพพพอเข ขาสมสประชาคมอา

เซชยน หลนกสมตรการพนฒนาผลวตภนณฑร

ใหมสเพพพอเข ขาสมส AEC

 3 2/2558-12/2558  1,909,000.00

ผศ.พรธวภา องครคคณารนกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

อ.ณนฐพล พจนาประเสรวฐ

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.รววสสาขร สคชาโต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.อนจฉรา เกษสควรรณ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

อ.กฤษณา ตรชศชลวนฒนกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      4,251,250.00 บาท

สจาน จกพ จฒนาและถลายทอดเทคโนโลยอการสหกรณร กรมสลงเสรวมสหกรณรแหลลงททน 

- 
รศ.วนลลภ รนฐฉนตรานนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนฐศาสตรรและรนฐประศาสนศาสตรร

โครงการฝศกอบรมหลนกสมตร "นนก

บรวหารการสหกรณรระดนบกลาง"

 1 6/2558-12/2558  587,400.00
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สมศนกดวธ ภทรวนาคคปตร

     กรมสสงเสรวมสหกรณร

     

โครงการฝศกอบรมหลนกสมตร "นนก

บรวหารการสหกรณรระดนบกลาง"

 1 6/2558-12/2558  587,400.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      587,400.00 บาท

สจาน จกมาตรฐานสวนคดาเกษตรและอาหารแหลลงททน 

- 
นางสาวธนญญลนกษณร ขนนธะมมล

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร

โครงการศศกษาและพนฒนาเกณปฏวบนตว

ด ขานสวนสดวภาพสนตวรสอาหรนบระบบการ

ผลวตไกสเนพนอ

 1 12/2557-2/2559  848,060.00

อ.ชลาลนย เรพองหวรนญ

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร

อ.สวทธวณช กคลประเสรวฐศรช

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

อ.อาสมตร สงวนเกชยรตว

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      848,060.00 บาท

สจาน จกว จฒนธรรมกอฬาและการทลองเทอทยว กรทงเทพมหานครแหลลงททน 

- 
รศ.บรรจบ ภวรมยรคอา

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรการกชฬา

การจนดทอาแผนปฏวรมปการบรวหาร

จนดการโรงเรชยนกชฬากรคงเทพมหานคร

 1 5/2558-11/2558  1,855,000.00

รศ.สคมวตร สควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

รศ.ววนนย พมลศรช

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพลศศกษาและกชฬา

รศ.มยครช ถนอมสคข

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพลศศกษาและกชฬา

อ.สคพรทวพยร พมพะเนชยด

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพลศศกษาและกชฬา

ดร.มานวกา  แสงหวรนญ

     มรภ.กาญจนบครช

     

ผศ.ดร.พรเทพ ลชพทองอวนทรร

     มรภ.สวนดคส วต

     

นายอคทนย  แก ขวไวยคทธ

     นวส วตปรวญญาเอกมหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,855,000.00 บาท

สจาน จกว วจ จยและพ จฒนางานทาง กรมทางหลวงแหลลงททน 

- 
อ.สคส วทธวธ ฉายประกายแก ขว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

งานจนดทอาเครพพองมพอเพพพอทดสอบ

คคณสมบนตวด ขานพลศาสตรรของวนสดค

โครงสร ขางทางโครงการศศกษาการ

ประเมวนคคณสมบนตวทางววศวกรรมของ 

Cement Stabilized Materials

 1 8/2559-8/2560  2,148,465.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,148,465.00 บาท

สจาน จกศวลปากรทอท 15 ภผเกนตแหลลงททน 

- 
ผศ.กฤษณร วนนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การทดสอบหาคสาอายคทางววทยา

ศาสตรรด ขวยววธชการเรพองแสงความร ขอน 

(Themoluminescenece)

 1 2/2558-6/2558  7,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      7,500.00 บาท

สจาน จกศวลปากรทอท 7 นลานแหลลงททน 

- 
ผศ.กฤษณร วนนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

หาคสาอายคตนวอยสางอวฐววธชเรพองแสงความ

ร ขอน (Thermoluminescence 

dating)

 1 9/2558-12/2559  42,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      42,500.00 บาท

สจาน จกส จนตวว วธอและธรรมาภวบาล สถาบ จนพระปกเกลดาแหลลงททน 

- 
รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวศาสตรร

โครงการการประเมวนผลหลนกสมตร

ประกาศนชยบนตรชน นนสมงการเสรวมสร ขาง

สนงคมสนนตวสคข รคสนทชพ 6

 1 4/2558-4/2559  120,000.00

อ.ชนยรนตนร วงศรก วจรคสงเรพอง

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     สอานนกงานเลขานคการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

สจาน จกอนทร จกษรทร จพยากรทางทะเลและชายฝจทง กรมทร จพยากรทางทะเลและชายฝจทงแหลลงททน 

- 
ผศ.สคชาย วรชนะนนนทร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

การศศกษาตวดตามประเมวนศนกยภาพ

และการใช ขประโยชนรทชพเหมาะสม

บรวเวณปะการนงเทชยมแหลสงทสองเทชพยว

ดอานอนา (เรพอมนตโพน) จ.ชลบครช

 1 12/2557-12/2558  800,000.00

ผศ.ภาสวณช วรชนะนนนทร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

ผศ.สคชาย วรชนะนนนทร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

โครงการพนฒนาหลนกสมตรการฝศกอบรม

เพพพอรองรนบการออกกฎ กตวกาการทสอง

เทชพยวดอานอนาลศกในประเทศไทย

 2 12/2557-6/2558  400,000.00

ผศ.ภาสวณช วรชนะนนนทร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

องครการคล จงสวนคดาแหลลงททน 

- 
อ.มนตรชนย พวนวจจวตรสมคทร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ดอาเนวนการทบทวนระบบการควบคคม

ภายในขององครการคลนงสวนค ขาและ

เพพพอรองรนบโครงการของรนฐบาล

 1 6/2558-12/2558  3,822,500.00

รศ.ววนนย พคทธกมล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,822,500.00 บาท

องครการจ จดการนจ นาเสอยแหลลงททน 

- 
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อ.กวตวชนย รนตนะ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

โครงการทบทวนแผนววสาหกวจ

องครการจนดการนอนาเสชยระยะ 4 ปช  

(พ.ศ.2557-2560) ฉบนบทบทวน

 1 7/2558-12/2558  1,000,000.00

อ.นฤชวต ดอาปวน

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

โครงการประเมวนศนกยภาพทางด ขาน

เทคนวคและการยอมรนบของประชาชน

สอาหรนบการใช ขประโยชนรของโครงการ

ระบบรวบรวมและบอาบนดนอนาเสชย เขต

ควบคคมมลพวษ จนงหวนดสมคทรปราการ 

(คลองดสาน) ระยะทชพ 1

 2 7/2558-12/2558  30,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      31,000,000.00 บาท

องครการบรวหารจ จดการกกาซเรชอนกระจกแหลลงททน 

- 
ผศ.สาพวศ ดวลกสนมพนนธร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การขยายผลโครงการลดกจาซ

เรพอนกระจกภาคสมนครใจตามาตรฐาน

ของประเทศไทย (T-VER) ประเภท

โครงการด ขานปส าไม ข

 1 11/2557-6/2559  900,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      900,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวน จ จงหว จดนนทบทร อแหลลงททน 

- 
รศ.สคทธวศนกดวธ ศรลนมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการสอารวจเพพพอหาสาเหตคและ

ออกแบบแก ขไขการพวบนตวของอาคาร

เรชยน โรงเรชยนวนดสลนกเหนพอ ต.บ ขาน

ใหมส อ.ปากเกรรด จ.นนทบครช

 1 9/2558-12/2558  140,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      140,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบลคลองนา อจาเภอเมชอง จ จงหว จดฉะเชวงเทราแหลลงททน 

- 
รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวศาสตรร

โครงการจนดทอาแผนทชพภาษชและ

ทเบชยนทรนพยรส วนด ขวยระบบ

สารสนเทศภมมวศาสตรร (GIS) เพพพอ

ประกอบการจนดเกรบภาษช ระยะทชพ 1 

ระบบสารสนเทศสารสนเทศ

ภมมวศาสตรรพพนนฐาน (GIS-Base 

Map)

 1 8/2558-8/2559  700,000.00

นายนรากฤช บคญสนอง

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน ภาคววชาภมมวศาสตรร

     

นางดคจเดพอน โคคอา

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน ภาคววชาภมมวศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบลดอนฉวมพลอ อจาเภอบางนจ นาเปรอนยว จ จงหว จดฉะเชวงเทราแหลลงททน 

- 
รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวศาสตรร

โครงการจนดทอาแผนทชพภาษชและ

ทะเบชยนทรนพยรส วนด ขวยระบบ

สารสนเทศภมมวศาสตรร (GIS) เพพพอ

ประกอบการจนดเกรบภาษช องครการ

บรวหารสสวนตอาบลดอนฉวมพลช ออาเภอ

บางนอนาเปรชนยว จนงหวนดฉะเชวงเทรา

 1 9/2558-9/2559  3,400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,400,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบลบดานใหมล อจาเภอเมชอง จ จงหว จดฉะเชวงเทราแหลลงททน 

- 
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รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวศาสตรร

โครงการจนดทอาแผนทชพภาษชและ

ทะเบชยนทรนพยรส วนด ขวยระบบ

สารสนเทศภมมวศาสตรร (GIS) เพพพอ

ประกอบการจนดเกรบภาษช ระยะทชพ 2 

ระบบฐานข ขอมมลแผนทชพภาษชและ

ทะเบชยนทรนพยรส วน องครการบรวหาร

สสวนตอาบลบ ขานใหมส ออาเภอเมพอง 

จนงหวนดฉะเชวงเทรา

 1 9/2558-3/2559  700,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบลเสมนดใตดแหลลงททน 

- 
รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวศาสตรร

โครงการจนดทอาแผนทชพภาษชและ

ทะเบชยนทรนพยรส วนด ขวยระบบ

สารสนเทศภมมวศาสตรร (GIS) เพพพอ

ประกอบการจนดเกรบภาษช ระยะทชพ 2

 1 4/2558-10/2558  2,150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,150,000.00 บาท

องครการสลงเสรวมกวจการโคนมแหลงประเทศไทย (อ.ส.ค.)แหลลงททน 

- 
ผศ.ววมล รอดเพรชร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบนญชช

โครงการทชพปรศกษาด ขานบนญชชและการ

เงวนเพพพอรองรนบการพนฒนาระบบบรวหาร

ทรนพยากรองครการ (ERP) อ.ส.ค.

 1 10/2557-9/2558  3,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000,000.00 บาท

องครการอทตสาหกรรมปล าไมด, หนลวยเพาะเลอนยงส จตว รปล ากรมอททยานแหลงชาตวส จตว รปล าและพ จนธท รพชช, องครการสวนส จตแหลลงททน 

- 
นางววไลรนตนร ฉอพาส วงหร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

การตรวจสอบความหลากหลายทาง

พนนธคกรรมสนตวร

 1 9/2558-9/2559  5,000,000.00

ผศ.ววศณค บคญญาวววนฒนร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

อ.พรชนย สนญฐวตวเสรช

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลชนวคสนตวรใหญสและสนตวรปส า

รศ.นวกร ทองทวพยร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลชนวคสนตวรใหญสและสนตวรปส า

นายเบญจพล หลสอสนญญาลนกษณร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     สอานนกงานเลขานคการ

อ.มานะกร สคขมาก

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

นางสาวอรวรรณร บคตรดช

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

น ของนวด เก ขาลวนม

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

อนญชลช หครควนลยร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000,000.00 บาท
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องครบร วหารสลวนตจาบลสาลอ อจาเภอบางปลามดา จ จงหว จดสทพรรณบทร อแหลลงททน 

- 
รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวศาสตรร

โครงการพนฒนาระบบแผนทชพภาษชและ

ทะเบชยนทรนพยรส วนด ขวยคอมพววเตอรร 

(GIS)

 1 5/2558-1/2559  1,200,000.00

นายสมควร ยพนยาว

     สาขาพนฒนาสนงคม คณะสนงคมศาสตรร

     

นายนภสวนธคร เทชยนทอง

     สาขาพนฒนาสนงคม คณะสนงคมศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

อททยานประว จต วศาสตรร พนมรท ดงแหลลงททน 

- 
ผศ.กฤษณร วนนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการสอารวจขคดแตสงและออกแบบ 

เพพพอการบมรณะปราสาทปลายบนด 1

 1 8/2558-3/2559  34,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      34,000.00 บาท

องครกรอวสระและเอกชน

Bright Managerment Consulting Co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.ชนวกานตร ยวนมประยมร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

การศศกษาแนวความควดในการออก

แบบอาคารเขชยวตามเกณฑร LEED 

2009 for New Construction 

โครงการ Muntuns Thailand

 1 7/2558-9/2558  60,000.00

ผศ.ชนวกานตร ยวนมประยมร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

การศศกษาแนวความควดในการออก

แบบอาคารเขชยวตามเกณฑร LEED 

for Green Building Operation 

and Maintenance 2009 โครงการ 

Siam Center, Siam Paragon, 

Siam Discovery Center and 

Tower

 2 7/2558-4/2559  150,000.00

ผศ.ชนวกานตร ยวนมประยมร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

โครงการสสงเสรวมการใช ขพลนงงานอยสาง

มชประสวทธวภาพในอาคารธครกวจ

 3 6/2556-9/2559  32,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      242,000.00 บาท

Industrial Tecnicapecuaria SA Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.อรพวนทร จวนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

การใช ขสารสชในอาหารกค ขงและปลา 1 9/2558-9/2559  210,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      210,000.00 บาท

Innovation Idea Co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.ภนชราภรณร สควรรณววทยา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

การใช ขโอโซนในการบอาบนดนอนาและนอนา

เสชย

 1 11/2557-9/2559  100,000.00

จารคณช แก ขวดอา

     นวส วตปรวญญาโท ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม
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สคดารนตนร ส วงหาเพรญ

     นวส วตปรวญญาโท ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

     

การใช ขโอโซนในการบอาบนดนอนาและนอนา

เสชย

 1 11/2557-9/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

Kajima Coporation Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.จนกรกฤษณร มหนจฉรวยวงศร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจนดการสวพงแวดล ขอม

โครงการต ขนแบบสอาหรนบการววจนย

ระบบการใช ขประโยชนรกจาซชชวภาพ

 1 4/2558-10/2558  1,993,137.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,993,137.00 บาท

Norel Animal Nutrition Co.Ltd. and Nutrical Co., Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.อรพวนทร จวนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

การใช ขโปรไบโอตวคและกรดอวนทรชยร

ในอาหารสนตวรนอนา

 1 7/2558-7/2559  395,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      395,000.00 บาท

Pet Products Development and Services Pty. Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.กล ขาณรงคร ศรชรอต

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

โครงการพนฒนาหาวนสดคทดแทนใน

กระบวนการการผลวตของทานเลสน

สคนนข

 1 6/2558-8/2559  500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

Polyplex (Thailand) Public Company Limitedแหลลงททน 

- 
นางสาวอภวญญา จคฑางกมร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การประเมวนคคณภาพอาหารในภาชนะ

บรรจคของ Polyplex

 1 4/2558-9/2558  60,000.00

นางสาวทวพยรธวดา แก ขวตาทวพยร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

PTT Republic Co., Ltdแหลลงททน 

- 
รศ.เพรญจวตร ศรชนพคคณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

Cooperative Research and 

Development Project on 

Jatropha Biodiesel for Diesel 

Vehicle Phase III

 1 11/2557-8/2559  650,000.00

นางสาวแอนนา สายมณชรนตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      650,000.00 บาท

SCG Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.วนฒนชนย ตาเสน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ความหลากหลายของแมลงในพพนนทชพ

หลนงการฟพนนฟมเหมพองแกสงคอย จนงหวนด

สระบครช

 1 5/2558-4/2559  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

Siam Steel Mill Services Limitedแหลลงททน 

- 
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ผศ.เสาวนคช ถาวรพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

Slag Utilization for Agriculture 

Development in Thailand.

 1 2/2558-2/2559  1,320,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,320,000.00 บาท

Thai Union Frozen Products Public Company Limitedแหลลงททน 

- 
รศ.สคนทรช สควรรณสวชณนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การคนดเลพอกผม ขทดสอบสอาหรนบการ

ทดสอบทางประสาทสนมผนสเชวง

พรรณนาของผลวตภนณฑรปลาทมนสา

 1 4/2558  66,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      66,000.00 บาท

Western Digital (Thailand), Co., Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.ผกาเกษ วนตคยา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรร

การตรวจสอบลายแบบเอบชเอสด ขวย

ภาพแบบอนตโนมนตว

 1 8/2558-7/2559  738,000.00

ฉนตรชนย มนนสชพนน

     Western Digital (Thailand), Co., Ltd.

     

สรรเสรวญ พรหมแดน

     ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรร คณะววทยาศาสตรร 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      738,000.00 บาท

กลทลมบรวษ จทโรงงานนจ นาตาลเกษตรไทยแหลลงททน 

- 
รศ.กคมคท สนงขศวลา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การใช ขข ขอมมลภมมวสารสนเทศเพพพอ

ประโยชนรในการสสงเสรวมพนฒนาการ

ผลวตอ ขอยของชาวไรสกลคสมนอนาตาล

เกษตรไทย

 1 2/2558-1/2559  100,000.00

ผศ.ปคญญวศา ตระกมลยวพงเจรวญ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจ จย Amway for Nutrition Research Grant 2014โดยสมาคมโภชนาการแหลงประเทศไทย

ในพระบรมราชผป

แหลลงททน 

- 

นางสาวชคษณา เมฆโหรา

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

ฤทธวธของสารสกนดถนพวแดงเพาะงอกตสอ

การต ขานการอนกเสบและอนคมมลอวสระ

จากสภาวะเบาหวาน

 1 11/2557-11/2558  100,000.00

ดร.เนตรนภวส วนฒนสคชาตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวศวรวพร ตนนจอ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษ จท Clover seedแหลลงททน 

- 
ผศ.สคจวนตร ภนทรภมวดล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

โครงการบรวการคนดเลพอกพนนธครพพชวงศร

แตงต ขานทานตสอโรคไวรนส

 1 7/2558-7/2559  600,000.00
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นางสาว ขวนญชนก อารชก วจ

     ศมนยรเทคโนโลยชชชวภาพเกษตร

     

โครงการบรวการคนดเลพอกพนนธครพพชวงศร

แตงต ขานทานตสอโรคไวรนส

 1 7/2558-7/2559  600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

บรวษ จท Evonik Nutrition & Care GmbH Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.อรพวนทร จวนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

ผลการเสรวมไดเปปไทดรในอาหารกค ขง

ขาว

 1 9/2558-8/2559  1,442,100.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,442,100.00 บาท

บรวษ จท JFox aircraftแหลลงททน 

- 
ผศ.พนชราภรณร บคณยวานวชกคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

Project JFOX JX-200RG Sport 

Thunder

 1 8/2558-7/2559  514,463.00

รศ.ปองววทยร ศวรวโพธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      514,463.00 บาท

บรวษ จท Kermin Industrie (Asia) PTE LTD Singapore Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.อรพวนทร จวนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

สารทดแทนนอนามนนปลาในอาหารสนตวร

นอนา

 1 7/2558-7/2560  281,750.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      281,750.00 บาท

บรวษ จท Koei Kogyo จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายยคทธนา บรรจง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

Herbaceous species in Thailand 1 2/2558-2/2559  100,000.00

ดร.มะลววนลยร หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวเทพา ผคดผสอง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายเดชา ดวงนามล

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยเพพพอการพนฒนาชายฝนพงอนนดามนน (ฝส าย

สนนบสนคนววชาการ)

นายเกษม หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวอรชา แซสตนน

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร
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ปวชณา บาดาล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

Herbaceous species in Thailand 1 2/2558-2/2559  100,000.00

นายเอกพงษร ธนะวนตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษ จท MSD Thailandแหลลงททน 

- 
ผศ.นรวนทรร อคประกรวนทรร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

การศศกษาการปลสอยเชพนอไวรนสมาเรรกสร

ในฟารรมไกสเนพนอ

 1 4/2558-10/2560  450,000.00

นางภนทรา มมลจวตร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

นางสาวอรวรรณร บคตรดช

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

บรวษ จท NexSteppe Singapore Pte Ltd.แหลลงททน 

- 
อ.ทรงยศ โชตวชคตวมา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การประเมวนสายพนนธครข ขาวฟส างลมกผสม

เพพพอผลวตพลนงงาน

 1 6/2558-8/2559  70,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

บรวษ จท OMP (Oknha Mong Port Co.,Ltd) จจาก จด Rethrhy Village, Koe Phos Commune, Stoeung 

Have Distric,

แหลลงททน 

- 

ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาการเดวนเรพอและโลจวสตวกสรทาง

ทะเล

ศศกษาความเปร นไปได ขเบพนองต ขนของ

ทสาเทชยบเรพอกนมพมชาของการพนฒนา

ทสาเทชยบเรพอ

 1 7/2558-7/2561  3,600,000.00

อ.สคพวทยร ออานวย

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,600,000.00 บาท

บรวษ จท Phytobiotics Fulterzusatzstoffe GmbH Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.อรพวนทร จวนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

การใช ขไฟโตไบโอตวคในอาหารปลา 1 9/2558-9/2560  380,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      380,000.00 บาท

บรวษ จท SCG Chemicals Co.,Ltd, Siam Cement Rd.,แหลลงททน 

- 
รศ.รนงรอง ยกส ขาน

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

การเคลพพอนย ขายและ/หรพอการปลด

ปลสอยของสารต ขานเชพนอแบคทชเรชยจาก

ตนวอยสางพลาสตวก

 1 4/2558-10/2558  215,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      215,000.00 บาท

บรวษ จท การบวนกรทงเทพ จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
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อ.นวทนศนร ก ของสมคทร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

การสอารวจตลาดเพพพอการพนฒนาทสา

อากาศยาน

 1 4/2558-6/2558  448,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      448,000.00 บาท

บรวษ จท การบวนไทย จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.สควรรณา นาคววบมลยรวงศร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รมปแบบความสนมพนนธรเชวงสาเหตคความ

ผมกพนนตสอองครการของพนนกงานฝส าย

ชสาง บรวษนทการบวนไทย จอากนด (

มหาชน)

 1 1/2558-12/2558  20,000.00

ววภานนนทร  ภวพนทธร

     บรวษนทการบวนไทย จอากนด (มหาชน)

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

บรวษ จท แกรนดรเอนกเซล จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.สครางคร สคธวราวคธ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การตรวจสอบปรวมาณจคลวนทรชยรใน

ผลวตภนณฑร Max Biozyme

 1 11/2557  12,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      12,000.00 บาท

บรวษ จท โกลดร ชอรรส จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.ชนยวนฒนร ขยนนการนาวช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรนพยากรนอนา

โครงการศศกษาวางแผนพนฒนาเพพพอ

การบรวหารจนดการนอนาในบสอเกรบนอนา

จนงหวนดพนงงา

 1 7/2558-1/2559  2,936,200.00

ผศ.พรรณพวมพร พคทธรนกษา มะเปชพยม

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรนพยากรนอนา

รศ.สครชนย ลวปววนฒนาการ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรนพยากรนอนา

ผศ.จวระวนฒนร กณะสคต

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรนพยากรนอนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,936,200.00 บาท

บรวษ จท โกลเบวลฟผด ด เทรดดวนง จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวงามจวตร โลสววทมร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การพนฒนาผลวตภนณฑรชาไทย 

Dairy-Free

 1 10/2557-9/2558  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

บรวษ จท โกลวรพล จงงาน จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ธรณร ธอารงนาวาสวนสดวธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

โครงการศศกษาหาพพนนทชพทชพเหมาะสมใน

การสร ขางโรงไฟฟขาถสานหวนบรวเวณชาย

ฝนพงทะเลทางภาคใต ข

 1 1/2558-6/2558  3,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000,000.00 บาท

บรวษ จท ครอเอทอฟเทคโนโลยอ จจาก จดแหลลงททน 

- 
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อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการประเมวนภาวะความเสชพยงของ

แหลสงนอนา บรวษนท ไทยนอนาทวพยร จอากนด

 1 3/2558-1/2559  140,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      140,000.00 บาท

บรวษ จท ควอลวตอน พล จส เอสเทตวค อ วนเตอรรเนช จทนแนล จจาก จดแหลลงททน 

- 
ดร.อคดมลนกษณร สคขอนตตะ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การสอารวจและการววเคราะหรสารสอาคนญ

จากหมากในแหลสงปลมกจนงหวนด

ฉะเชวงเทราและจนงหวนดสคราษฏรรธานช

 1 1/2558-12/2558  650,000.00

ดร.พวลาณช ไวถนอมสนตยร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.วรรณสวรว วรรณรนตนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางสาวประภนสสร รนกถาวร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      650,000.00 บาท

บรวษ จท คอรรดอนไบโอเทค จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.มณจนนทรร เมฆธน

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

การปลมกกระชายดอาแบบไฮโดรโพนวค 

การสะกนด การแยกสารบรวสคทธวธ และ

การทดสอบผลในหนมทดลอง

 1 1/2558-12/2559  400,000.00

นายชาญ  เมฆธน

     นวส วตระดนบปรวญญเอก คณะสวพงแวดล ขอม

     

อ.วชระศนกดวธ ฟคขงเฟพพอง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

บรวษ จท จ จดการและพ จฒนาทร จพยากรนจ นาภาคตะว จนออก จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.ณรงครพงศร เพวพมผล

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

โครงการสอารวจความพศงพอใจ 

(satisfaction) ของพนนกงาน ประจอาปช

งบประมาณ พ.ศ. 2558

 1 9/2558-4/2559  180,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      180,000.00 บาท

บรวษ จท จอเอนมทอคอรรปอเรช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.กฤษณร วนนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

สอารวจชน นนดวนด ขวยววธช Ground 

Penetration Radar (GPR)

 1 9/2558-6/2559  350,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      350,000.00 บาท

บรวษ จท จอไอเอส จจาก จดแหลลงททน 

- 
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ผศ.เอกชนย ศวรวก วจพาณวชยรกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการให ขบรวการคอาปรศกษาใน

โครงการพนฒนาระบบศมนยรบรวการ

ข ขอมมลการเดวนทางและการขนสสงแบบ

บมรณาการด ขวยระบบ GIS สอาหรนบ

สอานนกงาน ปลนดกระทรวงคมนาคม

 1 1/2558-1/2559  1,830,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,830,000.00 บาท

บรวษ จท ชลกวจสากล จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.พรรณพวมพร พคทธรนกษา มะเปชพยม

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรนพยากรนอนา

โครงการศศกษาศนกยภาพการใช ขนอนาจาก

บสอเกรบนอนาเอกชน บรวษนทชลกวจสากล 

จอากนด พพนนทชพจนงหวนดชลบครช

 1 10/2557-1/2558  143,045.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      143,045.00 บาท

บรวษ จท ชองเตอรรไทยออกานวคฟผด จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.นงลนกษณร เลรกรคสงเรพองกวจ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

โครงการวางแผนจนดการนอนาเสชย

จากกระบวนการผลวต

 1 9/2558-12/2559  90,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

บรวษ จท ชวกเกดนควง (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
ดร.อรไท สวนสดวชนยกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การปรนบปรคงคคณภาพการผลวต 

ผลวตภนณฑร "ไขสแก ขว KU จากไขสไกส"

 1 5/2558-10/2559  300,000.00

นางจนนทรรสคดา จรวยวนฒนววจวตร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

นายพวสคทธวธ บคตรสควรรณ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษ จท ชวนอวมปอรรตเอนกซรปอรรต จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายววนนศ ภมมวนาถ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

เครพพองดพพมให ขพลนงงาน (Energy 

drink) ชนวดผงกลวพนผลไม ข

 1 7/2558-10/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

บรวษ จท ชทมพรอทตสาหกรรมนจ นาม จนปาลรม จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ปคญญวศา ตระกมลยวพงเจรวญ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การประเมวนพพนนทชพปลมกและผลผลวต

ปาลรมนอนามนนในเขตพพนนทชพภาคใต ขตอน

บน

 1 7/2558-11/2558  342,700.00

รศ.กคมคท สนงขศวลา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.สคชาดา กรคณา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รศ.พงศรเทพ อนครธนกคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

งานววชาการเพพพอพนฒนาการผลวตปาลรม

นอนามนน (2558-2561)

 2 2/2558-1/2561  1,800,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,142,700.00 บาท
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บรวษ จท ซองเดอรรไทยออรรกานวคฟผด จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวประจงเวท สาตมาลช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

ซชเรชยลบารรสอาหรนบผม ขสมงอายค 1 7/2558-4/2559  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

บรวษ จท ซวปโกด จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาววนวดา ปานอคทนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

การสกนดนอนามนนจากสาหรสายขนาดเลรก 1 12/2557-5/2559  350,000.00

ผศ.ประมคข ภระกมลสคขสถวตยร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

นางสาวศวรวพร ตนนจอ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      350,000.00 บาท

บรวษ จท ซอพอ ออลลร จจาก จด (มหาชน) -ศผนยรปฏวบ จต วการจทลชอวว วทยาแหลลงททน 

- 
ผศ.นนนทนา สชสคข

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การตรวจววเคราะหรตนวอยสางเชพนอเพพพอยพน

ยนนสายพนนธคร Listeria 

monocytogenes

 1 11/2557-12/2557  8,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,000.00 บาท

บรวษ จท ซอ-โพส จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนะ รนกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การออกแบบและพนฒนาเครพพองทอามารร

คสชบนลวดสลวงอนตโนมนตว

 1 3/2558-3/2559  406,345.00

ผศ.ชนะ รนกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การออกแบบและพนฒนาเครพพองปขอน

และตนดลวดอนตโนมนตว

 2 2/2558-4/2559  521,963.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      928,308.00 บาท

บรวษ จท ซออ อแอลเอนนไวรอนเมดนสร จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.สวทธวชนย ตนนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

การจนดทอารายงานการววเคราะหรผล

กระทบสวพงแวดล ขอม โครงการอาคาร

ชคด โนเบวล ทองหลสอตน นงอยมสทชพซอย

สคขคมววท 55 ถนนสคขคมววท แขวง

คลองตนนเหนพอ เขตวนฒนา กรคงเทพ

มหานคร

 1 10/2557-10/2558  155,000.00

รศ.สวทธวชนย ตนนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

การศศกษารายงานการววเคราะหรผล

กระทบสวพงแวดล ขอม โครงการ Than 

Living Rama 9 - Airport Link

 2 3/2558-3/2559  155,000.00

รศ.สวทธวชนย ตนนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

การศศกษารายงานการววเคราะหรผล

กระทบสวพงแวดล ขอม โครงการนายเลวศ 

ปารรค หนวหวน ตน นงอยมสบรวเวณถนนเพชร

เกษม ตอาบลหนองแก ออาเภอหนวหวน 

จนงหวนดประจวบคชรชขนนธร

 3 3/2558-3/2559  135,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      445,000.00 บาท

บรวษ จท เซดาทรอ อสทรเอเซอยเทคโนโลยอท จจาก จดแหลลงททน 

- 



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 138 of 212

ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาการเดวนเรพอและโลจวสตวกสรทาง

ทะเล

โครงการพนฒนาทสาเรพออคตสาหกรรม

มาบตาพคต ระยะทชพ 3

 1 1/2558-1/2561  4,713,750.00

อ.สคพวทยร ออานวย

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,713,750.00 บาท

บรวษ จท โซเอทวส (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.กาญจนา อวพมศวลปร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสนชววทยา

การศศกษาชชวสมมมลของทวลมวโคซวนใน

พลาสมาและปอดของสคกร

 1 12/2557-3/2559  715,000.00

รศ.ออานาจ พนวพลเทพ

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสนชววทยา

ผศ.ศรนญญา พนวพลเทพ

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสนชววทยา

อ.พรรณววมล ตนนหนน

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสนชววทยา

ผศ.อคสคมา เจวมนาค

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสนชววทยา

อ.อนกษร แสงเทชยนชนย

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสนชววทยา

อ.ณนฐพงศร อนครวมาจวรโชตว

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสรชรววทยา

นางสาวนฤมล กลางแก ขว

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสนชววทยา

นางสาวนภสร เผสาชมศนกดวธ

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสนชววทยา

ผศ.อลงกต บคญสมงเนวน

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

ผลของวนคซชนปของกนนโรคพชอารรอารร

เอสชนวดใหมสตสอการปของกนนโรคใน

ฟารรมสคกร

 2 2/2558-7/2558  150,000.00

ชคมพมนคช พนนธครทอง

     บรวษนท โซเอทวส (ประเทศไทย) จอากนด

     

ววเชชยร นวสกคลจวนดา

     บรวษนท โซเอทวส (ประเทศไทย) จอากนด

     

ชนณชา เมพองไพศาล

     บรวษนท โซเอทวส (ประเทศไทย) จอากนด

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      865,000.00 บาท

บรวษ จท ดนอทแบมบผ (กรทงเทพ) จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนะ รนกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การออกแบบและตวดตน นงเครพพองแบสง

บรรจคนอนายา R410A และ R32

 1 2/2558-2/2559  539,950.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      539,950.00 บาท

บรวษ จท ดอนเมชองพ จฒนา จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.บคญมา ปขานประดวษฐร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

โครงการศศกษาแนวทางการบรวหาร

จนดการขยะตลาดสชพมคมเมพอง

 1 1/2558-1/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษ จท ด จชมวลลร จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.วราภรณร บคญทรนพยรทวพยร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การพนฒนาแยมข ขาวและโยเกวรรตผสม

แยมข ขาว

 1 2/2558-1/2559  1,366,666.00

ศ.อรอนงคร นนยววกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,366,666.00 บาท

บรวษ จท ดอ.เอ. ร อเซวร รซ เซนนเตอรร จจาก จด (D.A. Research Center Co., Ltd.)แหลลงททน 

- 
นางสาววราพนนธคร จวนตณววชญร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาทางสนตวศาสตรร (ววชาการ

อาหารสนตวร) ภาคววชาสนตวบาล

โครงการววจนยการศศกษาการใช ข

ประโยชนรเศษเหลพอโครงการววจนยการ

ศศกษาการใช ขประโยชนรเศษเหลพอจาก

การผลวตเอทานอล (กากเอทานอล)

ในเชวงอาหารสนตวร

 1 2/2558-12/2558  99,250.00

อาจารชยร พสวงโพธวธ

     ม.เกษตรศาสตรร

     

สคพรรษา แซสลวนม

     ม.เกษตรศาสตรร

     

มนมญ ปลงรนมยร

     ม.เกษตรศาสตรร

     

นางสคกนญญา จนตตคพรพงษร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาทางสนตวศาสตรร (ววชาการ

อาหารสนตวร) ภาคววชาสนตวบาล

โครงการววจนยและพนฒนาการใช ข

ประโยชนรกากตะกอนจากระบบบอาบนด

แบบตะกอนเรสง (Activated 

Sludge) ของโรงงานผลวตเอทานอ

ลสอาหรนบการผลวตวนสดคปรนบปรคงดวน

และปคป ยอวนทรชยรสอาหรนบพพช

 2 2/2558-12/2558  135,800.00

เบญจวรรณ สระทองปลนพง

     ม.เกษตรศาสตรร

     

ชนวตา คงเทชยนทอา

     ม.เกษตรศาสตรร

     

ณนฐวคฒว ดชทอง

     ม.เกษตรศาสตรร

     

ไพฑมรยร มมลจวตร

     ม.เกษตรศาสตรร

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      235,050.00 บาท

บรวษ จท ดผ เดยร ดรอม จจาก จดแหลลงททน 

- 
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อ.ธชรศนกดวธ เอโกบล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

การเปรชยบเทชยบแบบแผนเปปไทดร 

โปรตชนและคารรโบไฮเดรตจากเมพอก

หอยทากในประเทศไทย

 1 8/2558-7/2559  450,000.00

อ.ปราโมทยร ชอานาญปพน

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

บรวษ จท ไดนามวค เอนนยวเนอยร วทง คอนซ จลแตนทสร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาการเดวนเรพอและโลจวสตวกสรทาง

ทะเล

โครงการพนฒนาทสาเรพออคตสาหกรรม

มาบตาพคต ระยะทชพ 3

 1 1/2558-3/2558  450,000.00

อ.สคพวทยร ออานวย

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

บรวษ จท ตลาดยวทงเจรวญแหลลงททน 

- 
ผศ.สคจวณณา กรรณสมต

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

โครงการคคณธรรมจรวยธรรมแและการ

รนกษาสวพงเเวดล ขอมของผม ขค ขาของตลาด

สดในประเทศไทย

 1 9/2558-9/2560  50,000.00

ณฤมล

     ธรรมวนฒนะ

     

ผศ.สคจวณณา กรรณสมต

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

โครงการพนฒนานวนตกรรมการจนดการ

ขยะสอาหรนบตลาดสด

 2 1/2558-12/2560  50,000.00

ผศ.สคจวณณา กรรณสมต

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

โครงการศศกษาปนจจนยการอนครนกษร

ทรนพยากรนอนาของผม ขค ขาของตลาดสด

ในชคมชนเมพอง

 3 1/2558-12/2560  50,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษ จท เตนมโกด จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ภาสกร ปนานนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

งานทดสอบและตรวจสอบชน นนดวน

ด ขวยววธช Multi-channel Analysis of 

Surface Wave (MASW) and 

Seismic Refraction (SR) โครงการ

พลนงงานลมเขาค ขอ REP1001

 1 12/2557-9/2559  1,277,540.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,277,540.00 บาท

บรวษ จท โตชวน อ วนเตอรรเนช จทนแนล คอรรปอเรช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
ดร.เนตรชนก เกชยรตวธนนทพนทธร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

การศศกษาผลของ GN ตสอลนกษณะ

ทางกายภาพและทางเคมชของ

ข ขาวสคพรรณบครช 1

 1 1/2558-9/2558  85,000.00

ดร.อตวนคช แซสจวว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)
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ดร.อตวนคช แซสจวว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

ผลของ GN สารสกนดจากพพชตสอ

สมบนตวของดวนและการเจรวญเตวบโต

และผลผลวตคะน ขา

 2 1/2558-9/2558  65,000.00

ดร.เนตรชนก เกชยรตวธนนทพนทธร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษ จท ทรานเสนค เพาเวอรร เซอรรว วส จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.คมสนนตร หงษรสมบนตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การศศกษาและววเคราะหรผลกระทบการ

เชพพอมตสอเครพพองกอาเนวดไฟฟขาของผม ข

ผลวตไฟฟขารายเลรกเข ขากนบโครงขสาย

ไฟฟขาของการไฟฟขาสสวนภมมวภาค

 1 7/2558-12/2558  214,000.00

อ.ดร.วชรวคฒว กนกบรรณกร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      214,000.00 บาท

บรวษ จท ทนอปสร-แลบคอนซ จลแตนทร จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการทสอกจาซภายในนวคม

อคตสาหกรรม ววเคราะหรขนาดคละของ

เมรดดวนจอานวน 5 ตนวอยสาง

 1 9/2558-12/2558  5,100,000.00

อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการทสอสสงกจาซธรรมชาตวจนงหวนด

ระยอง "ววเคราะหรสมบนตวทางฟวส วกสร

และเคมชดวน จอานวน 9 ตนวอยสาง"

 2 3/2558-8/2558  31,050.00

อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการนวคมอคตสาหกรรมอชสเทวรรน

ซชบอรรด จนงหวนดระยอง "ววเคราะหร

ขนาดคละของเมรดดวน จอานวน 2 

ตนวอยสาง"

 3 3/2558-8/2558  1,400.00

อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงทสอสสงกจาซธรรมชาตวสอาหรนบยาน

ยนตรจนงหวนดฉะเชวงเทรา "ววเคราะหร

สมบนตวทางฟวส วกสรและเคมชดวน จอานวน 

6 ตนวอยสาง"

 4 3/2558-8/2558  25,200.00

อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ทสอกจาซภายในนวคมอคตสาหกรรม "

ววเคราะหรขนาดคละของเมรดดวน

จอานวน 3 ตนวอยสาง"

 5 3/2558-8/2558  2,100.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      5,159,750.00 บาท

บรวษ จท ท จบทวมเฮาสร จจาก จด (นางเยาวเรส ถวระพ จฒนรพวบผล )แหลลงททน 

- 
ดร.เนตรนภวส วนฒนสคชาตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรทนบทวมกรอบแชส

เยพอกแขรง

 1 11/2557-8/2558  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษ จท ทลาอากาศยานไทย จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.นวทนศนร ก ของสมคทร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

งานจ ขางทชพปรศกษาด ขานการพนฒนาการ

ให ขบรวการทางด ขานการบวนสอาหรนบการ

ตลาดเชวงรคกด ขานการบวน

 1 8/2558-1/2559  15,850,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,850,000.00 บาท
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บรวษ จท ทอ.แมนฟารรมา จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางจคฬาลนกษณร จารคนคช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การพนฒนาผลวตภนณฑรขนมขบเคชนยว

จากแกสนตะวนนผงด ขวยกระบวนการ

เอกซรทรมชนพน

 1 1/2558-7/2558  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษ จท ทอม คอนซ จลตวนง เอนจวเนอยร วทง แอนดร แมเนจเมนทร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาการเดวนเรพอและโลจวสตวกสรทาง

ทะเล

การววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ขอม

เพวพมเตวม โครงการทสาเทชยบเรพอหมาย

เลข 7 และ 8

 1 6/2558-6/2561  2,203,875.00

อ.สคพวทยร ออานวย

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,203,875.00 บาท

บรวษ จท ทอแอลทอคอนซ จลแตนสร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ศศกษาและพนฒนาววธชการหาทสอนอนา

ประปาบนถนนเจรวญนคร ภายใต ข

โครงการระบบขนสสงมวลชนขนาด

รองสายสชทอง (สถานชรถไฟฟขาธนบครช 

เขตคลองสาน-ประชาธวปก)

 1 8/2558-2/2559  104,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      104,000.00 บาท

บรวษ จท ททนบรวจาคเพชทอการศฝกษาววจ จยฯแหลลงททน 

- 
อ.ศคภชาต เอชพยมรนตนกมล

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

การพนฒนาตลาดการบรวการเชวง

อนครนกษร

 1 1/2558-12/2558  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษ จท ทผเซเวลนตอน เอว วเอช จทนคอนซ จบแทนสร (ไทยแลนดร) จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.อารยา ศนกดวธบมรณาเพชร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

การศศกษาแนวทางการลดการปลสอย

คารรบอนจากกวจกรรมการดอาเนวนงาน

ทสาอากาศยานภมมวภาค

 1 3/2558-3/2559  2,260,000.00

อ.อารยา ศนกดวธบมรณาเพชร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

การศศกษาผลกระทบของ Airport 

Carbon Accreditation 

Programme ตสอการปฏวบนตวการของ

ทสาอาศยาน ในประเทศไทย : ระยะ

ทชพ II

 2 3/2558-9/2558  971,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      3,231,000.00 บาท

บรวษ จท ไทยคม จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.พนนศนกดวธ เทชยนววบมลยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

โครงการออกแบบววจนยและพนฒนา

ระบบ Carrier-in-Carrier (CNC)

 1 1/2558-1/2559  300,000.00

อ.พนนศนกดวธ เทชยนววบมลยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

โครงการออกแบบววจนยและพนฒนา

ระบบปของกนนการรบกวนสนญญาณ

โทรทนศนรผสานดาวเทชยม (Anti-Jam 

TV) และระบบเสรวมความคมชนด

 2 1/2558-1/2559  300,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท



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 143 of 212

บรวษ จท ไทยเทคโนกลาส จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายศคภชนย ออาคา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การศศกษาและพนฒนาสมบนตว 

EcoStone เพพพอนอาไปประยคกตรใช ขใน

อคตสาหกรรมเกษตร

 1 10/2557-9/2558  688,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      688,000.00 บาท

บรวษ จท ไทยเทพรส จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.ววเชชยร ลชลาวนชรมาศ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

โครงการผลวต BHP Liquid ด ขวย

เอนไซมร Alcalase และ 

Flavoruzyme

 1 10/2557-12/2557  148,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      148,500.00 บาท

บรวษ จท ไทยปารรเกอรรไรซวทง จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.สวทธวชนย ตนนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

การศศกษาผลกระทบสวพงแวดล ขอม 

โครงการสวนสดวการทชพพนกอาศนย

พนนกงานบรวษนท ไทยปารรคเกอรรไรซวพง 

จอากนด ตน นงอยมสทชพตอาบลเขาค ขนทรง 

ออาเภอศรชราชา จนงหวนดชลบครช

 1 5/2558-5/2559  1,717,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,717,000.00 บาท

บรวษ จท ไทยฟผดสร อ วนเตอรรเนช จทนแนล จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนยสวทธวธ ทองจม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การใช ขประโยชนรของวนสดคเหลพอใช ข

จากบรวษนท ไทยฟมดสร อวนเตอรร

เนชนพนแนล จอากนด เพพพอผลวตปคป ย

อวนทรชยรชนวดเหลว

 1 9/2558-2/2560  150,000.00

นายธวนชชนย อวนทรรบคญชสวย

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กอาแพงแสน 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกอาแพงแสน จ. 

นครปฐม

     

อ.สคชาดา กรคณา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.สวรวนภา ชสวงโอภาส

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

นางสาวศวรวสคดา บคตรเพชร

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กอาแพงแสน 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกอาแพงแสน จ. 

นครปฐม

     

นางสาวชาลวนช คงสคด

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กอาแพงแสน 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกอาแพงแสน จ. 

นครปฐม

     

นายธชรยคทธ คลอนาชพพน

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กอาแพงแสน 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกอาแพงแสน จ. 

นครปฐม
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รศ.กรรณวการร สนจจาพนนธร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผลของสารเหลพอทวนงจากการผลวต

ยชสตรเซลลรตสอการเตวบโตและผลผลวต

ของข ขาว

 2 10/2557-9/2558  200,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      350,000.00 บาท

บรวษ จท ไทยมะพรดาวกะทว จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวงามจวตร โลสววทมร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การศศกษาววธชการผลวตมะพร ขาวกะทว

สอาเรรจรมปบรรจคในรชทอรรทเพาชร

 1 9/2558-5/2559  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

บรวษ จท ไทยยผเนอทยนโฟรเซลนโปรด จกสร จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.สคนทรช สควรรณสวชณนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การพนฒนาชคดคอาศนพทรสอาหรนบบรรยาย

ลนกษณะทางประสาทสนมผนสของ

ผลวตภนณฑรปลาทมนสา

 1 6/2558  72,000.00

รศ.สคนทรช สควรรณสวชณนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

โครงการววจนยทางประสาทสนมผนสและ

ผม ขบรวโภคเพพพอเพวพมศนกยภาพด ขานงาน

นวนตกรรมอาหารทะเล

 2 1/2558-6/2560  900,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      972,000.00 บาท

บรวษ จท ไทยรทลงเร ชองอทตสาหกรรม จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ธชรารนตนร วรพวเชฐ

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

โครงการศศกษาสภาพตลาดนอนาตาล

กรวดในประเทศไทย

 1 1/2558-10/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

บรวษ จท ไทยสมารรทคารรด จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.สโรช บคญศวรวพนนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการพนฒนาระบบชอาระคสาผสาน

ทางแบบ Smart Touch สอาหรนบ

โครงการ Tollway smart Purse

 1 11/2557-2/2559  681,111.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      681,111.00 บาท

บรวษ จท ไทยอวนเตอรรค จลเจอรรร จล คอนซ จนตวนง จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.วนลลภ รนฐฉนตรานนทร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนฐศาสตรรและรนฐประศาสนศาสตรร

โครงการหลนกสมตรประกาศนชยบนตร

การสานสนมพนนธรและจนบคมสธครก วจ

ระหวสางประเทศ (สปป.ลาว)

 1 4/2558-7/2558  300,000.00

สครชาตว ประชาพวทนกษร

     บรวษนท ไทยอวนเตอรรคนลเจอรนลคอนซนลตวนง จอากนด

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษ จท ธงรวนว จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.สาโรจนร ศวรวศนนสนชยกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

พนฒนาผลวตภนณฑรต ขนแบบของนอนา

เชพพอมจากหนวแกสนตะวนน

 1 12/2557-5/2559  99,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      99,000.00 บาท

บรวษ จท ธนะปทณ จจาก จดแหลลงททน 

- 
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นางสาวทวพยรธวดา แก ขวตาทวพยร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การพนฒนานอนาตะไคร ข นอนาบนวหวมะและ

ชาเยรนพร ขอมดพพมบรรจคขวดแก ขว

 1 3/2558-1/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษ จท ธ จส ไมนวทง จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ศศกษาธรณชววทยาแหลสงแรสควอตซรและ

การทอาเหมพองแรสควอตซร พพนนทชพ ตอาบล

หนองปรพอ ออาเภอหนองปรพอ จนงหวนด

กาญจนบครช

 1 2/2558-12/2558  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษ จท นจ นาตาลมวตรผล จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.บคญมา ปขานประดวษฐร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

โครงการให ขคอาปรศกษาแนวทางทชพ

เหมาะสมในการจนดการให ขนอนาในไรส

อ ขอย บรวษนท นอนาตาลมวตรผล จอากนด

 1 7/2558-6/2560  2,332,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,332,000.00 บาท

บรวษ จท นจ นาม จนบรวโภคไทย จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางจคฬาลนกษณร จารคนคช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การศศกษาสภาวะการผลวตทชพเหมาะสม

ของผลวตภนณฑรขนมขบเคชนยวและ

อาหารเช ขาธนญชาตวพร ขอมบรวโภคเสรวม

แปขงรอาข ขาวสกนดไขมนนจากเทคโนโลยช

เอกซรทรมซนนด ขวยววธชฟพนนผววตอบสนอง

 1 2/2558-9/2558  300,000.00

นายวรพล เพรงพวนวจ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโรงงาน

นางสาวเอสา เวศกวจกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโรงงาน

นางสาวสควชณา จนนทพวรนกษร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

ดร.หทนยชนก กนนตรง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

นายนวพนฒนร ลวนมสงวน

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษ จท เนเจอรรร จล เทล จจาก จด (สจาน จกงานใหญล)แหลลงททน 

- 
อ.กนวฐพร วนงใน

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การผลวตขนมขบเคชนยวสอาหรนบสคนนข

จากเนพนอไกสด ขวยววธชการทอาแห ขงแบบแชส

เยพอกแขรง

 1 3/2558-9/2558  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

บรวษ จท บรอดแคส ดอพอท (ไทยแลนดร) จจาก จดแหลลงททน 

- 
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ผศ.ชนะ รนกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การออกแบบระบบทางกลและทาง

ไฟฟขาสอาหรนบตวดตน นงเครพพองยนตรใน

โครงการเปลชพยนเครพพองยนตรของรถ

จนกรดชเซลไฟฟขาการรถไฟแหสง

ประเทศไทย

 1 3/2558-5/2559  554,513.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      554,513.00 บาท

บรวษ จท บร วหารและพ จฒนาเพชทอการอนทร จกษรส วทงแวดลดอม จจาก จด, บรวษ จท มวตรผล ไบโอฟผเอล จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.อรพวนทร จวนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

โครงการพนฒนาสารเสรวมอาหารสนตวร

นอนาและการจนดการสวพงแวดล ขอม

 1 3/2558-3/2560  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

บรวษ จท บางกอกเบสซอส จจาก จดแหลลงททน 

- 
ดร.เนตรนภวส วนฒนสคชาตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรซคปชนวดผงทชพมช

คคณคสาโภชนาการครบถ ขวนสอาหรนบผม ข

สมงอายค

 1 4/2558-1/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษ จท บอซอพอจ อ จจาก จดแหลลงททน 

- 
ดร.มะลววนลยร หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

โครงการจนดทอาข ขอเสนอเพพพอยพพน

โครงการผลวตไฟฟขาจากพลนงงานหมคน

เวชยน (ไมสรวมโครงการพลนงงานแสง

อาทวตยร) ในแบบ Feed-in Tariff 

พ.ศ. 2558 และ จอาหนสายไฟฟขาโดย

การแขสงขนนทางด ขานราคา 

(Competitive Bidding)

 1 9/2558-5/2559  8,195,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,195,000.00 บาท

บรวษ จท บออ อซอเทโร เอนนเตอรรเมนทร จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.ศวรวรนตนร โกศการวกา

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

การศศกษาความควดเหรนของผม ขอยมสอาศนย

บรวเวณใกล ขเคชยงและผม ขใช ขประโยชนร

พพนนทชพในปนจจคบนนตสอการบรวหารจนดการ

พพนนทชพสนามฟคตบอลคลองจนพน

 1 12/2557-10/2558  451,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      451,000.00 บาท

บรวษ จท เบทาโกร จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
นายวชรกวจ จรเกตค

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยประมงสมคทรสงคราม (ฝส ายสนนบสนคน

ววชาการ)

การศศกษาประสวทธวภาพอาหารปลา

กะพงขาวในนอนากรสอย

 1 9/2558-3/2559  159,500.00

นางสาวจรวยา สนวทชน

     บรวษนท เบทาโกร จอากนด (มหาชน)

     

ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การศศกษาลนกษณะอคทกธรณชววทยา

และประเมวนหาแหลสงนอนาใต ขดวน ด ขวย

เทคนวคการวนดคสาสภาพต ขานทาน

ไฟฟขาเชวง 2 มวตว เพพพอการพนฒนาแหลสง

นอนาใต ขดวนสอาหรนบพพนนทชพชคมชน ชสองสา

รวกา

 2 4/2558-12/2558  50,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      209,500.00 บาท
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บรวษ จท เบทาโกรแลนดร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ศศกษาและพนฒนาแหลสงนอนาใต ขดวน

บรวเวณพพนนทชพโครงการสวน

อคตสาหกรรมอาหารเครพอเบทาโกร

แหสงทชพ 2

 1 9/2558-6/2559  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษ จท ไบโอววช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.นนนทนา สชสคข

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การววเคราะหรชนวดของจคลวนทรชยรชนวด

ยสอยสลายเซลลมโลส

 1 5/2558-6/2558  33,000.00

ผศ.กรรณวการร ดวงมาลยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

อ.เยาวภา อรสามศวรวรคจวเวทยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ผศ.สครางคร สคธวราวคธ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ววเคราะหรสารพวษและธาตคโลหะหนนก

ของตนวอยสางจคลวนทรชยรชนวดยสอยสลาย

เซลลมโลส

 2 3/2558-7/2558  4,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      37,000.00 บาท

บรวษ จท ไบโอสตรอง จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.ศรชสควรรณ ชมชนย

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

ผลของการเสรวม antimicrobial 

peptide(AMPs) ในอาหารตสอ

สมรรถภาพการผลวตของลมก

สคกรอนคบาล

 1 4/2558-10/2558  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษ จท ไบโอเฮวร รบ จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายสมโภชนร ใหญสเอชพยม

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

นอนามะขามเข ขมข ขนบรรจคขวด 1 5/2558-5/2559  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษ จท ปตท. จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.สนนตว ลนกษวตานนทร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

"โครงการตรวจสภาพถนงขนสสงและรถ

ขนสสง NGV จอานวน 621 คนน"

 1 11/2557-3/2558  8,500,000.00

"..."

     บรวษนท อช แอนดร เอส เอรนจชวช เซอรรววสเซส จอากนด

     

ผศ.ธเนศ อรคณศรชโสภณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

SURVEY FOR ALTERNATIVE 

DDF ENGINE OPERATION

 2 4/2558-12/2558  400,000.00

ผศ.พสคธา สคนทรห ขาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

การพนฒนาพพนนทชพสชเขชยวบรวเวณรวมถนน

ทางเข ขา VISTEC & KVIS

 3 3/2558-2/2559  10,000,000.00
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ผศ.พสคธา สคนทรห ขาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

การพนฒนาองครความรม ขเพพพอปรนบปรคง

พพนนทชพกระถวนยนกษรสมสพปส าธรรมชาตว

 4 9/2558-12/2559  1,500,000.00

ผศ.พสคธา สคนทรห ขาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

การศศกษาววจนยปลมกปส าธรรมชาตวเพพพอ

นอารสองโครงการลดกจาซเรพอนกระจก

ภาคสมนครใจ (T-VER) ในการ

พนฒนาการใช ขประโยชนรทชพด วน ปตท. 

อ.วนงจนนทรร จ.ระยอง

 5 11/2557-10/2558  9,170,500.00

อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การศศกษาววจนยพฤตวกรรมการแพรส

กระจายของสารเบนโทไนทรและผล

กระทบตสอการเปลชพยนแปลงสภาพ

แวดล ขอม เนพพองจากการวางทสอสสงกจาซ

ธรรมชาตวแบบเจาะลอด

 6 11/2557-1/2559  3,355,000.00

รศ.สนญญา สวรวว วทยาปกรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

การศศกษาววจนยเพพพอประเมวนความเสชพยง

ผลกระทบตสอสคขภาพและระบบ

นวเวศววทยาบนบกจากการปนเปพนอน

และแพรสกระจายของโลหะหนนกในดวน

สอาหรนบกวจกรรมการกสอสร ขางทสอสสงกจาซ

ธรรมชาตว

 7 2/2558-11/2558  2,364,400.00

อ.ณรงครพงศร เพวพมผล

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

การสอารวจความต ของการของกลคสมผม ขมช

สสวนได ขสสวนเสชยในพพนนทชพระยอง 

ประจอาปช  2558

 8 5/2558-2/2559  2,900,000.00

ผศ.ธนวนต ลวมปร พาณวชยรกคล

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

นางสาวกมลรนตนร บนณฑวตทนศนานนทร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ

อ.เตวมศนกดวธ สคขววบมลยร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

ผศ.พสคธา สคนทรห ขาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

ความสมบมรณรและความหลากหลาย

ทางชชวภาพของปส านวเวศระยองวนา

รมยร กลคสม ปตท.ประจอาไตรมาส 2 

และ 4 ปช  พ.ศ.2558

 9 4/2558-2/2559  1,000,000.00

ผศ.เสาวนคช ถาวรพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

โครงการการตวดตามการเปลชพยนแปลง

ของสมบนตวดวนตามประเภทของการ

ปลมกหญ ขาแฝกในโครงการการ

ประกวดการพนฒนาและรณรงคร การ

ใช ขหญ ขาแฝกอนนเนพพองมาจากพระราช

ดอารว

 10 6/2558-12/2558  5,350,000.00

รศ.เพรญจวตร ศรชนพคคณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

งานววจนยเพวพมผลผลวตของต ขนสบมสดอา

เพพพอเปร นพลนงงานทดแทนในอนาคต 

เฟสทชพ 3

 11 8/2558-5/2559  1,500,000.00

นางสาวแอนนา สายมณชรนตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

ผศ.ววภา หงษรตระกมล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

รศ.ดร.สคนนนทา จนนทกมล

     ข ขาราชการบอานาญ

     



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา
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ผศ.พงศกร จนนทรนตนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

จนดจ ขางศศกษาความเปร นไปได ขของ

เทคนวคการตรวจจนบคลพพนเสชยงพพพอ

ตวดตามตอาแหนสงอคปกรณรทอาความ

สะอาดภายในทสอสสงกจาซธรรมชาตว 

(PIG)

 12 4/2558-10/2558  662,200.00

อ.อนญชลช ศวรวขจรกวจ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

จ ขางทชพปรศกษาววจนยการพนฒนาสายพนนธคร

ของสาหรสายขนาดเลรกเพพพอการผลวต

นอนามนนโดยววธชทางพนนธคววศวกรรม (ระยะ

ทชพ 3)

 13 10/2558-9/2559  3,000,000.00

ผศ.เอกไท ววโรจนรสกคลชนย

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

อคปกรณรลดไอเสชยสอาหรนบการเผาไหม ข

แบบ Advanced DF-PCCI

 14 5/2558-5/2559  400,000.00

รวม     14  โครงการ     งบประมาณ      50,102,100.00 บาท

บรวษ จท ปตท. สจารวจและผลวตปว โตรเลอยม จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.วรรณววมล ด ขวงกลนด

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

โครงการสอารวจววถชชชววตและวนฒนธรรม

เพพพอการจนดทอาแผนแมสบท"การ

อนครนกษรและพนฒนาพพนนทชพสชเขชยวคค ขง

บางกระเจ ขาสมสความยนพงยพน"

 1 1/2558-5/2558  60,000.00

อ.สถาพร ประดวษฐพงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

อ.พชรานคช เลวศวนฒนารนกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

อ.ศศวประภา รนตนดวลก ณ ภมเกรต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

อ.ศรนนยา คคณะดวลก(เผพอกผสอง)

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

อ.ออาพร แจสมผล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

อ.ทวพากร มสวงถศก

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

อ.สาววตรช พนงงา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

อ.สคขกมล ปนญญาจนนทรร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

บรวษ จท ปตท.สจารวจและผลวตปว โตรเลอยม จจาก จด (มหาชน) (ปตท.สผ.)แหลลงททน 

- 
ผศ.ธนาววนทร รนกธรรมานนทร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

Determine data mining criteria 

and perform data analytic using 

ANN

 1 4/2558-8/2558  336,300.00

ผศ.สคาร ทชจนนทศก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การปรนบปรคงภมมวทนศนรบรวเวณสวน

สาธารณะศรชนครเขพพอนขนนธร

 2 12/2557-6/2559  4,510,000.00
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อ.พงศกร จววาภรณรคคปตร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการศศกษาธรณชสนณฐาน และภมมว

อากาศ (โครงการววจนยยสอย) ภายใต ข

ชคดโครงการววจนย ความหลากหลาย

ทางชชวภาพ ธรณชสนณฐาน และภมมว

อากาศพพนนทชพคค ขงบางกะเจ ขา ภายใต ข

แผนงานววจนยโครงการแผนแมสบทเพพพอ

การอนครนกษรและพนฒนาพพนนทชพสชเขชยวคค ขง

บางกะเจ ขาสมสความยนพงยพน

 3 2/2558-11/2558  75,000.00

ดร.วศวนช อนศวเสรชเลวศ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ผศ.อรรณพ หอมจนนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

อ.สรพงศร พงศรกระพนนธคร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      4,921,300.00 บาท

บรวษ จท ปผนซวเมนตรไทย จจาก จด มหาชนแหลลงททน 

- 
รศ.รองลาภ สคขมาสรวง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ความหลากชนวดของสนตวรปส าบรวเวณ

เหมพองหวนปมน จนงหวนดสระบครช

 1 6/2558-5/2559  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

บรวษ จท ปผนซอเมนตรไทย (แกลงคอย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.สคาร ทชจนนทศก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

โครงการศศกษาชชพลนกษณรการฟพนนฟม

พรรณไม ขความสนมพนนธรระหวสางสนงคม

พพชกนบสนตวรปส า และแผนการจนดการ

ทรนพยากรชชวภาพบรวเวณเหมพองหวน

ปมน ของบรวษนท ปมนซวเมนตรไทย (

แกสงคอย) จอากนด

 1 2/2558-2/2560  3,493,380.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,493,380.00 บาท

บรวษ จท โปรกรส เทคโนโลยอคอนซ จลเทนนสร จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.สวทธวชนย ตนนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

โครงการวางแผนและจนดทอาผนงเมพอง

รวมจนงหวนดฉะเชวงเทรา

 1 4/2558-5/2559  270,000.00

รศ.สวทธวชนย ตนนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

โครงการวางแผนและจนดทอาผนงเมพอง

รวมจนงหวนดสวงหรบครช

 2 4/2558-5/2559  130,000.00

รศ.สวทธวชนย ตนนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

โครงการศศกษาออกแบบรายละเอชยด 

โครงการการพนฒนาพพนนทชพชคมชนชาย

แดนดสานเชชยงของ ออาเภอเชชยงของ 

จนงหวนดเชชยงราย

 3 1/2558-5/2559  80,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      480,000.00 บาท

บรวษ จท ผลวตไฟฟด าราชบทร อ โฮลดวนง จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.พสคธา สคนทรห ขาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

การตวดตามและประเมวนผลการ

ดอาเนวนงาน โครงการปลมกปส าต ขนนอนา 

สร ขางแหลสงกนกเกรบคารรบอน จนงหวนด

นสาน

 1 11/2557-11/2560  1,194,500.00



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 151 of 212

ผศ.พสคธา สคนทรห ขาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

การประเมวนผลการจนดการปส าชคมชน

ภายใต ขโครงการ คนรนกษรปส า ปส ารนก

ชคมชน ทชพดอาเนวนการโดยบรวษนทผลวต

ไฟฟขาราชบครชโฮลดวนง จอากนด (มหาชน) 

และกรมปส าไม ขระยะทชพ 2 ประจอาปช  

พ.ศ.2558

 2 6/2558-12/2558  2,365,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      3,559,500.00 บาท

บรวษ จท ผลวตภ จณฑรและว จสดทกลอสรดาง จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การสอารวจคคณภาพนอนาบสอทรายพชระ

พงศร ออาเภอบางเลน จนงหวนดนครปฐม

 1 3/2558-5/2558  2,400.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,400.00 บาท

บรวษ จท ผลวตเมลนดพ จนธท รข ดาวโพดแหลลงททน 

- 
นางสาวสดใส ชสางสลนก

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

การทดสอบพนนธครข ขาวโพดเลชนยงสนตวร

ลมกผสมกศพงการค ขาในไรสกสวกร ปช  2558

 1 10/2557-3/2559  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

บรวษ จท พงษรเพชร คอรรปอเรช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
ดร.โชคชนย เอกทนศนาวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

โครงการววจนยรมปแบบระบบการปลมก

พพชเพพพอผลวตพพชอาหารสนตวรอ วนทรชยร

 1 6/2558-9/2559  873,750.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      873,750.00 บาท

บรวษ จท พน จสอวนโนเวช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ภาณคมาศ อรคณเดชาวนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

โครงการพนฒนารถฉชดนอนาความดนนสมง

เพพพอล ขางคราบยางบนผววทางววพงของ

สนามบวนเฟสทชพ 1

 1 2/2558-8/2559  540,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      540,000.00 บาท

บรวษ จท พอสซอเบ วล คอนซ จลแตนทร แอนดรคอนสตร จคช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.สวทธวชนย ตนนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

โครงการศศกษาและจนดทอารายงานการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ขอม 

โครงการ Beston Service 

Apartment ตน นงอยมสทชพถนนพนทยาใต ข 

ตอาบลหนองปรพอ ออาเภอบางละมคง 

จนงหวนดชลบครช

 1 11/2557-1/2559  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

บรวษ จท พารวชเฟอทวไลเซอรร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนยสวทธวธ ทองจม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ประสวทธวภาพของการใช ขปคป ยยมเรชยชนวด

ตสางๆทชพมชตสอการเจรวญเตวบโตและองคร

ประกอบผลผลวตของข ขาวโพดเลชนยง

สนตวร

 1 5/2558-12/2559  130,000.00

นายศคภชนย ออาคา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา
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อ.สคชาดา กรคณา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ประสวทธวภาพของการใช ขปคป ยยมเรชยชนวด

ตสางๆทชพมชตสอการเจรวญเตวบโตและองคร

ประกอบผลผลวตของข ขาวโพดเลชนยง

สนตวร

 1 5/2558-12/2559  130,000.00

ศวรวสคดา บคตรเพชร

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กอาแพงแสน 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกอาแพงแสน จ.

นครปฐม

     

ชาลวนช คงสคด

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กอาแพงแสน 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกอาแพงแสน จ.

นครปฐม

     

ธชรยคทธ คลอนาชพพน

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กอาแพงแสน 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกอาแพงแสน จ.

นครปฐม

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      130,000.00 บาท

บรวษ จท พอ.บอ.เอนน อ วนเตอรรเนช จทนแนล จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.พบสวทธวธ กมลเวชช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรร

โครงการความรสวมมพอพนฒนาศนกยภาพ

ด ขานสารสนเทศระหวสางคณะววทยา

ศาสตรรและหนสวยงานภาครนฐ/ภาค

เอกชน รสวมกนบบรวษนทพช.บช.เอรน 

อวนเตอรรเนชนพนแนล จอากนด

 1 7/2558-1/2560  1,800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,800,000.00 บาท

บรวษ จท พอทอทอ โกลบอล เคมวคอล จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.ไพศาล คงคาฉคยฉาย

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การดนดแปรตนวเรสงปฏวก วรวยา MCM-22 

สอาหรนบการผลวตคววมชนจากปฏวก วรวยา

แอลควเลชนนของเบนซชนด ขวยโพรพา

นอล

 1 11/2557-10/2558  1,000,000.00

นายจวตวนต  ศววาวคธ

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รศ.เชษฐพงษร เมฆสนมพนนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

โครงการววจนยการศศกษาพฤตวกรรมการ

เปลชพยนแปลงของสารประกอบไฮโดร

คารรบอนในระบบนวเวศชายฝนพงบรวเวณ

อสาวพร ขาว เกาะเสมรด จนงหวนดระยอง

 2 1/2558-2/2559  4,500,000.00

อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ตวดตามระดนบและคคณภาพนอนาใต ขดวน

เพพพอการเฝขาระวนงอยสางตสอเนพพอง พพนนทชพ

บรวษนท พชทชพชโกลบอล เคมชคอล 

จอากนด (มหาชน) สาขา 12 โรงโพลชเอ

ททชลชน

 3 9/2558-2/2559  187,880.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      5,687,880.00 บาท

บรวษ จท เพวร รลรอย จล จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายพวสคทธวธ บคตรสควรรณ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การพนฒนาผนดไทยสอาเรรจรมป 1 1/2558-11/2558  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท
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บรวษ จท ไพรรม วผ ดด แพลนเตช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ทรงยศ โชตวชคตวมา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

โครงการทชพปรศกษาทางการเกษตรเพพพอ

ประเมวนการปลมกและการจนดการ

กระถวนยนกษรสอาหรนบใช ขผลวตเปร นเชพนอ

เพลวงอนดแทสง

 1 12/2557-11/2558  1,000,000.00

ผศ.ปวยะ กวตตวภาดากคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สราวคธ รคสงเมฆารนตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.เจตษฎา อคตรพนนธร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ศ.สายนณหร ทนดศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

บรวษ จท ฟผด ดอารรแอนดรดอ จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวชสอลนดดา เทชพยงพคก

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

อาหารสอาเรรจรมปพร ขอมรนบประทาน

สอาหรนบเดรกวนย 12 เดพอน

 1 3/2558-11/2558  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

บรวษ จท ไฟโตไบโอตวก (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.อลงกต บคญสมงเนวน

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

การศศกษาผลของ Quaternary 

Benzophenanthridine and 

Protopine Alkaloids ตสอการสร ขาง

สารไซโตไคนรของลวมโฟไซทรทชพ

จอาเพาะตสอเชพนอพชอารรอารรเอสไวรนสใน

ลมกสคกรหยสานม

 1 8/2558-10/2558  655,800.00

ผศ.ปรววรรต พมลเพวพม

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

อ.พวชนย จวรวนฒนาพงศร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

นายสคธช รนตนภวรมยร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

นายววทยร เลวศแสง

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลชนวคสนตวรใหญสและสนตวรปส า

นางววไลรนตนร ฉอพาส วงหร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

นางสาวสคดธวษา เหลสาเปชพยม

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร
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ผศ.ยควเรศ เรพองพานวช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

การเสรวมสาร Quarternary 

benzophenantridne และ 

protopine alkaliods ในอาหารสคกร

และไกสเนพนอตสอสมรรถภาพการผลวต

และสคขภาพทางเดวนอาหาร

 2 6/2558-10/2563  687,280.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,343,080.00 บาท

บรวษ จท มารทเซนนฟผด ด (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

สอารวจแหลสงนอนาบาดาลบรวเวณพพนนทชพ

โครงการโรงงานมารคเซรน (ประเทศ

ไทย) อ.เมพอง จ.เชชยงราย

 1 1/2558-7/2558  77,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      77,000.00 บาท

บรวษ จท มาลอสามพราน จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.วชรศนกดวธ สมวทธวพงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

การศศกษาความเปร นไปได ขของ

ผลวตภนณฑรจากการใช ขประโยชนรด ขวย

เส ขนใยมะพร ขาว

 1 12/2557-4/2558  500,000.00

ดร.รนงสวมา ชลคคป

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวชลลดา บคราชรวนทรร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.ววภารนตนร พวทนกษรดสานธรรม

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

โครงการพนฒนาวนสดคทางการเกษตร

จากขยะมะพร ขาวและใบมะพร ขาว

 2 12/2557-2/2559  1,514,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,014,000.00 บาท

บรวษ จท มวตรผลววจ จยพ จฒนาอดอยและนจ นาตาล จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.เสกสม อาตมางกมร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

การใช ขยชสตรรมปแบบแห ขงเพพพอใช ขเปร น

อาหารสคกรและไกสเนพนอ

 1 6/2558-4/2559  1,000,000.00

ผศ.สคกนญญา รนตนทนบทวมทอง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

ผศ.อรประพนนธร สสงเสรวม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

ผศ.ยควเรศ เรพองพานวช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

รศ.เนรมวตร สคขมณช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล
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นายเกรชยงศนกดวธ สอาดรนกษร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและฝศกอบรมการเลชนยงสคกรแหสงชาตว (ภาค

ววชาสนตวบาล)

การใช ขยชสตรรมปแบบแห ขงเพพพอใช ขเปร น

อาหารสคกรและไกสเนพนอ

 1 6/2558-4/2559  1,000,000.00

นางภคอร อนครมธครากคล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาทางสนตวศาสตรร (การผลวต

สนตวรปชก) ภาคววชาสนตวบาล

นางสาวทนสนนนทนร หงสะพนก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาทางสนตวศาสตรร(การผลวตสนตวร

เคชนยวเอพนองขนาดเลรก)ภาคววชาสนตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

บรวษ จท เมดวฟผดสร (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.กฤษกมล ณ จอม

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การผลวตเซราไมดร ไฟโตสเตอรอล 

และสควาลชน

 1 5/2558-4/2560  350,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      350,000.00 บาท

บรวษ จท แมคโคร คอนซ จลแตนทร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาการเดวนเรพอและโลจวสตวกสรทาง

ทะเล

โครงการออกแบบและศศกษาผล

กระทบสวพงแวดล ขอมเขพพอนปของกนนการ

กนดเซาะชายฝนพงทะเล (ระยะทชพ 3)

 1 9/2558-9/2559  2,700,000.00

อ.สคพวทยร ออานวย

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,700,000.00 บาท

บรวษ จท แมชอนเนอรอท เอนมโปเรอยม (1995) จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนะ รนกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การคอานวณทางจลนศาสตรรและการ

ออกแบบระบบตวดตน นงระบบทางกล

ของเครพพองอนดโลหะแผสนด ขวยต ขนกอาลนง

แบบมอเตอรรแบบเซอรรโว

 1 8/2558-7/2559  724,500.00

ผศ.ชนะ รนกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การพนฒนาโปรแกรมสอาหรนบตวดตสอกนบ

ผม ขใช ขงานและควบคคมแรงในการขศนนรมป

สอาหรนบเครพพองอนดโลหะแผสนด ขวยต ขน

กอาลนงแบบมอเตอรรแบบเซอรรโว

 2 8/2558-7/2559  581,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,305,500.00 บาท

บรวษ จท ยารา (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.กคมคท สนงขศวลา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ทดสอบการตอบสนองของรากลอาไย

ตสอการใช ขปคป ยยมเรชยและแคลเซชยมไน

เตรต

 1 7/2558-6/2559  185,000.00

ผศ.ปคญญวศา ตระกมลยวพงเจรวญ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      185,000.00 บาท

บรวษ จท ยผท วล วต อนบ วส วเนส อ จลลายแอนซร จจาก จดแหลลงททน 

- 
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รศ.สคเทพ สวรวว วทยาปกรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ขอม

โครงการววจนยการประเมวน Carbon 

Credit จากการลดปรวมาณกจาซ

เรพอนกระจกทชพเก วดจากกระบวนการ

บอาบนดนอนาเสชยของโรงควบคคมคคณภาพ

นอนาหนองแขม สอานนกการระบายนอนา

 1 5/2558-11/2558  550,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      550,000.00 บาท

บรวษ จท ยผน วเวอรรแซล ยผท วล วต อนส ร จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
นางสาวกมลรนตนร บนณฑวตทนศนานนทร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ

การสอารวจความพศงพอใจของผม ขใช ขนอนา

ประปากวจการประปาสนตหชบและ

กวจการประปาบสอววนประจอาปช  

พ.ศ.2558

 1 9/2558-2/2559  87,400.00

นางสาวบงกช ชนยเชาวรวนทรร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ

นางสาวกมลรนตนร บนณฑวตทนศนานนทร

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ

โครงการสอารวจความพศงพอใจของผม ข

ใช ขนอนาประปากวจการประปาสนตหชบและ

กวจการประปาบสอววน ประจอาปช  

พ.ศ.2557

 2 10/2557-2/2558  84,700.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      172,100.00 บาท

บรวษ จท ยผเนอทยนราชบทร อ (1992) จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.สวรวชนย สสงเสรวมพงษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การววจนยเพพพอพนฒนาการผลวตเส ขน

กปวยเตชตยวแห ขงเส ขนตรง

 1 5/2558-6/2558  44,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      44,000.00 บาท

บรวษ จท ระบบขนสลงมวลชนกรทงเทพ จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.กวตตวชนย ดวงมาลยร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

การตรวจวนดระดนบเสชยงสมงสคดบรวเวณ

จคด Turnout ของรางรถไฟฟขาระบบ

ขนสสงมวลชนกรคงเทพมหานคร ปช  

2557

 1 12/2557-6/2558  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

บรวษ จท ล จคกอน สตารร ยผน วเวอรรแซล จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.จนกรวนทรร กลนพนเงวน

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การจนดสมดคลสายการประกอบด ขวยววธช

การสคสมอยสางมชหลนกเกณฑร กรณชศศกษา 

โรงงานผลวตตม ขแชส

 1 10/2557-10/2558  15,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

บรวษ จท วฏกาญจนรฟารรมแหลลงททน 

- 
รศ.จชระชนย กาญจนพฤฒวพงศร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

ผลของการเพวพมสนดสสวนโปรตชนตสอ

พลนงงานในอาหารตสอสมรรถภาพการ

เจรวญเตวบโตและพนฒนากระเพาะรมเมน

ของลมกโคนม

 1 1/2558-12/2558  70,000.00

รศ.จชระชนย กาญจนพฤฒวพงศร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

ผลของการให ขเลพอกกวนแหลสงอาหาร

เยพพอใยแบบอวสระตสอการเจรวญเตวบโต

และพนฒนากระเพาะรมเมนในลมกโคนม

 2 7/2558-12/2559  120,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      190,000.00 บาท

บรวษ จท ว จงเคมอ จจาก จดแหลลงททน 

- 
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ผศ.ชนยสวทธวธ ทองจม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผลของการใช ขปคป ยเคมชรสวมกนบสาร 

P-Power ตสอการเพวพมผลผลวตของ

ข ขาวโพดเลชนยงสนตวร

 1 12/2557-10/2558  90,000.00

คคณศวรวสคดา บคตรเพชร

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กอาแพงแสน 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

นายศคภชนย ออาคา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ววภาวรรณ ท ขายเมพอง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

คคณววระยะ จงปนญญาประพนนธร

     บรวษนท วนงเคมช จอากนด

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

บรวษ จท ว จสดทภ จณฑรธทรกวจ จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.บคญมา ปขานประดวษฐร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

โครงการจนดทอาแบบรายละเอชยดการ

กสอสร ขางบรวเวณศมนยรกอาจนดมมลฝอยสาย

ไหมเพวพมเตวม (ตสอเนพพองจากโครงการ

ศศกษาความเหมาะสม การออกแบบ 

และการจนดทอาเอกสารประกวดราคา

ขนมมลฝอยจากศมนยรกอาจนดมมลฝอยสาย

ไหม และนอาไปทอาลายโดยววธชฝนง

กลบอยสางถมกสคขลนกษณร)

 1 10/2557-10/2558  327,000.00

ผศ.บคญมา ปขานประดวษฐร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

โครงการศศกษาความเหมาะสม การ

ออกแบบ และการจนดทอาเอกสาร

ประกวดราคาขนมมลฝอยจากศมนยร

กอาจนดมมลฝอยสายไหม และนอาไป

ทอาลายโดยววธชฝนงกลบอยสางถมก

สคขลนกษณะ

 2 10/2557-8/2558  1,650,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,977,000.00 บาท

บรวษ จท เวนคอเรกซร (ไทยแลนดร) จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.กนญจนรนรช ชสวงฉอพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การวางเครพอขสายบสอสนงเกตคการณรเพพพอ

การตวดตามระดนบและคคณภาพนอนาใต ข

ดวนพพนนทชพ บรวษนท เวนคอเรกซร (ไทย

แลนดร) จอากนด

 1 8/2559-8/2560  2,041,050.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,041,050.00 บาท

บรวษ จท ศผนยรว วทยาศาสตรรเบทาโกร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ปกรณร วรรธนะอมร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การจนดทอาสารเมแทโบไลทรในเนพนอ

สนตวรโดยอาศนยเทคนวคนววเคลชยรรแมก

เนตวกเรโซแนนซร

 1 7/2558-7/2559  1,116,667.00

ผศ.วนนชนย ปลพนมภาณคภนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

ผศ.พวทนกษร เชพนอวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช
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อ.ววชชา อวพมอรสาม

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การจนดทอาสารเมแทโบไลทรในเนพนอ

สนตวรโดยอาศนยเทคนวคนววเคลชยรรแมก

เนตวกเรโซแนนซร

 1 7/2558-7/2559  1,116,667.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,116,667.00 บาท

บรวษ จท สแกนอวนเตอรร จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.เบญญา กสานตวกคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การออกแบบและดอาเนวนการสร ขางถนง

ความดนนตามมาตรฐาน ASME 

Section VIII, Division I

 1 9/2558-3/2559  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

บรวษ จท สมารรทเวท กรทกบแหลลงททน 

- 
รศ.นวลจนนทรร พารนกษา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

การศศกษาผลของเอนไซมรสนงเคราะหร 

สารโปรไบโอตวคและสารไคดตโอลว

โกแซคคาไรดรในอาหารตสอการใช ข

ประโยชนรได ขของสารอาหารและ

สมรรถภาพการผลวตของไกสเนพนอ

 1 4/2558-8/2558  608,900.00

ศ.ทวชศนกดวธ สสงเสรวม

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพยาธวววทยา

นางภคอร อนครมธครากคล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาทางสนตวศาสตรร (การผลวต

สนตวรปชก) ภาคววชาสนตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      608,900.00 บาท

บรวษ จท สไมลรบผล มารรเกนตตวนง จจาก จด (คทณธ จญญรนรอ เจร วญเขม จสศวร ว )แหลลงททน 

- 
นางสาววาสนา นาราศรช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรขนมขบเคชนยว

จากกากเต ขาหม ข

 1 3/2558-1/2559  70,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

บรวษ จท สยามบานานลา จจาก จดแหลลงททน 

- 
ดร.สคมวตรา บคญบอารคง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

ผลวตภนณฑรขนมอบกรอบจากข ขาวผสม

กล ขวยผลวตด ขวยคอลเลทเอรกซรทรม

เดอรร

 1 6/2558-6/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษ จท สยามฟอเรสทรอ จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายอภวส วทธวธ เสนาวงคร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ศมนยรววจนยปส าไม ข

การศศกษาความควดเหรนของชคมชนตสอ

ผลกระทบจากโครงการจนดการสวน

ปส ายนพงยพน บรวษนท สยามฟอเรสทรช 

จอากนด (ภาคตะวนนตก)

 1 11/2557-3/2558  165,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      165,000.00 บาท

บรวษ จท สยามววจ จยและนว จตกรรม จจาก จดแหลลงททน 

- 
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อ.ชมพมนคท วรากคลววทยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

Scaled-up Synthesis of Carbon 

nanomaterials on Cementitious 

Materials by Fluidized Bed 

Chemical Vapor Depositon 

Technique and Study the 

Important Synthesis 

Parameters for Preparation of 

Carbon nanomaterials on 

Rhyolites.

 1 8/2558-2/2559  2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

บรวษ จท สหพ จฒนาอวนเตอรรโฮลดวนง จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ชนยสวทธวธ ทองจม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การใช ขประโยชนรจากกากตะกอนเพพพอ

ผลวตปคป ยอวนทรชยรตามมาตรฐาน

ของกรมววชาการเกษตร

 1 8/2558-2/2559  55,000.00

อ.สวรวนภา ชสวงโอภาส

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.สคชาดา กรคณา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.สนญชนย ภมสเงวน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

นางสาวศวรวสคดา บคตรเพชร

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กอาแพงแสน 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกอาแพงแสน จ.

นครปฐม

     

ผศ.นรคณ วรามวตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      55,000.00 บาท

บรวษ จท ส วงหรเทพอวนเตอรรกรทกป จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวชสอลนดดา เทชพยงพคก

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การพนฒนาเครพพองดพพมนอนามะนาวผสมนอนา

ผศนง

 1 1/2558-5/2558  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

บรวษ จท ส วชล อทตสาหกรรมและพานวชยกรรม จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ศศกษาธรณชววทยาแหลสงแรสยวปซนพมด ขวย

เทคนวคทางธรณชฟวส วกสร

 1 2/2558-12/2558  396,550.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      396,550.00 บาท

บรวษ จท สทขทมพาณวชยร จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวงามจวตร โลสววทมร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การศศกษากรรมววธชการผลวตสนงขยา

บรรจคในภาชนะทชพปวดสนวท

 1 10/2557-1/2558  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท
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บรวษ จท อาหารเสรวม จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.เสาวนคช ถาวรพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การใช ขวนสดคปรนบปรคงดวนผสมจาก 

sludge กากตะกอนสสา และขชนเถ ขาผง

จากโรงงานสคราบางยชพขนนเพพพอใช ขทาง

การเกษตร

 1 5/2558-4/2559  179,300.00

ผศ.เสาวนคช ถาวรพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

โครงการศศกษาแนวทางการใช ข

ประโยชนรทางการเกษตรจากเถ ขาของ

นอนากากสสาจากโรงงานสครา

 2 5/2558-4/2559  148,060.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      327,360.00 บาท

บรวษ จท อ วนโนเวนท คอรรปอเรช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ปรววรรต พมลเพวพม

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

การศศกษาประสวทธวภาพของ Virucid 

Vet Liquid ตสอการตอบสนองทางภมมว

คค ขมกนนในสคกร

 1 2/2558-6/2558  195,000.00

ผศ.อลงกต บคญสมงเนวน

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      195,000.00 บาท

บรวษ จท เอ เอนม อารร เอเชอย จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ประพจนร ขคนทอง

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การออกแบบและพนฒนาประตมกน นนชาน

ชาลารถไฟ

 1 1/2558-12/2558  500,000.00

นายมารคต ศวรวโก

     บรวษนท เอ เอรม อารร เอเชชย จอากนด

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

บรวษ จท เอกช จยดวสทรอบ ววช จทน ซวสเทม จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายเจรวญ ขคนพรม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรเทคโนโลยชหลนงการเกรบเกชพยว (ภาคววชาพพช

สวน)

การบสมกล ขวยหอมด ขวยแกจสเอทวลชนทชพ

เหมาะสม

 1 7/2558-6/2559  170,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      170,000.00 บาท

บรวษ จท เอนนโซล จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายเกษม หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

Feasibility Study for Fuel 

Supply for Biomass Power 

Plant Project for Gulf Energy 

Development

 1 4/2558-6/2558  300,000.00

ดร.มะลววนลยร หฤทนยธนาสนนตวธ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.วราวคฒว ศคภมวตรมงคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ

นายเอกพงษร ธนะวนตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ



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 161 of 212

นายยคทธนา บรรจง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

Feasibility Study for Fuel 

Supply for Biomass Power 

Plant Project for Gulf Energy 

Development

 1 4/2558-6/2558  300,000.00

นางสาวอรชา แซสตนน

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

นางสาวปวชณา บาดาล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษ จท เอนนเธยผส จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.สครศนกดวธ สงวนพงษร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

งานววจนยและพนฒนาระบบบรวหารจนด

การเวรบไซตรแบบ Cloud Service

 1 12/2557-12/2558  1,900,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,900,000.00 บาท

บรวษ จท เอนนไวร รไซนร จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.พรเทพ พนฒธนานครนกษร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนงคมววทยาและมานคษยววทยา

การจนดทอารายงานววเคราะหรผลกระทบ

สวพงแวดล ขอมเบพนองต ขน โครงการระบบ

โครงขสายไฟฟขา 500 กวโลโวลตร เลย 

2 - ขอนเแกสน 4 (สสวนทชพพาดผสาน

พพนนทชพปส าอนครนกษรเพวพมเตวม)

 1 1/2558-5/2558  170,000.00

นางสาวณนฐสคภรณร เตชยวเพชรภนสกร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการบรวหารและพนฒนาสนงคม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      170,000.00 บาท

บรวษ จท เอนมโปเรอทยม เซอรรว วส จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนะ รนกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การออกแบบและผลวตใบพนดสอาหรนบ

ระบายความร ขอนของเครพพองยนตรหนว

จนกรรถไฟดชเซลไฟฟขา การรถไฟแหสง

ประเทศไทย

 1 8/2558-7/2559  617,375.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      617,375.00 บาท

บรวษ จท เอส เอสทอทอ วมพอรรต เอนกซรปอรรต จจาก จดแหลลงททน 

- 
ดร.อภวตา บคญศวรว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรเทคโนโลยชหลนงการเกรบเกชพยว (ภาคววชาพพช

สวน)

การยพดอายคการเกรบรนกษาและรนกษา

คคณภาพเนพนอส ขมโอ เนพนอขนคน และเนพนอ

มะมสวงด ขวยสารเคลพอบเนพนอบรวโภคได ข

เพพพอสสงออก

 1 1/2558-7/2559  976,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      976,000.00 บาท

บรวษ จท เอส.เจ.ซอ. คอนกรอต จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ทรงพล จารคววศ วษฏร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การออกแบบบ ขานพนกอาศนยระบบพรช

คาสทร

 1 11/2557-1/2558  197,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      197,000.00 บาท
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บรวษ จท เอส.บอ.พอ.ท วมเบอรรกรทกป จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนะ รนกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การขศนนรมปชวนนงานไม ขด ขวยเครพพองกนดห ขา

แกนและโปรแกรม Alpha CAM

 1 2/2558-2/2559  386,513.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      386,513.00 บาท

บรวษ จท เอสซอจอ แพคเกจจวนง จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.ววชนย โฆสวตรนตน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

โครงการความรสวมมพอเปร นพนนธมวตร

ทางววชาการด ขานเทคโนโลยชชชวภาพ

เพพพอพนฒนาพนนธครยมคาลวปตนส

 1 1/2558-12/2558  610,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      610,000.00 บาท

บรวษ จท เอสทอเอส เอนนจวเนอยร วทง คอนซ จลแตนทร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     ภาคววชาววทยาการเดวนเรพอและโลจวสตวกสรทาง

ทะเล

โครงการออกแบบและศศกษาผล

กระทบสวพงแวดล ขอมเขพพอนปของกนนการ

กนดเซาะชายฝนพงทะเล (ระยะทชพ 3)

 1 9/2558-9/2560  1,800,000.00

อ.สคพวทยร ออานวย

     คณะพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สอานนกงานเลขานคการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,800,000.00 บาท

บรวษ จท เอสวออ วนเตอรรเทรดแอนดรโฮลดวนง จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายเสกสรร สชหวงษร

     สอานนกงานววทยาเขต กอาแพงแสน

     กองบรวหารการววจนยและบรวการววชาการ (ฝส ายเครพพอง

จนกรกลการเกษตรแหสงชาตว)

การศศกษาการปลมกกาแฟในพพนนทชพ

จนงหวนดนครราชสชมา โดยใช ขเครพพอง

จนกรกลการเกษตรเปร นเครพพองทคสนแรง

ในการทอางาน ปชทชพ 2

 1 7/2558-6/2559  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษ จท ไออารรพอซอ จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.อรรถธชรา วรยวพงยง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

การได ขกลนบคพนของไทเทเนชยม

ไดออกไซดรจากผลผลวตพลอยได ข

ของ C12C Plant

 1 12/2557-11/2558  896,000.00

ผศ.ดร.พวนทครสคดา วชรวนฒนร

     ภาคววชาเคมช คณะววทยาศาสตรร มก. บางเขน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      896,000.00 บาท

บรวษ จท เฮ วร รบพล จส จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวชคษณา เมฆโหรา

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

ทอาการววจนยคคณสมบนตวของสารสกนด

สมคนไพรตสอการยนบยน นงการอนกเสบใน

ระดนบเซลลร

 1 8/2558-7/2559  450,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

บรวษ จทเซนนทร จลเจล จจาก จดแหลลงททน 

- 
ดร.รงรอง หอมหวล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

การเปรชยบเทชยบสารยศดเกาะตสอการ

เจรวญเตวบโตของกล ขวยไม ขในสภาพ

ปลอดเชพนอ

 1 10/2557-9/2558  112,700.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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นางมณฑา วงศรมณชโรจนร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

การเปรชยบเทชยบสารยศดเกาะตสอการ

เจรวญเตวบโตของกล ขวยไม ขในสภาพ

ปลอดเชพนอ

 1 10/2557-9/2558  112,700.00

นางสาวสคลนกษณร แจสมจอารนส

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

นางสาวรนตนา เอการนมยร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและ

เรพอนปลมกพพชทดลอง (ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

     

นางชพพนสคมณ ไกรววจวตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและ

เรพอนปลมกพพชทดลอง (ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      112,700.00 บาท

บรวษ จทเดฟเวอรร คอรรปอเรช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวชมดาว สวกขะมณฑล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

เครพพองดพพมนมข ขาวสเตอรวไลสร 1 9/2558-9/2559  40,000.00

นางสาวศวรวพร ตนนจอ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

บรวษ จทไทยเทคโนกลาส จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวดวงทวพยร กนนฐา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

ประสวทธวภาพของนอนามนนหอม

ระเหยกลวพนสมคนไพรของผลวตภนณฑร 

Aroma dice? ทชพใช ขในการไลสยคง

 1 5/2558-7/2558  35,502.00

อ.รคสงทวพยร มาศเมธาทวพยร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,502.00 บาท

บรวษ จทปผนซวเมนตรไทย (ลจาปาง) จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.กวตตวชนย ดวงมาลยร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

โครงการววจนยประโยชนรทางเศรษฐกวจ

และสวพงแวดล ขอมจากการสร ขางฝาย

ชะลอนอนาและฟพนนฟมทรนพยากรปส าไม ข

ของบรวษนทปมนซวเมนตรไทย (ลอาปาง) 

จอากนด

 1 5/2558-5/2559  664,000.00

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ศ.เกษม จนนทรรแก ขว

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

พงษรศนกดวธ ว วทวนสชคตวกคล

     กรมอคทยานแหสงชาตว สนตวรปส าและพนนธครพพช

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      664,000.00 บาท



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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บรวษ จทมาลอสามพราน จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
นายวคฒวนนนทร คงทนด

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

โครงการถสายทอดเทคโนโลยชการ

ผลวตเส ขนใยและกระดาษจากกาบมะ

พร ขาวนอาู ขหอม

 1 1/2558-9/2559  250,000.00

นางพวรคณ สชนวล

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท

บรวษ จทมวตรนจาช จยไรซร จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวชมดาว สวกขะมณฑล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การพนฒนาผลวตภนณฑรแปขงคนพเค ขก

สอาเรรจรมปในไมโครเวฟ

 1 4/2558-11/2558  80,000.00

นางสาวงามจวตร โลสววทมร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

นางสาววาสนา นาราศรช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

บรวษ จทยผเนอทยน แอนดร โอจว อ วนเตอรรแพนค จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.กวตวพงษร เจาจารศก

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

ววจนยและพนฒนาเครพพองจนกรอนตโนมนตว 

เพพพอปรนบปรคงระบบควบคคมเครพพองจนกร 

T10C07G098000

 1 6/2558-6/2559  2,564,098.00

นายเชาวลวต ดชฉอพา

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล กอาแพงแสน

     

นายพนชรภมมว คนสะอาด

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล กอาแพงแสน

     

นายอรรถพล มาลนยแก ขว

     ว วศวกรอวสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,564,098.00 บาท

บรวษ จทโรงงานนจ นาตาลบทร อร จมยร จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.กคมคท สนงขศวลา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ววเคราะหรข ขอมมลสารสนเทศแปลงอ ขอย

เพพพอหาแนวทางทชพเหมาะสมในการเพวพม

ผลผลวตอ ขอย

 1 11/2557-10/2558  200,000.00

ผศ.ปคญญวศา ตระกมลยวพงเจรวญ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษ จทโรงงานแมลรวย จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.เจตษฎา อคตรพนนธร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การสสงเสรวมและเพวพมประสวทธวภาพการ

ผลวตถนพวลวสงในเขตภาคตะวนนออก

เฉชยงเหนพอปชทชพ 7

 1 9/2558-9/2559  1,000,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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อ.อคดมศนกดวธ เลวศสคชาตวนวช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

การสสงเสรวมและเพวพมประสวทธวภาพการ

ผลวตถนพวลวสงในเขตภาคตะวนนออก

เฉชยงเหนพอปชทชพ 7

 1 9/2558-9/2559  1,000,000.00

อ.ประกาย ราชณควงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

อ.สราวคธ รคสงเมฆารนตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.ววทยา จวนดาหลวง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รศ.จวงจนนทรร ดวงพนตรา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ศ.ปวยะ ดวงพนตรา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

บรวษ จทเวสเทวร รนด วจ วตอล (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ธนวนฒนร ภนทรวรเมธ

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขาและคอมพววเตอรร

โครงการววจนยรสวมเพพพอพนฒนาระบบควบ

คคมสายการผลวตหนวอสานฮารรดดวสกร

อนตโนมนตว

 1 5/2558-4/2559  1,039,400.00

จามร ดวงกคลสา

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร 

มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว 

จนงหวนดสกลนคร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,039,400.00 บาท

บรวษ จทศผนยรว วทยาศาสตรรเบทาโกร จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ปารวสคทธวธ เฉลวมชนยวนฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

การพนฒนาขนมขบเคชนยวชนวดแทสง

โปรตชนสมง

 1 5/2558-5/2559  511,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      511,500.00 บาท

บรวษ จทอรวศาโตด อ วนเตอรรเนช จทนแนล จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.ศรชสควรรณ ชมชนย

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

ผลของการเสรวม Bactosac P ใน

อาหารตสอสมรรถภาพทางการสพบพนนธคร

ของแมสสคกร

 1 1/2558-7/2558  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

บรวษ จทเอกชนแหลลงททน 

- 
รศ.สคภาพร กลวพนคง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การตรวจววเคราะหรเชพนอสาเหตคโรคพพพช

โดยเทคนวคเฉพาะด ขาน

 1 10/2557-9/2558  100,000.00

รศ.คนศงนวตยร เหรชยญวรากร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

นางสาววราภรณร บคญเกวด

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

การทดสอบประส วทธวภาพสารปของกนน

กอาจนดโรคของข ขาวโพด

 2 1/2558-12/2558  200,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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นางสาวจชรนนนทร แหยมสมงเนวน

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

การทดสอบประส วทธวภาพสารปของกนน

กอาจนดโรคของข ขาวโพด

 2 1/2558-12/2558  200,000.00

รศ.รคสงนภา พงศรสวนสดวธมานวต

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การววเคราะหรการเปลชพยนแปลง

คคณภาพของนอนาตาลทรายบรวสคทธวธ

ระหวสางการเกรบ

 3 12/2557-10/2559  935,000.00

นส.จคฑาวรรณ  ธชระทานนนทร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาคววชาพนฒนา

ผลวตภนณฑร

     

นส.พนชรา ดอาครคฑ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาคววชาพนฒนา

ผลวตภนณฑร

     

นางสาวเดพอนฉาย ตนนนารนตนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาคววชาพนฒนา

ผลวตภนณฑร

     

รศ.รคสงนภา พงศรสวนสดวธมานวต

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การศศกษาการเปลชพยนแปลงคคณภาพ

ของผลวตภนณฑร IC-ISP ระหวสางการ

เกรบ

 4 10/2557-3/2560  300,000.00

นางสาวเดพอนฉาย ตนนนารนตนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาคววชาพนฒนา

ผลวตภนณฑร

     

นส.จคฑาวรรณ  ธชระทานนนทร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาคววชาพนฒนา

ผลวตภนณฑร

     

นส.พนชรา ดอาครคฑ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาคววชาพนฒนา

ผลวตภนณฑร

     

รศ.รคสงนภา พงศรสวนสดวธมานวต

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพนฒนาผลวตภนณฑร

การศศกษาคคณภาพผลวตภนณฑร FS 

ชนวดตสางๆ ระหวสางการเกรบ

 5 10/2557-3/2560  582,400.00

นางสาวเดพอนฉาย ตนนนารนตนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาคววชาพนฒนา

ผลวตภนณฑร

     

นส.จคฑาวรรณ  ธชระทานนนทร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาคววชาพนฒนา

ผลวตภนณฑร

     

นส.พนชรา ดอาครคฑ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาคววชาพนฒนา

ผลวตภนณฑร

     

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      2,117,400.00 บาท

บรวษ จทฮผเวลฟารรมา (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ประภนสสร บคญสมงเนวน (จงมชพรศวรวโสภา)

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชากายววภาคศาสตรร

ผลของ Insulin-like growth factor 

1 ตสอการเจรวญของกล ขามเนพนอในพชตนส

สคกร

 1 10/2557-9/2559  560,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย
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ผศ.อลงกต บคญสมงเนวน

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

ผลของ Insulin-like growth factor 

1 ตสอการเจรวญของกล ขามเนพนอในพชตนส

สคกร

 1 10/2557-9/2559  560,000.00

ผศ.ณนฐวคฒว รนตนวณวชยรโรจนร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรนพยากรการผลวตสนตวร

นางสาวผกาวดช พงษรเกษ

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชากายววภาคศาสตรร

นางธนนตพร พรหมพา

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชากายววภาคศาสตรร

นางกฤษณา แสงประไพทวพยร

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชากายววภาคศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      560,000.00 บาท

บรวษ จทไฮคววผลวตภ จณฑรอาหาร จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.อนจฉรา เกษสควรรณ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

โครงการศศกษาความชอบด ขาน

คคณลนกษณะ(Preference Test)ของ

ผม ขบรวโภคตสอซอสพรวก

 1 12/2557-4/2558  154,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      154,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการแหลลงททน 

- 
อ.ธนา ชชพสมทรง

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

ววเคราะหรผลการทดสอบอคปกรณร

ไฟฟขา

 1 8/2558-8/2559  138,158.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      138,158.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (ความรลวมมชอก จบเกษตรกร)แหลลงททน 

- 
ผศ.จอาเรวญ เทชพยงธรรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสนตวบาล

อวทธวพลขององครประกอบของกลคสม

แพะรคสน-ขคน

 1 2/2558-1/2559  18,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      18,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (ความรลวมมชอก จบเกษตรกรผผ ดเล อนยงสทกร จจาก จด)แหลลงททน 

- 
ผศ.จอาเรวญ เทชพยงธรรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสนตวบาล

การให ขใบกล ขวยแห ขงกสอนคลอดเปร น

วนสดคเสรวมตสอพฤตวกรรมกสอนและขณะ

คลอด และการเลชนยงลมกในแมสสคกรนาง

ลมกผสมแลนดรเรซ x ลารรจไวทร

 1 5/2558-6/2559  8,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,500.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณ ว จลลวยา สร จลชนาวงศร)แหลลงททน 

- 
นางอคษา ภมคนสมาส

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรข ขาวตนงแทสง/

แผสนปรคงรส

 1 2/2558-1/2559  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณกฤตยร จ จนทรรเจร วญ)แหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ
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นางอคษา ภมคนสมาส

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรนอนาแกงปส ากศพง

สอาเรรจรมป

 1 2/2558  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณจวตร จตนร น วลกมลววลาส)แหลลงททน 

- 
นายสมโภชนร ใหญสเอชพยม

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การยพดอายคการเกรบรนกษาผลวตภนณฑร

นอนาพรวก

 1 2/2558-8/2558  35,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณตฤนญะภพ  แอกทอง)แหลลงททน 

- 
นายพวสคทธวธ บคตรสควรรณ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การพนฒนาผลวตภนณฑรเครพพองดพพมเวยร

โปรตชนรสผลไม ข

 1 7/2558-8/2559  70,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณธอรเศรษฐ ร ศรอประภ จสสร)แหลลงททน 

- 
นางอคษา ภมคนสมาส

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การยพดอายคปลาทะเลแดดเดชยว 1 9/2558-2/2559  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณนายณภสวทธวธ จทงศ จกดวธศรอ)แหลลงททน 

- 
นางสาวสมนชญา ตาทองศรช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนากรรมววธชการผลวต

ผลวตภนณฑรเอรนหอยปรคงรส

 1 7/2558-4/2559  65,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณปจญญา เจดาของรดานหมผกะทะ ชชทอ "เตาถลาน"จ จงหว จดสกลนคร)แหลลงททน 

- 
อ.ศคภรวนทรร มหาสวนสดวธ

     คณะทรนพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     ภาคววชาเทคโนโลยชการอาหารและโภชนาการ

การพนฒนาและยพดอายคของผลวตภนณฑร

เนพนอโพนยางคอาแดดเดชยวยสางพร ขอม

บรวโภค

 1 2/2558-7/2558  15,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณพรวษฐ ร จ จนทรรจ วราวทฒวกทล)แหลลงททน 

- 
นางอคษา ภมคนสมาส

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรแกงเขชยวหวาน

และแกงปส า

 1 7/2558-7/2559  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณพวชญาภาสร แสนเจร วญทร จพยร)แหลลงททน 

- 
นางสาวชสอลนดดา เทชพยงพคก

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

พนฒนาอาหารเช ขาสอาเรรจรมปจากถนพวดาว

อวนคา

 1 10/2557-8/2558  65,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณพอระพงษร  โตขลวบ)แหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ
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นางอคษา ภมคนสมาส

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรมะพร ขาวกะทว

ลอยแก ขว

 1 11/2557-3/2558  35,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณภรณอ  ว จฒนโชตว, คทณภ จทรพร  จ วร จญญกทล และคทณกอรพ จฒนร ร จตนสวร วสว จสดวธ)แหลลงททน 

- 
นางสาวสคภนคชนมร คลสองดช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การพนฒนาสมตรเครพพองดพพมสมมทตชนอะโว

คาโดพร ขอมดพพม

 1 7/2558-2/2559  60,000.00

นางสาวสควชณา จนนทพวรนกษร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

นายพวสคทธวธ บคตรสควรรณ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณภผร วเดช สายเพชร)แหลลงททน 

- 
นางสาววาสนา นาราศรช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรหอยแมลงภมส

ดองผสมสชจากธรรมชาตว

 1 9/2558-6/2560  65,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณรทจ วศวนช จยพร)แหลลงททน 

- 
นางสาวงามจวตร โลสววทมร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การพนฒนาเครพพองดพพมรนงนกสอาเรรจรมป 1 9/2558-5/2559  55,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      55,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (คทณเสาวล จกษณร อจานาจเกษม)แหลลงททน 

- 
นางอคษา ภมคนสมาส

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรนอนาพรวกเผาเหรด

หอมนอนามนนรอาข ขาว

 1 11/2557-7/2558  35,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (น.ส.ณจฐฐ วกา ณ พ จทลทง)แหลลงททน 

- 
นางสาวกนษมาพร ปนญตจะบคตร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การพนฒนาผลวตภนณฑรผงโรยข ขาว 1 7/2558-6/2559  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (น.ส.นวตยา ต จนงจ วตตรธรรม)แหลลงททน 

- 
นายสมโภชนร ใหญสเอชพยม

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การพนฒนาผลวตภนณฑรปลาทคบปรคงรส

และกคนเชชยงปลา

 1 1/2558-6/2559  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (น.ส.เยาวร จกษร แกดวพล จย และ นาย ก วตตวธ จช แกดวพล จย)แหลลงททน 

- 
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ดร.อรไท สวนสดวชนยกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนาสมตรเครพพองดพพมโปรตชนพร ขอม

ดพพม (Protein Drink)

 1 7/2558-7/2559  50,000.00

นายพวสคทธวธ บคตรสควรรณ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (น.ส.สททธวนอ ว วทยาร จกษรสรรคร)แหลลงททน 

- 
นางสาวชสอลนดดา เทชพยงพคก

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การทอาลมกเดพอยอบกรอบ 1 5/2558-1/2559  36,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      36,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (นายจ จกรพ จนธร สอนใจ)แหลลงททน 

- 
นายวรพล เพรงพวนวจ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโรงงาน

การพนฒนากระบวนการผลวตจมมก

ข ขาวกล ของอนดพองโดยใช ขเครพพอง 

Collet extruder

 1 1/2558-6/2558  90,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (นายฐ วต วเศรษฐ ร ต จณฑเสถอยร)แหลลงททน 

- 
นายญาธวปวชรร ปนกแก ขว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพนฒนาสมตรและกระบวนการผลวต

นอนาจวนมอาหารญชพปคส น เพพพอคงรสชาตว

ลนกษณะทางกายภาพของผลวตภนณฑร 

และอายคการเกรบทชพเหมาะสม

 1 6/2558-6/2559  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (นายณรงคร ว จฒน พ จทรธนพงศร)แหลลงททน 

- 
นายสมโภชนร ใหญสเอชพยม

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

นอนาสมคนไพรบรรจคขวดพร ขอมดพพม 1 3/2558-6/2559  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (นายตะล จนตร ชาญประเทศ)แหลลงททน 

- 
นายสมโภชนร ใหญสเอชพยม

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

เนพนอไกสปรคงรสอบแห ขงพร ขอมบรวโภค 1 9/2558-4/2559  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (ยผ อ ฝนจอง)แหลลงททน 

- 
รศ.ววไลศนกดวธ ก วพงคอา

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาไทย

การศศกษาเปรชยบเทชยบภาษาไทคอาตชพ

กนบภาษาไทยถวพนอชสาน

 1 1/2558-1/2560  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (ว จนช จย มาลอมงคล)แหลลงททน 

- 
อ.สรณนฏฐร ศวรวสวย

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

การพนฒนาการเพาะอนคบาลกค ขงขาวใน

ระบบปวด

 1 1/2558-12/2560  300,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ(คทณก จญญาภ จค จรวยะเทพถาวร)แหลลงททน 

- 
นางสาวอภวญญา จคฑางกมร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

ขนมขบเคชนยวชนวดแผสนจากเหรดฟาง 1 3/2558-5/2558  25,000.00

นางสาวชสอลนดดา เทชพยงพคก

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ(นายธเนศ แชลมฉนวน)แหลลงททน 

- 
นางสาวสควชณา จนนทพวรนกษร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

การยพดอายคการเกรบรนกษาผลวตภนณฑร

คนพวกลวนง

 1 12/2557-8/2558  40,000.00

นางสาวสคภนคชนมร คลสองดช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

นายพวสคทธวธ บคตรสควรรณ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

มผลนวธ วเครชทองนทลงหลมแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.กรทวพยร วนชรปนญญาวงศร เตชะเมธชกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

โครงการพนฒนาสถานประกอบการเปขา

หมายเพพพอเข ขาสมส AEC ด ขาน

อคตสาหกรรมสวพงทอ ประจอาปชงบ

ประมาณ 2558

 1 12/2557-9/2558  700,000.00

อ.อภวชญา ลชลาวณวชกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ดร.วรนญญา ตวโลกะววชนย

     Graduate School of Management and 

Innovation, King Mongkut's University of 

Technology Thonburi

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

มผลนวธ วโครงการหลวงแหลลงททน 

- 
ผศ.สาพวศ ดวลกสนมพนนธร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การคนดเลพอกแมสไม ขและสร ขางฐานพนนธค

กรรมเพพพอการปรนบปรคงพนนธครไม ขจนนทรร

ทองเทศทชพปลมกบนทชพสมง

 1 10/2556-9/2559  598,200.00

นายกวตตวศนกดวธ  จวนดาวงศร

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

นายเวช เตปจจะ

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยดอยปคย ศมนยรววจนยและถสายทอด

เทคโนโลยชการเกษตร

การคนดเลพอกสตรอเบอรชพพนนธครลมกผสม

เพพพอพนฒนาเปร นสายพนนธครการค ขา

 2 10/2557-9/2558  330,000.00
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วชรพนนธคร  กนนแก ขว

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

การคนดเลพอกสตรอเบอรชพพนนธครลมกผสม

เพพพอพนฒนาเปร นสายพนนธครการค ขา

 2 10/2557-9/2558  330,000.00

นางอนมรา หล ขาวงษา

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

นางสาวพรปวชณร   ปนนดอนตอง

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

รศ.สครววช วรรณไกรโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การพนฒนาดองดศงสายพนนธครแท ขเพพพอตนด

ดอก (ระยะทชพ 2)

 3 10/2557-9/2558  264,500.00

นายเกชยมศนกดวธ คอาแปง

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

นางวนนดช สครวยะวงศร

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

รศ.สครววช วรรณไกรโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การพนฒนาพนนธครแคลลสาลวลลชพเพพพอตนด

ดอก (ระยะทชพ 2)

 4 11/2557-9/2561  1,194,500.00

นางสาวสคมวตรา ออานาจผมก

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

รศ.สครววช วรรณไกรโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การพนฒนาพนนธครไม ขดอกวงศรขวง 5 2/2558-1/2561  959,500.00

นายเกชยมศนกดวธ คอาแปง

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

นางวนนดช สครวยะวงศร

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

นางสาวสคมวตรา ออานาจผมก

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      3,346,700.00 บาท

มผลนวธ วช จยพ จฒนาแหลลงททน 

- 
อ.นพวรรณ เสมววมล

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

การใช ขประโยชนรของเสชยจากกระบวน

การบอาบนดนอนาเสชยอคตสาหกรรมปลาส ขม

 1 10/2557-10/2560  250,000.00

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

การใช ขประโยชนรตะกอนจากอสางเกรบ

นอนาพคสวรรครทชพปนเปพนอนสารหนมเพพพอการ

ปลมกสนบปะรด

 2 1/2558-5/2559  200,000.00

ศ.ศคภมาศ พนวชศนกดวธพนฒนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รศ.คณวตา ตนงคณานครนกษร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

รศ.สคมวตร สควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาการพนฒนาทรนพยากรมนคษยรและชคมชน

การตวดตามและประเมวนผลการนอา

ความรม ขไปใช ขของผม ขเข ขารนบการอบรม

จากอคทยานการอาชชพชนยพนฒนา จ.

นครปฐม ปช  พ.ศ. 2557

 3 5/2558-11/2558  100,000.00
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รศ.บรรจบ ภวรมยรคอา

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรการกชฬา

การตวดตามและประเมวนผลการนอา

ความรม ขไปใช ขของผม ขเข ขารนบการอบรม

จากอคทยานการอาชชพชนยพนฒนา จ.

นครปฐม ปช  พ.ศ. 2557

 3 5/2558-11/2558  100,000.00

อ.สคธารนตนร ชาวนาฟาง

     มหาววทายลนยราชภนฏนครปฐม

     

นางสาวประภาพร  ถศกกวย

     มหาววทยาลนยศวลปากร

     

นายชนชชนย  กสววาณวชยกคล

     มหาววทยาลนยศวลปากร

     

อ.สตรชไทย พคสมไม ข

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

การถสายทอดเทคโนโลยชการกอาจนด

ขยะและบอาบนดนอนาเสชยด ขวยววธช

ธรรมชาตว ภาคเหนพอของประเทศ

ไทย

 4 1/2558-12/2558  650,000.00

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

การบอาบนดการปนเปพนอนสารหนมในดวน

ตะกอนอสางเกรบนอนาพคสวรรคร จนงหวนด

เพชรบครช โดยใช ขเทคนวคพพชบอาบนด 

(phytoremediation)

 5 3/2558-9/2559  200,000.00

อ.ธนวศรร ปนทมพวฑมร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ดร.วนชรพงษร วาระรนมยร

     มมลนวธวชนยพนฒนา

     

อ.วนชรพงษร วาระรนมยร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

การบอาบนดนอนาเสชยจากอคตสาหกรรม

ผลวตปลาส ขมด ขวยระบบบอาบนดแบบไร ข

อากาศ

 6 8/2558-4/2559  300,000.00

อ.ธนวศรร ปนทมพวฑมร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

อ.นพวรรณ เสมววมล

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

การเปลชพยนแปลงคคณภาพนอนาชายฝนพง

ทะเลจากการปลสอยนอนาของแมสนอนาแมส

กลอง ทสาจชน เพชรบครช และปราณบครช

ในชสวงฤดมแล ขงและฤดมนอนาหลาก

 7 3/2558-3/2559  400,000.00

อ.ธนวศรร ปนทมพวฑมร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ผศ.เกรชยงศนกดวธ ไทยพงษร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การพนฒนาพนนธครและผลวตเมลรดพนนธคร

มะละกอ

 8 1/2558-12/2558  300,000.00

อ.อนญมณช อาวคชานนทร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

โครงการพนฒนาพนนธครฟนกทองและผลวต

เมลรดพนนธคร

 9 1/2558-12/2558  62,440.00

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ปนจจนยของการเกวดภนยพวบนตวด วนถลสมทชพมช

ผลคคณภาพนอนาผววดวนในพพนนทชพลคสมนอนา

 10 1/2558-12/2558  350,000.00
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ศ.เกษม จนนทรรแก ขว

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ปนจจนยของการเกวดภนยพวบนตวด วนถลสมทชพมช

ผลคคณภาพนอนาผววดวนในพพนนทชพลคสมนอนา

 10 1/2558-12/2558  350,000.00

อ.กวตตวชนย ดวงมาลยร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

อ.อลงกรณร อ วนทรนกษา

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

อ.ทนศนชยร บคญประคอง

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

อ.ธนวศรร ปนทมพวฑมร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

อวทธวพลของแพลงกรตอนพพชและไซ

ยาโนแบคทชเรชยทชพมชผลตสอคคณภาพนอนา

ในระบบบสอผศพง

 11 10/2557-9/2558  100,000.00

อ.ทนศนชยร บคญประคอง

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

อ.ธนวศรร ปนทมพวฑมร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

รวม     11  โครงการ     งบประมาณ      2,912,440.00 บาท

มผลนวธ วโทเรเพชทอการสลงเสรวมว วทยาศาสตรร ประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.ววภา หงษรตระกมล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

การตรวจสอบลมกผสม และการทอา 

DNA barcodes บนวประดนบสกคล 

Nymphaea ทชพมชชพพอเสชยงของ

ประเทศไทย

 1 3/2558-2/2559  150,000.00

นางสาว บคญญาณช แสงศรช

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร คณะววทยาศาสตรร มก.

     

ดร.รนงสวมา ชลคคป

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การเพวพมประสวทธวภาพการสกนดเส ขนใย

คคณภาพสมงจากผนกตบชวาด ขวยววธชทาง

เคมชและทางกลสอาหรนบอคตสาหกรรม

สวพงทอ

 2 2/2558-2/2559  250,000.00

อ.วชรศนกดวธ สมวทธวพงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนสดคศาสตรร

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นายวคฒวนนนทร คงทนด

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

มผลนวธ วเพชทอสถาบ จนอาหารแหลลงททน 

- 
อ.อนจฉรา เกษสควรรณ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

โครงการศศกษาพฤตวกรรมผม ขบรวโภค

และอคตสาหกรรมอาหารในประเทศ

อวนโดนชเซชย

 1 3/2558-8/2558  910,000.00
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อ.อภวชญา ลชลาวณวชกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

โครงการศศกษาพฤตวกรรมผม ขบรวโภค

และอคตสาหกรรมอาหารในประเทศ

อวนโดนชเซชย

 1 3/2558-8/2558  910,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      910,000.00 บาท

มผลนวธ วโรงเรอยนววทยาศาสตรร ระยองแหลลงททน 

- 
ผศ.พสคธา สคนทรห ขาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

การปรนบภมมวทนศนรภายในพพนนทชพโรง

เรชยนกอาเนวดววทยร ณ ออาเภอวนงจนนทรร 

จนงหวนดระยอง

 1 3/2558-3/2559  6,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,000,000.00 บาท

มผลนวธ วสถาบ จนพ จฒนาม จนสจาปะหล จงแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
รศ.ววจารณร ววชชคก วจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

โครงการววจนยมนนสอาปะหลนง 1 1/2558-12/2558  4,210,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,210,000.00 บาท

มผลนวธ วสถาบ จนว วทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ ระยองแหลลงททน 

- 
ผศ.พสคธา สคนทรห ขาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจนดการปส าไม ข

การปรนบปรคงภมมวทนศนรภายในสถาบนน

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชววทยสวรว

เมธช ออาเภอวนงจนนทรร จนงหวนดระยอง

 1 3/2558-3/2559  3,700,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,700,000.00 บาท

รดาน อ.บทญคดาว จสดท ศรอราชาแหลลงททน 

- 
ผศ.สครวน ชคมสาย ณ อยคธยา

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

การพนฒนาครมประจอาการในด ขานการ

จนดการเรชยนรม ขเพพพอเสรวมสร ขางทนกษะการ

ควดของผม ขเรชยนด ขวยการเปร นพชพเลชนยง

สอนงาน

 1 2/2558-5/2559  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

โรงแยกกกาซธรรมชาตวระยอง บรวษ จท ปตท.จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.งามลมนย ผววเหลพอง

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยา

ทนศนคตว ความพศงพอใจและความ

ผมกพนนตสอการดอาเนวนงาน ความรนบผวด

ชอบตสอสนงคม การมชสสวนรสวมของ

ประชาชน และความผมกพนนตสอชคมชน

ของประชากรในชคมชนโดยรอบโรง

แยกกจาซธรรมชาตวระยอง และกลคสม

บรวษนท ปตท.จอากนด (มหาชน) ปช  

พ.ศ.2558

 1 4/2558-7/2558  494,780.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      494,780.00 บาท

ศผนยรสลงเสร วมศวลปาชอพระหวลางประเทศ (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ววศวษฐร ลวนมสมบคญชนย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

โครงการพนฒนาระบบตวดตามและ

ประเมวนผลการดอาเนวนงานตาม

ยคทธศาสตรรองครกร ประจอาปช  2558

 1 9/2558-9/2559  350,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      350,000.00 บาท

สถาบ จนการศฝกษา บร วษ จทเอกชนทอทต ดองการใหดผลวตแอนตวบอดอเพชทองานววจ จยแหลลงททน 

- 
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ผศ.รนชนช ฮงประยมร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

โครงการผลวตแอนตวบอดชเพพพองานววจนย 1 10/2557-9/2558  100,000.00

นางสาวศรชหรรษา มลวจารยร

     ศมนยรเทคโนโลยชชชวภาพเกษตร

     

นางสาววรลนกษณร ฆะปนญญา

     ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กอาแพงแสน

     

นางสาวสมฤทนย พคสมระชนฏ

     ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กอาแพงแสน

     

นายสมนศก เชพนอวงศรสกคล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

นางทนศนวรรณ ทรนพยรเลรก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

สถาบ จนคทณวทฒวว วชาชอพ (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.อนศนชยร กสอตระกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

โครงการพนฒนาฐานข ขอมมลการให ข

บรวการระบบคคณวคฒวววชาชชพ สมสศมนยร

กลางข ขอมมลเกชพยวกนบระบบคคณวคฒว

ววชาชชพและมาตรฐานอาชชพ ปช  2558 

(ปชทชพ 3)

 1 1/2558-6/2560  17,422,500.00

รศ.ศวรวพร อสองรคสงเรพอง

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

อ.สมโชค เรพองอวทธวนนนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรร

ดร.อนคชาตว ทนศนววบมลยร

     คณะเทคโนโลยชสารสนเทศ มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชพระจอมเกล ขาธนบครช

     

นายวสคเทพ ขคนทอง

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา คณะววศวกรรม

ศาสตรร

     

นางอารชรนตนร ทองใบ

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา คณะววศวกรรม

ศาสตรร

     

นางสาวทนดดาว กลชบพวกคล

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา คณะววศวกรรม

ศาสตรร

     

นางสาวสมจวนตนา เปรมปราชญร

     I.T. Applications and Services

     

ผศ.พคทธชาตว โปธวบาล

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาศาสตรร

โครงการววจนยเพพพอจนดทอามาตรฐาน

อาชชพและคคณวคฒวววชาชชพ อาชชพผม ข

สอนภาษาตสางประเทศ ภาษาอนงกฤษ

 2 12/2557-10/2558  2,999,975.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย
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ผศ.วนฒนา อนนนตผล

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาตสางประเทศ

โครงการววจนยเพพพอจนดทอามาตรฐาน

อาชชพและคคณวคฒวววชาชชพ อาชชพผม ข

สอนภาษาตสางประเทศ ภาษาอนงกฤษ

 2 12/2557-10/2558  2,999,975.00

อ.มคกขรดา สคขธาราจาร

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาศาสตรร

รศ.ชไมภนค เตชนสอนนนตร

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาศาสตรร

ผศ.วรนสยาพร กชรตวกรณรธนายศ

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาตสางประเทศ

ผศ.เปรมฤดช ชอบผล

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาศวลปาชชพ

อ.มาลวนช ประพวณวงศร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.อคดมลนกษมร กมลศรชโรจนร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.ดร.ปวรนญญา บคนนาค

     คณะศวลปศาสตรร มหาววทยาลนยธรรมศาสตรร

     

ผศ.ดร.ณนตจวรช จาตครพวทนกษรกคล

     คณะศวลปศาสตรร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชพระ

จอมเกล ขาธนบครช

     

ผศ.ดร.ศคภลนกษณร นครศรช

     คณะศวลปศาสตรร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชพระ

จอมเกล ขาพระนครเหนพอ

     

อ.ดร.ฤดชรนตนร ชคษณะโชตว

     คณะครคศาสตรร จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      20,422,475.00 บาท

สถาบ จนทดสอบทางการศฝกษาแหลงชาตว (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.กคลธวดา นคกมลธรรม

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

การววเคราะหรประสวทธวภาพของ

โรงเรชยนและปนจจนยทชพมชผลตสอการเรชยน

ผสานการวนดผลการเรชยนรม ขด ขวยคะแนน 

O-NET

 1 4/2558-1/2559  100,000.00

อ.ววทนศนร ฝนกเจรวญผล

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

ผศ.ทนศตรวน วรรณเกตคศวรว

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

ผศ.นนนทรนตนร เครพออวนทรร

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

ผศ.พวนดา วราสคนนนทร

     คณะศศกษาศาสตรรและพนฒนศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

การววจนยเพพพอพนฒนากลยคทธรการนอาผล

การทดสอบทางการศศกษาไปใช ขใน

การพนฒนาคคณภาพผม ขเรชยน

 2 4/2558-9/2558  100,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา
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สอานนกทดสอบทางการศศกษา มศว.

     อาจารยร ดร.อนจศรา ประเสรวฐสวน

     

การววจนยเพพพอพนฒนากลยคทธรการนอาผล

การทดสอบทางการศศกษาไปใช ขใน

การพนฒนาคคณภาพผม ขเรชยน

 2 4/2558-9/2558  100,000.00

อาจารยร ดร.สรนญญา จนนทรรชมสกคล

     คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลนยศวลปากร

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

สถาบ จนเทคโนโลยอนววเคลอยรรแหลงชาตว (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.ประกอบ สครวนฒนาวรรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการววเคราะหรโครงสร ขางสสวนผนนง

ของบสอปฏวกรณรปรมาณมววจนย

 1 12/2557-12/2558  500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

สถาบ จนเทคโนโลยอปด องก จนประเทศ(องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.มวตว รคจานครนกษร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

การตรวจจนบเครพพองหมายบนทางววพง

แล ขวแปลงเปร นพวกนดสามมวตวสอาหรนบ

การลงจอดอนตโนมนตวด ขวยอนลกอรวทศม 

Direct Linear Transform

 1 12/2557-12/2558  240,000.00

นายเมพองมล เสนเพรง

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

ผศ.ผกาเกษ วนตคยา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรร

การพนฒนาตนวตรวจจนบคคณลนกษณะ

เฉพาะสอาหรนบระบบการรม ขจอายชพห ขอ รคสน

และสชของรถยนตรเพพพอใช ขในการตรวจ

จนบรถต ของสงสนย

 2 12/2557-12/2558  316,000.00

อ.สคนทรช คค ขมไพโรจนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรร

อ.ศวรวกร จนนทรรนวล (พรหมมาศ)

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรร

นายพชระพนฒนร อวฐวนฒนร

     คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      556,000.00 บาท

สถาบ จนว วจ จย มหาววทยาล จยร จงสวต (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.พลวนฒนร เลวศกคลวนฒนร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบนญชช

The Effect of the IFRS 

Mandatory Application on the 

Accounting Quality: Evidence 

from Thailand

 1 9/2558-9/2559  66,129.00

อ.คมสนน อวนตา

     คณะบนญชช มหาววทยาลนยรนงสวต

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      66,129.00 บาท

สถาบ จนว วจ จยและพ จฒนาพชนนทอทสผง (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.ธนญญะ เตชะศชลพวทนกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การววจนยและสสงเสรวมเทคโนโลยชใน

การผลวตลวเซชยนทนสเปร นไม ขตนดดอกสมส

เกษตรกรโครงการหลวง

 1 11/2557-10/2558  351,600.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา
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อ.ปวยะมาศ ศรชรนตนร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

การศศกษาววธชการเพาะเลชนยงเนพนอเยพพอ

เสาวรสหวาน เบอรร 2 ปลอดโรค (

โครงการยสอยทชพ 2ในชคดโครงการการ

ววจนยและพนฒนาการผลวตเสาวรสหวาน

ปลอดโรค)

 2 2/2558-11/2558  550,000.00

มารวษา  สคขปานแก ขว

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

นางสาวศววาภรณร  หยองเอสน

     มมลนวธวโครงการหลวง

     

นายสาโรจนร  กลางกองสรรพ

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน 

ภาคววชาววทยาศาสตรร

     

นางบคญเตพอน เลสาเปชพยม

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน 

ภาคววชาววทยาศาสตรร

     

รศ.สควรรณา ประณชตวตกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

โครงการศศกษาผลสอาเรรจงานววจนยตสอ

การพนฒนาพพนนทชพสมง

 3 12/2557-10/2558  1,430,000.00

ผศ.กนมปนาท ววจวตรศรชกมล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.จนกรกฤษณร พจนศวลปร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.เอพนอ ส วรวจวนดา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ดร. ปวยะทนศนร พาฬอนครนกษร

     สถาบนนคลนงสมองของชาตว

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      2,331,600.00 บาท

สถาบ จนสารสนเทศทร จพยากรนจ นาและการเกษตร (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.บารเมศ วรรธนะภมตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การสอารวจอนตราการไหลของนอนาในแมส

นอนาสายสอาคนญ พพนนทชพภาคตะวนนออก

เฉชยงเหนพอ ภาคตะวนนออก ภาคกลาง 

ภาคตะวนนตก และภาคใต ข

 1 9/2558-12/2559  6,146,000.00

ผศ.ววศวษฐร ลวนมสมบคญชนย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

โครงการประเมวนผลความพศงพอใจ

ของผม ขรนบบรวการและมมลคสาเพวพมทาง

เศรษฐกวจจากการดอาเนวนงาน ของ

สถาบนนสารสนเทศทรนพยากรนอนาและ

การเกษตร (องครการมหาชน) 

ประจอาปชงบประมาณ พ.ศ.2558

 2 3/2558-5/2559  680,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      6,826,000.00 บาท

สมาคมจ จกรยานเพชทอสทขภาพไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.ธนภณ พนนธเสน

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

โครงการบ ขาน/วนด/โรงเรชยน/จนกรยาน (

บวรจ)

 1 4/2558-3/2560  675,620.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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ผศ.ธนภณ พนนธเสน

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

บ ขาน/วนด/โรงเรชยน/จนกรยาน (บวรจ) 2 4/2558-3/2560  1,909,600.00

ผศ.สคภาพร แก ขวกอ เลชพยวไพโรจนร

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวนตกรรมอาคาร

ผศ.พนฑรา สพบศวรว

     คณบดชคณะเทคโนโลยชอคตสาหกรรม 

มหาววทยาลนยราชภนฏพระนคร

     

Dr.Bart Lambregts

     คณะสถาปนตยกรรมศาสตรร บางเขน

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,585,220.00 บาท

สมาคมสโมสรน จกลงททนแหลลงททน 

- 
อ.พนทธนนนทร ปลอดภนย

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

สอารวจความพศงพอใจและความต ของ

การของลมกค ขาทชพมชตสอการให ขบรวการ

ของสมาคมสโมสรนนกลงทคน ประจอาปช  

2557

 1 9/2558-2/2559  248,000.00

อ.ภมวาเดช โหราเรพอง

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

ผศ.นวตยา งามแดน

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการเงวนและการบนญชช

ผศ.วารคณช ตนนตววงศรวาณวช

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

อ.อภวญญา ถวระโชตวกคล

     คณะววทยาการจนดการ ศรชราชา

     ภาคววชาการจนดการธครกวจ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      248,000.00 บาท

สายออกบ จตรธนาคารแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
รศ.สมหวนง ขนนตยานควงศร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

การศศกษาเยพพอไม ขไทยเพพพอการ

ผลวตกระดาษธนบนตร

 1 3/2558-3/2559  614,900.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      614,900.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการสลงเสรวมการศฝกษาเอกชน (สช.)แหลลงททน 

- 
อ.พวกคล เอกวรางกมร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การพนฒนานวนตกรรมการจนดการเรชยนรม ข

เพพพอพนฒนาทนกษะการควดของผม ขเรชยน

ในระดนบการศศกษาขน นนพพนนฐาน (ระดนบ

มนธยมศศกษา)

 1 3/2558-3/2559  2,000,000.00

รศ.ชานนทร จนนทรา

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.เอกรนตนร ทานาค

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รศ.พนวต เขรมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รมปแบบการจนดการเรชยนรม ขเพพพอพนฒนา

ทนกษะการควดของผม ขเรชยนระดนบ

อาชชวศศกษา

 2 1/2558-4/2559  8,000,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )
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ผศ.อนคชนย รามวรนงกมร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รมปแบบการจนดการเรชยนรม ขเพพพอพนฒนา

ทนกษะการควดของผม ขเรชยนระดนบ

อาชชวศศกษา

 2 1/2558-4/2559  8,000,000.00

ผศ.นลวนรนตนร รนกกคศล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

อ.อคทคมพร อวนทจนกรร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      10,000,000.00 บาท

สจาน จกงานเทคโนโลยอ บร วษ จท ปผนซวเมนตรไทย จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.ชครภา ธชรภนทรสกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การบอาบนดสชของนอนาทวนงจากโรงงานเยพพอ

กระดาษโดยใช ขราไวทรรอท

 1 9/2558-3/2559  334,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      334,000.00 บาท

สจาน จกงานนว จตกรรมแหลงชาตว และบรวษ จท พงษรเพชร คอปอเรช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
ดร.โชคชนย เอกทนศนาวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

รมปแบบระบบการปลมกพพชเพพพอผลวต

พพชอาหารสนตวรอ วนทรชยร

 1 6/2558-9/2559  873,750.00

นางชไมพร เอกทนศนาวรรณ(กวตตวธรรมกมล)

     สอานนกสสงเสรวมและฝศกอบรม บางเขน

     ฝส ายฝศกอบรม

นางสาวสดใส ชสางสลนก

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นางสอาราญ ศรชชมพร

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นางสาววราภรณร บคญเกวด

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นางสาวปวชณา ทองเหลพอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นายประเสรวฐ ถาหล ขา

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นางสาวแสงแข น ขาวานวช

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นางสาวอคทคมพร ไชยวงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นายสคขสนนตร พนนธรทอน

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      873,750.00 บาท

สจาน จกงานนว จตกรรมแหลงชาตว และบรวษ จท สปาชาแอนดรสลวม จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางพนชรช ตน นงตระกมล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

Weight Watcher: อาหารแชสแขรง

สอาหรนบผม ขทชพต ของการควบคคมนอนาหนนก

 1 2/2558-11/2558  795,700.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )
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วารคณช วารนญญานนทร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     

Weight Watcher: อาหารแชสแขรง

สอาหรนบผม ขทชพต ของการควบคคมนอนาหนนก

 1 2/2558-11/2558  795,700.00

ดร.เกศศวณช ตระกมลทววากร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวเพลวนใจ ตนงคณะกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวกนษมาพร ปนญตจะบคตร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

นางสาววาสนา นาราศรช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวศนนสนชยร อคดมระตว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

สมนชญา

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      795,700.00 บาท

สจาน จกงานพ จฒนาการววจ จยการเกษตร (สวก.)แหลลงททน 

- 
รศ.นวรนนดรร จนนทวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

กระบวนการต ขนแบบในการผลวตและ

การใช ขเบต ขาแคโรทชนจากสาหรสายดม

นาลวเอลลสาเปร นสสวนประกอบของ

เครพพองสอาอาง

 1 6/2558-6/2559  -  

นางวชณา พงศรพนฒนานนทร

     กรมหมสอนไหม

     

การขยายผลเพพพอสอารวจและทดสอบ

ตลาดของผลวตภนณฑรเครพพองสอาอาง

จากไฟโบรอวนไฮโดรไลเสทและ

นอนามนนดนกแด ขไหม

 2 8/2558-7/2559  2,114,300.00

ดร.พวลาณช ไวถนอมสนตยร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.สคพนวดา ววนวจฉนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.สคคนนธรส ธาดากวตตวสาร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางสาวพนลลภา วคฒวภาพรกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.สฤษดวพร ชมประยมร

     กรมหมสอนไหม

     

ดร.สมภพ จงรวยทรนพยร

     กรมหมสอนไหม

     



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
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นางสาวนวศานาถ เจพอทอง

     กรมหมสอนไหม

     

การขยายผลเพพพอสอารวจและทดสอบ

ตลาดของผลวตภนณฑรเครพพองสอาอาง

จากไฟโบรอวนไฮโดรไลเสทและ

นอนามนนดนกแด ขไหม

 2 8/2558-7/2559  2,114,300.00

นายอนคช วต หาญนครนกษร

     กรมหมสอนไหม

     

ผศ.รนชนช ฮงประยมร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การควบคคมโรคของพพชผนกตระกมลแตง

ทชพเก วดจากเชพนอราในดวนและรานอนาค ขาง

โดยชชวววธชด ขวยการใช ขจคล วนทรชยรปฎว

ปนกษร

 3 7/2558-7/2559  720,819.00

ผศ.วรรณววไล อวนทนม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

รศ.จวระเดช แจสมสวสาง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

นางสาวถวนลยร คค ขมช ขาง

     บรวษนท ลนดดา จอากนด

     

อ.จนนทนา ไพรบมรณร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

การคนดเลพอกจคลชชพทางทะเลทชพมช

ศนกยภาพและการศศกษาสภาวะทชพ

เหมาะสมตสอการเจรวญ และการสร ขาง

กรดไขมนนจอาเปร นเพพพอใช ขประโยชนร

จากอาหารสนตวรและการบรวโภคของ

มนคษยรโดยใช ขกลชเซอรอลเปร นแหลสง

คารรบอน

 4 9/2558-9/2559  2,470,546.00

อ.ณรงครฤทธวธ เมพองใหมส

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

อ.สรณนฏฐร ศวรวสวย

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

ผศ.ยควเรศ เรพองพานวช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

อ.ณนฐพล จวตมาตยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การจนดการดวนเปรชนยวจนดเพพพอสสงเสรวม

การเตวบโตของรากปาลรมนอนามนนและ

ลดความเปร นกรดจนดและอะลมมวนนม

เปร นพวษในทชพราบภาคกลางและภาค

ตะวนนออกของประเทศไทย

 5 5/2558-5/2559  1,943,700.00

ศ.อนญชลช สคทธวประการ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.วรชาตว ววศวพวพนฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ณนฐพล จวตมาตยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.เสาวนคช ถาวรพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ดร.กมลวรรณ เหลสาพมลกวจ

     บรวษนท บางจากปวโตรเลชยม จอากนด (มหาชน)
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อ.ดาวจรนส เกตคโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การจนดการดวนเปรชนยวจนดเพพพอสสงเสรวม

การเตวบโตของรากปาลรมนอนามนนและ

ลดความเปร นกรดจนดและอะลมมวนนม

เปร นพวษในทชพราบภาคกลางและภาค

ตะวนนออกของประเทศไทย

 5 5/2558-5/2559  1,943,700.00

นายรฐนนทร เจรวญชาศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศ.เอวบ เขชยวรพพนรมณร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ณนฐพล จวตมาตยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การจนดการธาตมอาหารหลนก รองและ

จคลธาตคอาหารในดวนเปรชนยวจนดทชพใช ข

ปลมกปาลรมนอนามนนในเขตทชพราบภาค

กลางของประเทศไทย เพพพอให ขได ขผล

ผลวตคค ขมคสากนบการลงทคนทางด ขานธาตค

อาหารพพชสมงสคด

 6 5/2558-5/2559  1,925,660.00

อ.ณนฐพล จวตมาตยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศ.อนญชลช สคทธวประการ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.เสาวนคช ถาวรพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.วรชาตว ววศวพวพนฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ดร.กมลวรรณ เหลสาพมลกวจ

     บรวษนท บางจากปวโตรเลชยม จอากนด (มหาชน)

     

อ.สครเชษฎร อรสามรนกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

นายรฐนนทร เจรวญชาศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศ.เอวบ เขชยวรพพนรมณร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ณนฐพล จวตมาตยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การจนดการเพพพอเพวพมผลผลวต และการ

ใช ขของเสชยจากปาลรมนอนามนนอยสาง

ยนพงยพนในทชพราบภาคกลางและภาค

ตะวนนออกของประเทศไทย

 7 5/2558-5/2559  267,300.00

ผศ.วรชาตว ววศวพวพนฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศ.อนญชลช สคทธวประการ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.เสาวนคช ถาวรพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ดร.กมลวรรณ เหลสาพมนกวจ

     บรวษนท บางจากปวโตรเลชยม จอากนด (มหาชน)
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อ.สครเชษฎร อรสามรนกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การจนดการเพพพอเพวพมผลผลวต และการ

ใช ขของเสชยจากปาลรมนอนามนนอยสาง

ยนพงยพนในทชพราบภาคกลางและภาค

ตะวนนออกของประเทศไทย

 7 5/2558-5/2559  267,300.00

อ.ทวมทอง ดรคณสนธยา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ดาวจรนส เกตคโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

นายรฐนนทร เจรวญชาศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ชามา พานแก ขว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

การจนดการแมลงศนตรมปาลรมนอาู ขมนนใน

พพนนทชพภาคตะวนนออกโดยววธชการควบ

คคมแบบผสมผสาน

 8 11/2557-11/2558  284,350.00

อ.เบญจคคณ แสงทองพราว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

นางสาวพณนญญา พบสคข

     กรมววชาการเกษตร

     

อ.ณนฐพล จวตมาตยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การจนดการและการเพวพมมมลคสาของเสชย

ทชพเก วดจากอคตสาหกรรมปาลรมนอนามนนใน

การผลวตทางการเกษตร

 9 5/2558-5/2559  1,580,040.00

ผศ.วรชาตว ววศวพวพนฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศ.อนญชลช สคทธวประการ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.สครเชษฎร อรสามรนกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ทวมทอง ดรคณสนธยา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ดร.กมลวรรณ เหลสาพมนกวจ

     บรวษนท บางจากปวโตรเลชยม จอากนด (มหาชน)

     

นายรฐนนทร เจรวญชาศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศ.เอวบ เขชยวรพพนรมณร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศ.อคทนยรนตนร ณ นคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

การจนดทอาแผนการพนฒนาบคคลากร

ววจนยของกระทรวงเกษตรและสหกรณร 

ด ขานประมง

 10 12/2557-8/2558  770,000.00

ผศ.ยควเรศ เรพองพานวช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

การใช ขกลชเซอรอลดวบคคณภาพสมงเปร น

แหลสงพลนงงานทางเลพอกในอาหาร

สนตวรกระเพาะเดชพยว

 11 9/2558-9/2559  1,101,276.00

รศ.เนรมวตร สคขมณช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล
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อ.พวเชษฐ ศรชบคญยงคร

     คณะสนตวศาสตรรและเทคโนโลยชการเกษตร 

มหาววทยาลนยศวลปากร

     

การใช ขกลชเซอรอลดวบคคณภาพสมงเปร น

แหลสงพลนงงานทางเลพอกในอาหาร

สนตวรกระเพาะเดชพยว

 11 9/2558-9/2559  1,101,276.00

นางสาวทวพยรมนตร ใยเกษ

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยทนบกวาง ภาคววชาสนตวบาล

นายเกรชยงศนกดวธ สอาดรนกษร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและฝศกอบรมการเลชนยงสคกรแหสงชาตว (ภาค

ววชาสนตวบาล)

รศ.ธงชนย มาลา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การใช ขเชพนอราอาบนสคมลารรไมคอรรไรซา

เพพพอยกระดนบความเปร นประโยชนรของ

ฟอสฟอรนสในดวนทชพปลมกกาแฟ

 12 10/2557-10/2560  1,505,900.00

นายศคภชนย ออาคา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.พรไพรวนทรร รคสงเจรวญทอง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

อ.กนกกร ส วนมา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

นางสาวอรคณช คงสอน

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภมมว

     

นางสาวพนวดา ปรชเปรมโมทยร

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

นางวนนทนชยร พศพงแสง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.มยครช ดวงเพชร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

การใช ขประโยชนรลอาต ขนปาลรมนอนามนน

และการเปลชพยนแปลงคคณสมบนตวของ

ไม ขปาลรมนอนามนนโดยการอนดกาวและ

เพวพมความหนาแนสนโดยใช ขแรงอนดเพพพอ

ไม ขแปรรมป

 13 11/2557-11/2558  1,778,002.00

ผศ.ศคภวฌา ธนะจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การใช ขวนสดคเหลพอทวนงจากโรงงาน

อคตสาหกรรมเพพพอปรนบปรคงดวน และทด

แทนปป ูคยเคมชเพพพอเพวพมผลผลวตและ

คคณภาพของข ขาวหอมมะลวตทชพปลมกใน

ดวนทชพได ขรนบอวทธวพลของเกลพอและดวน

รสวนปนทรายทชพไมสเครมในภาคตะวนน

ออกเฉชยงเหนพอ

 14 10/2557-10/2558  793,200.00

ผศ.สมชนย อนคสนธวธพรเพวพม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.ศคภวฌา ธนะจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ดร.วนนเพรญ ววรวยะกวจนทชกคล

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

นายธชรพล เปลสงสนนเทชตย

     กรมพนฒนาทชพด วน
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นายบวร บนวขาว

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

การใช ขวนสดคเหลพอทวนงจากโรงงาน

อคตสาหกรรมเพพพอปรนบปรคงดวน และทด

แทนปป ูคยเคมชเพพพอเพวพมผลผลวตและ

คคณภาพของข ขาวหอมมะลวตทชพปลมกใน

ดวนทชพได ขรนบอวทธวพลของเกลพอและดวน

รสวนปนทรายทชพไมสเครมในภาคตะวนน

ออกเฉชยงเหนพอ

 14 10/2557-10/2558  793,200.00

นายรนฐนนทร เจรวญชาศรช

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

อ.วชระพนนธคร สรชดอกจนนทรร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การเปรชยบเทชยบพนนธครปาลรมนอนามนนทาง

การค ขาในแปลงขนาดใหญส

 15 9/2558-8/2559  1,100,000.00

ผศ.พนชรวนทรร ตนญญะ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.พรศวรว เลชนยงสกคล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.อนครนกษร อรนญญนาค

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.รพช ดอกไม ขเทศ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

สมควด ดอาน ขอย

     ศมนยรววจนยและพนฒนาการเกษตรกระบชพ

     

ศ.พชระศนกดวธ ศรชนวเวศนร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.นคชนภา ตน นงบรวบมรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

การแปรรมปและการพนฒนาต ขนแบบ

อคปกรณรคนดแยกเปลพอกไขสและเยพพอหค ขม

ไขสระดนบ Pilot scale เพพพอให ขเหมาะ

สมในเชวงพาณวชยรและการประยคกตรใช ข

งานในภาคอคตสาหกรรม

 16 9/2558-3/2560  1,724,800.00

รศ.เกชยรตวไกร อายควนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

นางสาวสคภนตรา ทวพพวลา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

นายธเนศ ณ ววเชชยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค

นางอนงคณา เรพองรนกษร

     ภาคววชาววศวกรรมวนสดค คณะววศวกรรมศาสตรร

     

อ.พงษรศนกดวธ เฮงนวรนนดรร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

การผลวต Woodceramics จากเศษ

เหลพอวนสดคปาลรมนอนามนน ปชทชพ 2

 17 5/2558-5/2559  620,488.00

ผศ.ไตรรนตนร เนชยมสควรรณ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

นายณนฐณรงคร เอชพยมมช

     บรวษนท ทรชเทคโนโลยช จอากนด
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ผศ.นวคม แหลมสนก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

การผลวต Woodceramics จากเศษ

เหลพอวนสดคปาลรมนอนามนน ปชทชพ 2

 17 5/2558-5/2559  620,488.00

ผศ.พวช วต สมบมรณร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

การผลวตกระดาษปราศจากเคมชจาก

เศษเหลพอชชวมวลจากปาลรมนอนามนน ปช

ทชพ 2

 18 5/2558-5/2559  180,000.00

ผศ.ประมคข ภระกมลสคขสถวตยร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การผลวตไบโอเอทานอล เฟอรรฟมรอล 

และแอนตชนออกซวแดนตรจากลอาต ขน

ปาลรมนอนามนนในแนวควดแบบ

ไบโอรชไฟนรเนอรช

 19 7/2558-7/2559  688,776.00

รศ.สคนนนทา รนตนาโภ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

การผลวตเปปไทดรออกฤทธวธทาง

ชชวภาพจากรอาข ขาว

 20 11/2557-11/2558  2,063,000.00

อ.พวชามญชคร เกชยรตววคฒวนนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

อ.ชมดาว สวนธควณวชยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

นายสวทธวรนกษร รอยตระกมล

     ศมนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว สอานนกววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

ดร.สคคนนธรส ธาดากวตตวสาร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การผลวตสารออกฤทธฺวธจากกระชาย

เหลพองสอาหรนบผลวตภนณฑรเครพพอง

สอาอางเพพพอผววขาว

 21 12/2557-12/2558  2,000,000.00

ดร.ดาลนด ศวรววนน

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

ดร.สคพนวดา ววนวจฉนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.อคดมลนกษณร สคขอนตตะ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวประภนสสร รนกถาวร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

ดร.เกศศวณช ตระกมลทววากร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นายกรววนทรววชญร บคญพวสคทธวนนนทร

     ว วทยาลนยการแพทยรแผนไทย มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชราชมงคลธนญบครช

     

นางเขมพนษ ตรชสควรรณ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

การพนฒนากระบวนการหมนกนอนาส ขม

สายชมจากข ขาวไรซรเบอรรรชพแบบตสอเนพพอง

 22 10/2557-10/2558  424,800.00

นายวนนชนย พนนธรทวช

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร
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นางกนกวรรณ ยอดอวนทรร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

การพนฒนากระบวนการหมนกนอนาส ขม

สายชมจากข ขาวไรซรเบอรรรชพแบบตสอเนพพอง

 22 10/2557-10/2558  424,800.00

นางสาวกนญญรนตนร กนญญาคอา

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

นางสาวรยากร นกแก ขว

     สอานนกงานอธวการบดช

     ศมนยรประสานเพพพอการพนฒนาสมสความเปร นเลวศ

การพนฒนาเครพพองแยกผลปาลรมสด

ออกจากทะลายปาลรมนอนามนน และ

เครพพองแยกเนพนอปาลรมเปลพอกนอกออก

จากผลปาลรม

 23 11/2557-11/2558  2,340,465.00

นางสาวมนลลวกา ตะพานวงศร

     ศมนยรความเปร นเลวศทางววชาการด ขานปาลรมนอนามนน 

มก.

     

นางสาววนวดา รนตนรนงษช

     ศมนยรความเปร นเลวศทางววชาการด ขานปาลรมนอนามนน 

มก.

     

นายพรเทพ ดวงขวนญ

     บรวษนท เอส.พช.อารร อ วนเตอรรเซอรรววส จอากนด

     

รศ.นวรนนดรร จนนทวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

การพนฒนาถนงบสมและการปรนบสภาวะทชพ

เหมาะสมสอาหรนบเลชนยงสาหรสายดมนาลว

เอลลสาเพพพอผลวตเบต ขาแคโรทชน

 24 6/2558-6/2559  1,950,000.00

รศ.นวรนนดรร จนนทวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

ผศ.ณนฎฐา เสนชวาส

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

ผศ.วนชรพล ชยประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

การพนฒนาเทคนวคการเกรบรนกษาข ขาว

เปลพอกในไซโล ด ขวยการควบคคม

ความชพนนสนมพนทธรภายในไซโลด ขวย

เทคโนโลยชเมรดดมดความชพนนซชโอไลตร 

(zeolite-based drying bead)

 25 10/2557-9/2558  1,175,200.00

ผศ.ศววลนกษณร ปฐวชรนตนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

ชมเกชยรตว โชตวกเสถชยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน ภาคววชา

ววศวกรรมเกษตร

     

ผศ.จคฑามาศ รสมแก ขว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

พนชรวน ตะรวดโน

     บรวษนท รคสงเรพองคอนซนลตวนง จอากนด

     

อรรณพ อรรถนวธว

     บรวษนท รคสงเรพองคอนซนลตวนง จอากนด
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ดวงสมร สคทธวสคทธวธ

     กรมววชาการเกษตร สอานนกววจนยและพนฒนาววทยาการ

หลนงการเกรบเกชพยวและแปรรมปผลวตผลเกษตร

     

การพนฒนาเทคนวคการเกรบรนกษาข ขาว

เปลพอกในไซโล ด ขวยการควบคคม

ความชพนนสนมพนทธรภายในไซโลด ขวย

เทคโนโลยชเมรดดมดความชพนนซชโอไลตร 

(zeolite-based drying bead)

 25 10/2557-9/2558  1,175,200.00

ผศ.สคดสาย ตรชวานวช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การพนฒนาเทคนวคมนลตวเพลรกซรพชซช

อารรเพพพอตรวจววเคราะหร Shiga-toxin 

producing Escherichia coli 

(STEC),Listeria monocytogenes 

และ Salmonella spp. ในอาหาร

 26 3/2558-3/2559  1,953,600.00

ดร.อนนนตรชนย อนศวเมฆวน

     คณะเภสนชศาสตรร มหาววทยาลนยมหวดล

     

อ.ปนทธวมา อคดมไพจวตรกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

รศ.นวรนนดรร จนนทวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

การพนฒนาผลวตภนณฑรครชมบอารคงผวว

หน ขาสอาหรนบกลางวนนทชพมชสสวนผสมของ

เบต ขาแคโรทชนจากชชวมวลสาหรสาย

 27 6/2558-6/2559  300,000.00

ดร.สคพนวดา ววนวจฉนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางสาวพนลลภา วคฒวภาพรกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.ชมศนกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การพนฒนาพนนธครข ขาวโพดไรสลมกผสม

เพพพอปลมกในดวนนาฤดมแล ขงเขตชล

ประทานภาคกลาง

 28 7/2558-7/2561  3,513,840.00

ดร.สรรเสรวญ จอาปาทอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นายกวตตว บคญเลวศนวรนนดรร

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภมมว

     

ผศ.ชเนษฎร ม ขาลอาพอง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.พชรนคช จอมพคก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารนงสชประยคกตรและไอโซโทป

ผศ.จคฑามาศ รสมแก ขว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.อนศนชยร กสอตระกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การพนฒนาระบบ Rice Watch เพพพอ

ตวดตามข ขอมมลการตลาดและข ขอมมล

สนนบสนคนการผลวตสอาหรนบวางแผน

เชวงยคทธศาสตรรด ขานเศรษฐกวจและ

การตลาดข ขาว ปชทชพ 2 ตสอเนพพองปชทชพ 2

 29 1/2558-1/2559  7,420,160.00

อ.รคสงโรจนร พวทนกษรดสานธรรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.อคดมศนกดวธ เลวศสคชาตวนวช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช
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อ.หนชทนย ชาญเลขา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การพนฒนาระบบ Rice Watch เพพพอ

ตวดตามข ขอมมลการตลาดและข ขอมมล

สนนบสนคนการผลวตสอาหรนบวางแผน

เชวงยคทธศาสตรรด ขานเศรษฐกวจและ

การตลาดข ขาว ปชทชพ 2 ตสอเนพพองปชทชพ 2

 29 1/2558-1/2559  7,420,160.00

ผศ.ธานช ศรชวงศรชนย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สราวคธ รคสงเมฆารนตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ดร.ประกาย เทพหาร

     คณะเกษตร บางเขน ภาคววชากชฎววทยา

     

นายวสคเทพ ขคนทอง

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา คณะววศวกรรม

ศาสตรร

     

ผศ.รนชนช ฮงประยมร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การพนฒนาววธชการตรวจเชพนอ 

Columnea latent viroid เพพพอการ

ผลวตเมลรดพนนธครผนกตระกมลแตงสสงออก

 30 7/2558-7/2559  814,660.00

รศ.คนศงนวตยร เหรชยญวรากร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

รศ.สคภาพร กลวพนคง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

นางสาวสคคนธรทวพยร สมบนตว

     กลคสมววจนยการกนกกนนพพช  สอานนกววจนยพนฒนาการ

อารนกขาพพช กรมววชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณร

     

นางสาวจวราภรณร ปอสมงเนวน

     ภาคววชาโรคพพช  คณะเกษตร กอาแพงแสน  ม.

เกษตรศาสตรร ววทยาเขตกอาแพงแสน

     

นางสาวษมาภร ภมววธกรณร

     ศมนยรเทคโนโลยชชชวภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตรร 

ววทยาเขตกอาแพงแสน

     

ผศ.รนชนช ฮงประยมร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การพนฒนาววธชการตรวจววเคราะหรโรค

และววธชการควบคคมโรคพพชตระกมลแตง

เพพพอเพวพมประสวทธวภาพในการผลวตและ

การสสงออก

 31 7/2558  2,453,275.00

รศ.คนศงนวตยร เหรชยญวรากร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

ผศ.วรรณววไล อวนทนม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

นางสาวปรชยพรรณ พงศาพวชณร

     ฝส ายกนกกนนพพช  กองควบคคมพพชและวนสดคการเกษตร  

กรมววชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณร

     

รศ.สคภาพร กลวพนคง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช
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รศ.จวระเดช แจสมสวสาง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การพนฒนาววธชการตรวจววเคราะหรโรค

และววธชการควบคคมโรคพพชตระกมลแตง

เพพพอเพวพมประสวทธวภาพในการผลวตและ

การสสงออก

 31 7/2558  2,453,275.00

นางสาว สคคนธรทวพยร สมบนตว

     กลคสมววจนยการกนกกนนพพช  สอานนกววจนยพนฒนาการ

อารนกขาพพช กรมววชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณร

     

นางสาวจวราภรณร ปอสมงเนวน

     ภาคววชาโรคพพช คณะเกษตร กอาแพงแสน ม.

เกษตรศาสตรร

     

นางสาวษมาภร ภมววธกรณร

     ศมนยรเทคโนโลยชชชวภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตรร

     

นางสาวถวนลยร คค ขมช ขาง

     บรวษนท ลนดดา จอากนด

     

อ.สราวคธ รคสงเมฆารนตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การพนฒนาสายพนนธครสนบปะรดให ข

เหมาะสมกนบผลสดและอคตสาหกรรม

สนบปะรด

 32 9/2558-9/2559  1,588,094.00

รศ.รนงสฤษดวธ กาวชตจะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.ธนพล ไชยแสน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สคจวนตร เจนวชรวนฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

นายศราวคธ เรพองเอชพยม

     บรวษนท อมรจนนทรรฟารรม จอากนด

     

ผศ.อรประพนนธร สสงเสรวม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

การเพวพมธาตคไอโอดชนในปลานอนาจพด 33 9/2558-8/2559  1,849,870.00

อ.สคชาตว อวงธรรมจวตรร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสนตวรนอนา

นายปณวธาน แก ขวจนนทวช

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยประมงกอาแพงแสน (ฝส ายสนนบสนคน

ววชาการ)

นายณนฐพงษร ปานขาว

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยประมงกอาแพงแสน (ฝส ายสนนบสนคน

ววชาการ)

อ.ววราวรรณ จคลโพธวธ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

ผศ.สคกนญญา รนตนทนบทวมทอง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

นางวรรณช ช ววปรชชา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล
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นายกวตตวพงษร พรหมศรช

     คณะประมง บางเขน สถานชววจนยประมงกอาแพงแสน

     

การเพวพมธาตคไอโอดชนในปลานอนาจพด 33 9/2558-8/2559  1,849,870.00

นายสคววนนย ปานขาว

     คณะประมง บางเขน สถานชววจนยประมงกอาแพงแสน

     

นางสาววชรรนตนร เหลพองทองวนฒนา

     คณะประมง บางเขน สถานชววจนยประมงกอาแพงแสน

     

นางสาวชญานวษฐร สคนทระ

     คณะประมง บางเขน สถานชววจนยประมงกอาแพงแสน

     

นางสวรวพร วรรณชาตว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาคววชาสนตวบาล

     

นายอรรถวคฒว พลายบคญ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน ภาคววชาสนตวบาล

     

ผศ.รนชนช ฮงประยมร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การเพวพมประสวทธวภาพการตรวจสอบ

โรคไวรนสในเมลรดพนนธครพพชผนกตระกมล

แตงด ขวยเทคนวคชชวโมเลกคล

 34 7/2558-7/2559  917,796.00

ผศ.รนชนช ฮงประยมร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

นางสาวปรชยพรรณ พงศาพวชณร

     ฝส ายกนกกนนพพช  กองควบคคมพพชและวนสดคการเกษตร  

กรมววชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณร

     

ผศ.ศคภวฌา ธนะจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การเพวพมผลผลวตข ขาวหอมมะลวในภาค

ตะวนนออกเฉชยงเหนพอของประเทศ

ไทยโดยการจนดการธาตคอาหารของ 

จคลธาตคอาหาร การใช ขปป ูคยอวนทรชยร 

และวนสดคเหลพอทวนงจากโรงงาน

อคตสาหกรรม

 35 10/2557-10/2558  191,800.00

ผศ.สมชนย อนคสนธวธพรเพวพม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

นายบวร บนวขาว

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

ดร.วนนเพรญ ววรวยะกวจนทชกคล

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

ดร.นฤมล จนนทรรจวราวคฒวกคล

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

นายธชรพล เปลสงสนนเทชตยะ

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

นายรฐนนทร เจรวญชาศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.ศศวธร นาคทอง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

การเพวพมมมลคสาด ขานคคณคสาโภชนาการ

จากผลพลอยได ขของฐานเหรดถนพงเชสาสช

ทองในผลวตภนณฑร  กคนเชชยง 

ไส ขกรอกหมม และโยเกรวตร เพพพอนอาไป

ใช ขประโยชนรเชวงพาณวชยร

 36 6/2558-6/2559  1,000,000.00
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ผศ.วลช สงสควงคร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาศวลปศาสตรร

การเพวพมมมลคสาด ขานคคณคสาโภชนาการ

จากผลพลอยได ขของฐานเหรดถนพงเชสาสช

ทองในผลวตภนณฑร  กคนเชชยง 

ไส ขกรอกหมม และโยเกรวตร เพพพอนอาไป

ใช ขประโยชนรเชวงพาณวชยร

 36 6/2558-6/2559  1,000,000.00

นางอรทนย จวนตสถาพร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

นายธนโชตว ธรรมชาตว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

นายววรนตนร สคมน

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยทนบกวาง ภาคววชาสนตวบาล

ดร.พชรพงษร แสงวนางครกมล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรเทคโนโลยชหลนงการเกรบเกชพยว (ภาคววชาพพช

สวน)

การเพวพมศนกยภาพการสสงออกผลฝรนพง

สดฉายรนงสชสมสสหรนฐอเมรวกา

 37 12/2557-12/2559  1,637,042.00

ผศ.วชวรญา อวพมสบาย

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

นางศศวววมล สคขบท

     ภาคววชาบรวหารธครกวจ คณะววทยาการจนดการ ม.

สงขลานครวนทรร

     

การววเคราะหรการลงทคนทางการเงวน

และระยะเวลาทชพเหมาะสมในการปลมก

ทดแทนของสวนปาลรมนอนามนนขนาด

เลรก จนงหวนดกระบชพ

 38 2/2558-2/2559  1,304,160.00

รศ.นงนคช อนงยครชกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

นางสาวสายทวพยร โสรนตนร

     ศมนยรเทคโนโลยชโลหะและวนสดคแหสงชาตว

     

นางสคทธวจวตตร เช วงทอง

     คณะศวลปะศาสตรรและววทยาการจนดการ ม.สงขลา

นครวนทรร ววทยาเขตสคราษฎรรธานช

     

การววเคราะหรการลงทคนทางการเงวน

และระยะเวลาทชพเหมาะสมในการปลมก

ทดแทนของสวนปาลรมนอนามนนขนาด

เลรก จนงหวนดสคราษฎรรธานช

 39 2/2558-2/2559  1,312,080.00

นายสคชาตว เชวงทอง

     คณะววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชอคตสาหกรรม ม.

สงขลานครวนทรร ววทยาเขตสคราษฎรรธานช

     

นางสาวสายทวพยร โสรนตนร

     ศมนยรเทคโนโลยชและวนสดคแหสงชาตว

     

รศ.นงนคช อนงยครชกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ผศ.กนมปนาท ววจวตรศรชกมล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การววเคราะหรและประเมวนผลกระทบ

จากการนอาผลงานววจนยฯ จากโครงการ

ววจนยไปใช ขประโยชนร ของสอานนกงาน

พนฒนาการววจนยการเกษตร ปชงบ

ประมาณ 2558

 40 2/2558-12/2558  1,000,000.00

รศ.สควรรณา ประณชตวตกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.เอพนอ ส วรวจวนดา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร
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ผศ.ประพวณวดช ศวรวศคภลนกษณร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

การศศกษาความเปร นไปได ขในการ

จนดการความเสชพยงของอคตสาหกรรม

ปาลรมนอนามนน

 41 9/2558-9/2559  3,272,793.00

ผศ.บคญจวต ฐวตาภววนฒนกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

รศ.อภววนนทร กอาลนงเอก

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

ผศ.อวสรวยา บคญญะศวรว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

อ.รววสสาขร สคชาโต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

นายภาสกร ธรรมโชตว

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจนดการ 

มหาววทยาลนยสงขลานครวนทรร ววทยาเขตสคราษฎรรธานช

     

นายภคพล สายหยคด

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาคววชา

เศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

     

รศ.นวรนนดรร จนนทวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

การศศกษาต ขนทคนและผลตอบแทนใน

กระบวนการผลวตชชวมวลสาหรสายดมนา

ลวเอลลสา การแยกเบต ขาแคโรทชนบรวสค

ทธวธู ค และการพนฒนาผลวตภนณฑร

เครพพองสอาอางทชพมชสสวนผสมของเบต ขา

แคโรทชนจากธรรมชาตว

 42 6/2558-6/2559  50,000.00

รศ.ศานวต เก ขาเอชนยน

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

รศ.ปรวศนา สควรรณาภรณร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การศศกษาเปปไทดรต ขานอนมมมลอวสระ

และ non starch polysaccharide 

ทชพกระตค ขนภมมวค ขู คมกนนในชสวงการพนฒนา

ของนอนานมข ขาวเพพพอเอนแคปซมเลตเปร น

ผลวตภนณฑรนอนานมข ขาวผง (ตสอยอดจาก

ปช  2556)

 43 6/2558-6/2559  1,431,980.00

รศ.วชรเชษฐร จวตตาณวชยร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

รศ.นวรนนดรร จนนทวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

การสกนดเบต ขาแคโรทชนบรวสคทธวธจาก

เซลลรสาหรสายดมนาลวเอลลสาเพพพอผลวต

เครพพองสอาอาง

 44 6/2558-6/2559  200,000.00

รศ.ววทยา ปน นนสควรรณ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

นางสาวรยากร นกแก ขว

     สอานนกงานอธวการบดช

     ศมนยรประสานเพพพอการพนฒนาสมสความเปร นเลวศ

รศ.ดร.กนกพรรณ วงศรประเสรวฐ

     ภาคววชากายววภาคศาสตรร คณะววทยาศาสตรร 

มหาววทยาลนยมหวดล

     

การเสรวมอาหารกค ขงด ขวยสารสกนด 

sulfated galactans จากสาหรสายผม

นางเพพพอเพวพมภมมวคค ขมกนนและต ขานเชพนอ

เเบคทชเรชยตายดสวนในกค ขง

 45 9/2558-9/2560  2,159,300.00
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ทวคธ รนตนทวพยร

     ภาคววชากายววภาคศาสตรร คณะววทยาศาสตรร 

มหาววทยาลนยมหวดล

     

การเสรวมอาหารกค ขงด ขวยสารสกนด 

sulfated galactans จากสาหรสายผม

นางเพพพอเพวพมภมมวคค ขมกนนและต ขานเชพนอ

เเบคทชเรชยตายดสวนในกค ขง

 45 9/2558-9/2560  2,159,300.00

อ.จนนทนา ไพรบมรณร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

ผศ.ไตรรนตนร เนชยมสควรรณ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

ความเปร นไปได ขในการใช ขประโยชนร

กลชเซอรอลทชพได ขจากการผลวตไบโอ

ดชเซลจากนอนามนนปาลรมมาใช ขเปร นสาร

ต ขานการซศมนอนาในแผสนชวนนไม ขอนด

 46 9/2558-9/2559  851,972.00

รศ.กล ขาณรงคร ศรชรอต

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

โครงการการจนดทอาแผนการพนฒนา

บคคลากรววจนยของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณรด ขานข ขาวและด ขานหมสอนไหม

 47 6/2558-10/2558  1,550,450.00

รศ.เกชยรตวไกร อายควนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการการแปรรมปและการพนฒนา

ต ขนแบบอคปกรณรคนดแยกเปลพอกไขส

และเยพพอหค ขมไขสระดนบ Pilot Scale 

เพพพอให ขเหมาะสมในเชวงพาณวชยรและ

การประยคกตรใช ขงานในภาค

อคตสาหกรรม

 48 9/2558-12/2558  500,000.00

รศ.เกชยรตวไกร อายควนฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

อ.กคลภา สคพงษรพนนธคร กคลดวลก

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

โครงการการเสรวมสร ขางสรรถนะ

เกษตรกรผม ขเพาะเลชนยงสนตวรนอนาโดยการ

จนดองครกรชคมชน:เครพอขสายปลากะพง

ขาว บางปะกง จนงหวนดฉะเชวงเทรา

 49 10/2557-10/2558  559,900.00

ผศ.สคกนญญา รนตนทนบทวมทอง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

โครงการจนดทอาฐานข ขอมมลคคณคสาทาง

โภชนะของวนตถคดวบอาหารสคกรใน

ประเทศไทย

 50 9/2558-8/2559  4,950,500.00

ผศ.ยควเรศ เรพองพานวช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

รศ.เนรมวตร สคขมณช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

รศ.ดร.รณชนย สวทธวไกรพงษร

     สถาบนนเทคโนโลยชพระจอมเกล ขาเจ ขาคคณทหาร

ลาดกระบนง

     

ผศ.อรประพนนธร สสงเสรวม

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

นางสาวทวพยรมนตร ใยเกษ

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยทนบกวาง ภาคววชาสนตวบาล

นางวรรณช ช ววปรชชา

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

นายเกรชยงศนกดวธ สอาดรนกษร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและฝศกอบรมการเลชนยงสคกรแหสงชาตว (ภาค

ววชาสนตวบาล)

อ.ววราวรรณ จคลโพธวธ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล
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อ.สคกนญญา ยคงระแหง

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาสนตวบาล

โครงการจนดทอาฐานข ขอมมลคคณคสาทาง

โภชนะของวนตถคดวบอาหารสคกรใน

ประเทศไทย

 50 9/2558-8/2559  4,950,500.00

นางสาววราพนนธคร จวนตณววชญร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาทางสนตวศาสตรร (ววชาการ

อาหารสนตวร) ภาคววชาสนตวบาล

นางภคอร อนครมธครากคล

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาทางสนตวศาสตรร (การผลวต

สนตวรปชก) ภาคววชาสนตวบาล

นางสาวทนสนนนทนร หงสะพนก

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรววจนยและพนฒนาทางสนตวศาสตรร(การผลวตสนตวร

เคชนยวเอพนองขนาดเลรก)ภาคววชาสนตวบาล

ผศ.ดร.ภนทราพร ภคมรวนทรร

     มหาววทยาลนยศวลปากร

     

นาย พวเชษฐร ศรชบคญยงคร

     มหาววทยาลนยศวลปากร

     

นางนพวรรณ ชมชนย

     กรมปศคสนตวร

     

ดร.หทนยรนตนร พลายมาศ

     จคฬาลงกรณรมหาววทยาลนย

     

ดร.ววทธวนช โมฬช

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชสครนารช

     

ดร.ณนฏฐนนณ แสนทวชสคข

     มหาววทยาลนยมหาสารคาม

     

อ.จวรนนนทร ปวยะพงษรกคล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

ชชวววทยาและนวเวศววทยาเพพพอคาด

การณรการแพรสระบาดของแมลง

หลสา(Scotinophara coarctata 

(Fabricious))

 51 8/2558-8/2559  1,388,220.00

น.ส.สคกนญญา อรนญมวตร

     สอานนกววจนยและพนฒนาข ขาว

     

อ.สคนทรช เพรชรดช

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลชนวคสนตวรใหญสและสนตวรปส า

บทบาทของสารสกนดจาก

ข ขาวกล ของงอกตสอโรคหนวใจและหลอด

เลพอด

 52 11/2557-11/2558  1,290,040.00

อ.วนนเพรญ เหลสาศรชไพบมลยร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

อ.นงพงา จรนสโสภณ

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรร

รศ.ดร. เฉลวมพร องครวรโสภณ

     สถาบนนชชวววทยาศาสตรรโมเลกคล มหาววทยาลนย

มหวดล
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ดร. วรววทยร ศคภมนพงมช

     คณะววทยาศสาตรร มหาววทยาลนยมหวดล

     

ผลการออกฤทธวธของสารสกนดซาโปนว

นจากปลวงดาตสอการลดระดนบไขมนน

ในรสางกายและลดความ ดนน โลหตว 

สมงในหนอน C. elegans และใน

กระตสาย

 53 5/2558-4/2559  2,454,100.00

อ.สคนทรช เพรชรดช

     คณะสนตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลชนวคสนตวรใหญสและสนตวรปส า

ผม ขชสวยศาสตราจารยร ดร. ไกร มชมล

     คณะววทยาศสาตรร มหาววทยาลนยมหวดล

     

ดร. ณนฏฐวนช อนนนตโชค

     คณะเภสนชศาสตรร มหาววทยสลนยมหวดล

     

ศ.ดร. ประเสรวฐ โศภน

     คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลนยมหวดล

     

นาย ธเนศ พคสมทอง

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

ผศ.ศคภวฌา ธนะจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผลของธาตคอาหารรอง และจคลธาตค

อาหาร และปป ูคยอวนทรชยรตสอสารหอม 

2-Cacetyl-1-pyrrokine (2AP) 

และผลผลวตข ขาวหอมมะลวทชพปลมกใน

ภาคตะวนนออกเฉชยงเหนพอ

 54 10/2557-10/2558  973,800.00

ผศ.ศคภวฌา ธนะจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.สมชนย อนคสนธวธพรเพวพม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ดร.วนนเพรญ ววรวยะกวจนทชกคล

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

ดร.นฤมล จนนทรรจวราวคฒวกคล

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

นายธชรพล เปลสงสนนเทชตยะ

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

นายบวร บนวขาว

     กรมพนฒนาทชพด วน

     

นายรฐนนทร เจรวญชาศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ดร.พวลาณช ไวถนอมสนตยร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ผลของระยะเวลาการเกรบรนกษาข ขาว

สารตสอผลผลวตเอธานอลทชพได ข

 55 10/2557-11/2558  1,100,000.00

นางสาวกนญญา เชพนอพนนธคร

     ศมนยรววจนยข ขาวปทคมธานช สอานนกววจนยและพนฒนาข ขาว

     

นางอมรา ชวนภมตว

     สอานนกววจนยและพนฒนาววทยาการหลนงการเกรบเกชพยว

และแปรรมปผลวตผลเกษตร
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ดร.อนนธวกา บคญแดง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ผลของระยะเวลาการเกรบรนกษาข ขาว

สารตสอผลผลวตเอธานอลทชพได ข

 55 10/2557-11/2558  1,100,000.00

ผศ.สมบนตว อสอนศวรว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

ผลของสารสกนดกระชายดอาทชพมชความ

ทนทานของระบบไหลเวชยนเลพอด

ของนนกกชฬา

 56 12/2557-12/2558  1,545,940.00

ผศ.ชาตวชาย อมวตรพสาย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

อ.ออานวย ตนนพานวชยร

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กอาแพงแสน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรการกชฬาและสคขภาพ

อ.ณนฐพงศร สคโกมล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

อ.ณนฐกฤตา ศวรวโสภณ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

ดร.เกศศวณช ตระกมลทววากร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

พนฒนาผลวตภนณฑรผงนนวจากพพชผนก

สมคนไพรในประเทศไทย ต ขนแบบ

สอาหรนบการผลวตเชวงพาณวชยร

 57 12/2557-12/2558  900,000.00

นางสาวเพลวนใจ ตนงคณะกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวงามจวตร โลสววทมร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรมป

นายญาธวปวชรร ปนกแก ขว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

รศ.ประเทพอง อคษาบรวสคทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

ววจนยและพนฒนาชคดอคปกรณรกอาจนด

วนชพพชในนาข ขาวแบบตสอพสวงกนบรถ

แทรกเตอรรล ขอเหลรกแคบ

 58 9/2558-9/2559  1,162,280.00

อ.ภววนทร ธนญภนทรานนทร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

นายณรงคร อคสนคง

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

รศ.เอรจ สโรบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ศนกยภาพการให ขผลผลวตของพนนธครข ขาว

โพดไรสลมกผสมภายใต ขววธชการเพาะ

ปลมกแบบปกตวและการลดการไถ

พรวนในฤดมฝนและฤดมแล ขง

 59 9/2558-9/2561  5,908,870.00

นายสครพล เช ขาฉ ของ

     สถาบนนอวนทรชจนนทรสถวตยรเพพพอการค ขนคว ขาและ

พนฒนาพพชศาสตรร(ยกเลวก)

     

นางสาวสดใส ชสางสลนก

     คณะเกษตร บางเขน

     ศมนยรววจนยข ขาวโพดและข ขาวฟส างแหสงชาตว

นางสาวศคภกาญจนร ล ขวนมณช

     ศมนยรววจนยพพชไรสนครสวรรคร

     

นางสาวรวชวรรณ เชพนอกวตตวศนกดวธ

     ศมนยรววจนยและพนฒนาการเกษตรสคโขทนย
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ผศ.จคฑามาศ รสมแก ขว

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ศนกยภาพการให ขผลผลวตของพนนธครข ขาว

โพดไรสลมกผสมภายใต ขววธชการเพาะ

ปลมกแบบปกตวและการลดการไถ

พรวนในฤดมฝนและฤดมแล ขง

 59 9/2558-9/2561  5,908,870.00

อ.สราวคธ รคสงเมฆารนตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สคพจนร กาเซรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

นางจนนทรรเพรญ แสงประกาย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

ศนกยภาพของสมคนไพรในผลวตภนณฑร

หมนกเนพนอสนตวรและนอนาจวนมทชพมชฤทธวธยนบยน นง

ปรวมาณสารกสอมะเรรงในอาหารปวนงยสาง

 60 9/2558-9/2559  1,918,620.00

รศ.อภวส วฏฐร ศงสะเสน

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

อ.ธารวนช สาลชโภชนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

ดร.อรไท สวนสดวชนยกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

ดร.ดาลนด ศวรววนน

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวชคษณา เมฆโหรา

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาววนวดา ปานอคทนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

นางสาวอนญชลช อคษณาสควรรณกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

นายญาธวปวชรร ปนกแก ขว

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

รวม     60  โครงการ     งบประมาณ      92,947,764.00 บาท

สจาน จกงานพ จฒนาเทคโนโลยออวกาศและภผม วสารสนเทศ (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.พนชราภรณร บคณยวานวชกคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

โครงการจนดทอาข ขอมมลเพพพอศศกษาความ

เปร นไปได ขในโครงการ High 

Attitude Platform (HAP)

 1 2/2558-11/2558  140,000.00

ผศ.ธชรสวทธวธ เกษตรเกษม

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟขา

โครงการพนฒนาระบบเพวพมศนกยภาพ

การผลวตข ขอมมลและบอารคงรนกษาระบบ

ปฏวบนตวการดาวเทชยมไทยโชค ระยะทชพ 

1

 2 12/2557-3/2559  900,000.00

ผศ.พมลพงษร พงษรววทยภานค

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการพนฒนาออกแบบและผลวตใบ

พนดสอาหรนบอากาศยานไร ขคนขนบภาย

ใต ขแผนพนฒนาผลวตภนณฑรต ขนแบบ

จากวนสดคคอมโพสวทเพพพออคตสาหกรรม

อวกาศ

 3 7/2558-12/2558  70,000.00

ผศ.ชวนภนทร ทวพโยภาส

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

โครงการพนฒนาอากาศยานไร ขคนขนบ

ด ขวยหลนกอากาศพลศาสตรร

 4 2/2558-4/2559  700,000.00
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รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      1,810,000.00 บาท

สจาน จกงานพ จฒนาเศรษฐกวจจากฐานชอวภาพ (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.เดพอนรนตนร ชลอคดมกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การกลายพนนธครและการศศกษาสภาวะทชพ

เหมาะสมในการเพาะเลชนยงสาหรสายสช

เขชยวขนาดเลรก Chlorella 

sorokiniana DMKU5202 เพพพอการ

ผลวตไบโอดชเซล

 1 10/2557-12/2558  1,049,400.00

อ.เดพอนรนตนร ชลอคดมกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

อ.ววเชชยร ยงมานวตชนย

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

อ.ศววเรศ อารชก วจ

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การค ขนหายชนควบคคมลนกษณะความ

หอมในมะพร ขาวนอนาหอม (Cocos 

nucifera) และการสร ขางฐานข ขอมมล

เอกลนกษณรยชนความหอมในมะพร ขาว

ไทย

 2 3/2558-5/2559  1,219,600.00

อ.ราตรช บคญเรพองรอด

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.วชวรญา อวพมสบาย

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

รศ.เกชยรตวทวช ชมวงศรโกมล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

นายชาตรช แสนสคข

     ศมนยรววทยาศาสตรรข ขาว

     

รศ.ลดาวนลยร พวงจวตร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การใช ขประโยชนรลอาไผสเพพพอผลวตไม ข

พพนนและไม ขผนนง

 3 10/2557-12/2558  398,860.00

ผศ.นวคม แหลมสนก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

ผศ.ไตรรนตนร เนชยมสควรรณ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

อ.พงษรศนกดวธ เฮงนวรนนดรร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

รศ.ลดาวนลยร พวงจวตร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การเตวบโตผลผลวตมวลชชวภาพ และ

สมบนตวของดวนในสวนไผส

 4 10/2557-12/2558  736,080.00

ผศ.รคสงเรพอง พมลศวรว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

รศ.รองลาภ สคขมาสรวง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

การทสองเทชพยวเชวงสนตวรปส าบรวเวณอสาง

เกรบนอนาบางพระ จนงหวนดชลบครช

 5 5/2558-8/2558  200,000.00

นางกนลยาณช สคววทวนส

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยปากชสอง ภาคววชาพพชสวน

การประเมวนพนนธครกล ขวยเพพพอพนฒนา

ศนกยภาพการผลวตกล ขวยเชวงเศรษฐกวจ

 6 11/2557-11/2558  1,670,900.00
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นางสาวพวมพรนวภา เพรงชสาง

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยปากชสอง ภาคววชาพพชสวน

การประเมวนพนนธครกล ขวยเพพพอพนฒนา

ศนกยภาพการผลวตกล ขวยเชวงเศรษฐกวจ

 6 11/2557-11/2558  1,670,900.00

ศ.เบญจมาศ ศวลาย ขอย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

อ.ภาสนนตร ศารทมลทนต

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

นางสาวพวนวจ กรวนทรธนญญกวจ

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจนยปากชสอง ภาคววชาพพชสวน

รศ.ลดาวนลยร พวงจวตร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การผลวตถสานคคณภาพสมงจากไผสบนทชพ

สมง

 7 10/2557-12/2558  344,300.00

อ.พงษรศนกดวธ เฮงนวรนนดรร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

ผศ.นวคม แหลมสนก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

ผศ.วววนฒนร หาญวงศรจวรวนฒนร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภนณฑร

อ.เดพอนรนตนร ชลอคดมกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การพนฒนาการเพาะเลชนยงสาหรสายสช

เขชยวขนาดเลรก Chlorella 

sorokiniana DMKU5202 เพพพอการ

ผลวตไบโอดชเซล

 8 10/2557-12/2558  250,000.00

อ.ววเชชยร ยงมานวตชนย

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ดร.สงกรานตพ เชพนอครคฑ

     คณะววทยาศาสตรรการแพทยร มหาววทยาลนยนเรศวร

     

นางสาวศวรววนฒนร คมเจรวญไพบมรณร

     คณะววทยาศาสตรรการแพทยร มหาววทยาลนยนเรศวร

     

ดร.จวนตนา วสองววทยรการ

     คณะววทยาศาสตรรการแพทยร มหาววทยาลนยนเรศวร

     

ดร.กนญณวภา ทนศนภนกดวธ

     คณะววทยาศาสตรรการแพทยร มหาววทยาลนยนเรศวร

     

ผศ.อมรรนตนร พรหมบคญ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

การพนฒนาเทคนวคการเกรบรนกษาไขส

ไหมสายพนนธครไทยทชพอคณหภมมวตอพา

 9 9/2558-11/2559  1,000,000.00

ผศ.อคไรวรรณ นวลเพรชรร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

นายแผด สตารนตนร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

ผศ.ราตรช วงศรปนญญา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช
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อ.วรรณรนตนร พรศวรววงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

การพนฒนาเทคนวคการเกรบรนกษาไขส

ไหมสายพนนธครไทยทชพอคณหภมมวตอพา

 9 9/2558-11/2559  1,000,000.00

น.ส.ศวรวพร บคญชม

     กรมหมสอนไหม

     

นางพรพวณช บคญบนนดาล

     กรมหมสอนไหม

     

วสาทชพร ขอยโทเรพองศนกดวธ บคญโนนแต ข

     กรมหมสอนไหม

     

นางสาวนพพร กองพนนธร

     กรมหมสอนไหม

     

นายสสงรนกษร  เตรงรนตนประเสรวฐ

     ข ขาราชการบอานาญกรมหมสอนไหม

     

ผศ.ณนฏฐ พวชกรรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การพนฒนาไทรพพนนเมพองเพพพพองานภมมว

ทนศนร

 10 10/2557-12/2558  870,804.00

รศ.ธนญญะ เตชะศชลพวทนกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.เฌอมาลยร วงศรชาวจนนทร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

นายววชนย ภมรวปนญญวานวช

     สถาบนนนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการมหาชน)

     

รศ.อภวชาตว วรรณววจวตร

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การพนฒนาธนาคารรหนสพนนธค

กรรมพนนธครข ขาวหอมและข ขาวพนนธครพพนน

เมพองทชพมชศนกยภาพทางเศรษฐกวจ

 11 12/2557-9/2558  3,990,000.00

ดร.สมวงษร ตระกมลรสู คง

     ศมนยรพนนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว สอานนกววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

ดร.ววนวตชาญ รพพพนใจชน

     ศมนยรววทยาศาสตรรข ขาว มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร 

กอาแพงแสน

     

นายววนชนย กมลสคขยพนยง

     ศมนยรววทยาศาสตรรข ขาว มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร 

กอาแพงแสน

     

นายศวรวพนฒนร เรพองพยนคฆร

     ศมนยรววทยาศาสตรรข ขาว มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร 

กอาแพงแสน

     

นายเอกวนฒนร ไชยชคมภม

     ศมนยรววทยาศาสตรรข ขาว มหาววทยาลนยเกษตรศาสตรร 

กอาแพงแสน

     

ดร.อคดมลนกษณร สคขอนตตะ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรเพพพอสคขภาพจาก

กล ขวยไม ขสกคลหวาย

 12 5/2558-7/2559  1,980,000.00
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นางสาวประภนสสร รนกถาวร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรเพพพอสคขภาพจาก

กล ขวยไม ขสกคลหวาย

 12 5/2558-7/2559  1,980,000.00

นายธนภมมว มณชบคญ

     สถาบนนววจนยและพนฒนาแหสงมหาววทยาลนย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     ฝส ายเครพพองมพอและววจนยทางววทยาศาสตรร

รศ.จวตราพรรณ พวลศก

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ดร.กรววนทรววชญร บคญพวสคทธวนนนทร

     ว วทยาลนยการแพทยรแผนไทย มหาววทยาลนยราช

มงคลธนญบครช

     

ดร.สคพนวดา ววนวจฉนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การพนฒนาผลวตภนณฑรสารสกนดกล ขวย

ไม ข

 13 12/2557-2/2559  1,347,500.00

ดร.อคดมลนกษณร สคขอนตตะ

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวประภนสสร รนกถาวร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวพนลลภา วคฒวภาพรกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.วรรณสวรว วรรณรนตนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ. จวตราพรรณ เทชยมปโยธร

     ข ขาราชการเกชษณยายค

     

ผศ.ณนฏฐ พวชกรรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การพนฒนาพรรณไม ขวงศรกระดนงงาเพพพอ

งานภมมวทนศนร

 14 10/2557-12/2558  950,000.00

ดร.ปวยะ เฉลวมกลวพน

     สถาบนนววจนยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย

     

รศ.ธนญญะ เตชะศชลพวทนกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.ณนฏฐ พวชกรรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ดร.ปราโมทยร ไตรบคญ

     สถาบนนววจนยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย
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นายอนนนตร พวรวยะภนทรกวจ

     สถาบนนววจนยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย

     

การพนฒนาพรรณไม ขวงศรกระดนงงาเพพพอ

งานภมมวทนศนร

 14 10/2557-12/2558  950,000.00

ผศ.ออาพร เสนสหร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

การพนฒนาฟวลรมหสออาหารจากวนสดค

ผสมเทอรรโมพลาสตวกสตารรช/พอลวบว

วทวลชนอะดวเพทโคเทเรฟทาเทล

 15 9/2558-11/2559  1,200,000.00

รศ.รนงรอง ยกส ขาน

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

รศ.นอนาฝน ลอาดนบวงศร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวนสดค

นางสาวอรทนย อวนทะ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร ภาคววชาเทคโนโลยชการ

บรรจคและวนสดค

     

ผศ.ณนฏฐ พวชกรรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การพนฒนาไม ขประดนบพพนนเมพองเพพพองาน

ภมมวทนศนร

 16 10/2557-12/2558  158,488.00

รศ.ธนญญะ เตชะศชลพวทนกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ดร.ปวยะ เฉลวมกลวพน

     สถาบนนววจนยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย

     

รศ.ววน เชยชมศรช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

การพนฒนาระบบการเพาะเลชนยงงมไทย

เพพพอประโยชนรเชวงพาณวชยร

 17 9/2558-11/2559  1,144,000.00

รศ.จวนดาวรรณ สวรนนทววเนตว

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

ดร.สคดาวรรณ เชยชมศรช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

อ.ทนศนชยร บคญประคอง

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

อ.พรทวพา เจพอกโว ขน

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.ดร.สพ.ญ.พชรธร ลวมกวพง

     คณะเทคโนโลยชการเกษตร มหาววทยาลนย

เทคโนโลยชราชมงคลธนญบครช

     

รศ.อนศนชยร กสอตระกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การพนฒนาระบบฐานข ขอมมลทรนพยากร

พนนธคกรรม

 18 12/2557-12/2558  2,998,520.00

นายวสคเทพ ขคนทอง

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา คณะววศวกรรม

ศาสตรร
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นางสาวทนดดาว กลชบพวกคล

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา คณะววศวกรรม

ศาสตรร

     

การพนฒนาระบบฐานข ขอมมลทรนพยากร

พนนธคกรรม

 18 12/2557-12/2558  2,998,520.00

นางอารชรนตนร ทองใบ

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา คณะววศวกรรม

ศาสตรร

     

นางสาวเชษฐรสคดา เลนะนนนทร

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา คณะววศวกรรม

ศาสตรร

     

นายวชรภนทร แก ขวรากมคข

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา คณะววศวกรรม

ศาสตรร

     

นายจวรภนทร พรหมทนบทวม

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา คณะววศวกรรม

ศาสตรร

     

นายวคฒวกร เชชยงทอง

     ศมนยรศศกษาการจนดการบอารคงรนกษา คณะววศวกรรม

ศาสตรร

     

อ.มณฑาทวพยร โสมมชชนย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

การพนฒนาแหลสงเรชยนรม ขความหลาก

หลายทางชชวภาพ (ปส าจาก) ตอาบล

บางกะเจ ขา ออาเภอพระประแดง จนงหวนด

สมคทรปราการ

 19 12/2557-9/2558  659,000.00

สคกนญญา ชนยพงษร

     มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลธนญบครช

     

จอารมญ ศรชชนยชนะ

     มหาววทยาลนยทนกษวณ

     

ผศ.ศกร คคณวคฒวฤทธวรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสนตวบาล

การวสาจ ขางทชพปรศกษาการจนดทอาบนญชช

รายการไกสพพนนเมพองไทยเพพพอการ

อนครนกษรและใช ขประโยชนรทาง

เศรษฐกวจ

 20 8/2558-8/2559  700,000.00

อ.ธนาทวพยร สควรรณโสภช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสนตวบาล

ดรคณช โสภา

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

สคนชยร ตรชมณช

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

เจนณรงคร คอามงคคณ

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

ออานวย เลชนยวธารากคล

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

ธชระชนย ชสอไม ข

     ไมสระบคหนสวยงาน
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อ.ธารรนตนร แก ขวกระจสาง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

การศศกษาการใช ขประโยชนรความ

หลากหลายทางชชวภาพของเหรดกวน

ได ขและปลวกเลชนยงราของชคมชนท ของ

ถวพนในปส าสงวนแหสงชาตวปส าวนงนอนาเขชยว 

จนงหวนดนครราชสชมา

 21 9/2558-11/2559  350,000.00

ผศ.แสงสรรคร ภมมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

ผศ.นนนทชนย พงศรพนฒนานครนกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

อ.ธารรนตนร แก ขวกระจสาง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ดร.ศศวธร หาสวน

     คณะวนศาสตรร บางเขน ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

     

ผศ.สราวคธ สนงขรแก ขว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

อ.ธารรนตนร แก ขวกระจสาง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

การศศกษาความหลากหลายทาง

ชชวภาพของเหรดกวนได ขและปลวกเลชนยง

ราเพพพอการพนฒนาการใช ขประโยชนร

อยสางยนพงยพนในปส าสงวนแหสงชาตวปส าวนง

นอนาเขชยว จนงหวนดนครราชสชมา

 22 9/2558-11/2559  350,000.00

อ.ธารรนตนร แก ขวกระจสาง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ดร.ศศวธร หาสวน

     คณะวนศาสตรร บางเขน ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

     

ผศ.แสงสรรคร ภมมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

ผศ.นนนทชนย พงศรพนฒนานครนกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

ผศ.สราวคธ สนงขรแก ขว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

อ.ธารรนตนร แก ขวกระจสาง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

การศศกษาความหลากหลายและการ

ใช ขประโยชนรความหลากหลายชชวภาพ

ของเหรดกวนได ขและปลวกเลชนยงราใน

พพนนทชพปส าสงวนแหสงชาตวปส าวนงนอนาเขชยว 

จนงหวนดนครราชสชมา

 23 9/2558-11/2559  100,000.00

ดร.รนงสวมา ชลคคป

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

การสสงเสรวมธครก วจการตลาด

ผลวตภนณฑรจากผ ขาย ขอมครามเพพพอ

การจนบคมสธครก วจ

 24 12/2557-6/2558  450,000.00

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลนงงานชชวภาพ

นางสาวชลลดา บคราชรวนทรร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพนฒนาเชวงธครก วจ
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อ.ณนฐดนยร รคสงเรพองกวจไกร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

การสสงเสรวมธครก วจการตลาด

ผลวตภนณฑรจากผ ขาย ขอมครามเพพพอ

การจนบคมสธครก วจ

 24 12/2557-6/2558  450,000.00

อ.พวธาลนย ผม ขพนฒนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

รนตนพล มงคลรนตนาสวทธวธ

     คณะอคตสาหกรรมสวพงทอและออกแบบแฟชนพน 

มหาววทยาลนยเทคโนโลยชราชมงคลพระนคร

     

ดร.สคพนวดา ววนวจฉนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การสสงเสรวมธครก วจผลวตภนณฑรชคมชนสมส

เช วงพาณวชยร (ผลวตภนณฑรตอารนบโอสถ

พระนารายณร)

 25 12/2557-10/2558  300,000.00

นางสาวพนลลภา วคฒวภาพรกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางสาวภารดช อสคโกววท

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     

รศ.สมศนกดวธ อภวส วทธววาณวช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

การสร ขางลายพวมพรดชเอรนเอและการ

อนครนกษรพนนธครกล ขวยเพพพอการพนฒนาทาง

เศณษฐกวจ

 26 12/2557-9/2558  1,789,000.00

อ.อารยา อาจเจรวญ เทชยนหอม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.ศคภชนย วคฒวพงศรชนยกวจ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

ผศ.ณนฏฐ พวชกรรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การสอารวจและประเมวนศนกยภาพเชวง

พาณวชยรของไม ขประดนบพพนนเมพองเพพพอ

งานภมมวทนศนร

 27 10/2557-12/2558  786,302.00

ผศ.ณนฏฐ พวชกรรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

รศ.ธนญญะ เตชะศชลพวทนกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ดร.ปวยะ เฉลวมกลวพน

     สถาบนนววจนยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย

     

รศ.อลวศรา มชนะกนวษฐ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ดร.ปราโมทยร ไตรบคญ

     สถาบนนววจนยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย

     

ผศ.ดร.ทยา เจนจวตตวกคล

     คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลนยมหวดล

     

ผศ.อวทธวพงศร มหาธนเศรษฐร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ข ขอมมลทางเศรษฐกวจทรนพยากร

ชชวภาพเพพพอการแขสงขนน

 28 10/2557-9/2558  1,980,000.00
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ผศ.กนมปนาท เพรญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรนพยากร

ข ขอมมลทางเศรษฐกวจทรนพยากร

ชชวภาพเพพพอการแขสงขนน

 28 10/2557-9/2558  1,980,000.00

อ.ชยนนตร พวภพลาภอนนนตร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ดร.พวชญร นวตยรเสมอ

     สอานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (

องครการมหาชน)

     

นายเอกลนกษณร สควรรณการ

     สอานนกงานพนฒนาเศรษฐกวจจากฐานชชวภาพ (

องครการมหาชน)

     

รศ.ลดาวนลยร พวงจวตร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

ความสามารถในการกนกเกรบคารรบอน

ของสวนไผส

 29 10/2557-12/2558  599,016.00

รศ.ลดาวนลยร พวงจวตร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

นายอลงกต อวนทรชาตว

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยประมงศรชราชา (ฝส ายสนนบสนคนววชาการ)

ความหลากหลายของเหรดทะเลเพพพอ

พนฒนาการเพาะเลชนยงเหรดทะเลเชวง

พาณวชยร

 30 5/2558-7/2559  2,570,260.00

นายสาโรจนร เรวพมดอารวหร

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยประมงศรชราชา (ฝส ายสนนบสนคนววชาการ)

อ.อนครพงษร สวนสดวพงษร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพนนธคศาสตรร

ผศ.ววกรม รนงสวนธคร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

นางสาวกนกวรรณ ขาวดสอน

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจนยประมงศรชราชา (ฝส ายสนนบสนคนววชาการ)

รศ.ลดาวนลยร พวงจวตร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

ความหลากหลายชนวดของพรรณไม ข

พพนนลสางในสวนไผส

 31 10/2557-12/2558  451,880.00

นางสาวอนจฉรา ตชระวนฒนานนทร

     องครการพวพวธภนณฑรววทยาศาสตรรแหสงชาตว

     

ผศ.สราวคธ สนงขรแก ขว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ข

อ.กวตตวชนย ดวงมาลยร

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

โครงการศศกษาทบทวนมาตรฐานววธช

การประเมวนมมลคสาบรวการระบบนวเวศ

และปรนบปรคงการดอาเนวนงานโครงการ

ตอบแทนคคณระบบนวเวศตามหลนก

การ PES ให ขถมกต ของตามหลนกสากล

 32 12/2557-12/2558  900,000.00

รศ.โสมสกาว เพชรานนทร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม
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อ.ทนศนชยร บคญประคอง

     คณะสวพงแวดล ขอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ขอม

โครงการศศกษาทบทวนมาตรฐานววธช

การประเมวนมมลคสาบรวการระบบนวเวศ

และปรนบปรคงการดอาเนวนงานโครงการ

ตอบแทนคคณระบบนวเวศตามหลนก

การ PES ให ขถมกต ของตามหลนกสากล

 32 12/2557-12/2558  900,000.00

ดร.สคพนวดา ววนวจฉนย

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

พนฒนาการใช ขประโยชนรถอบแถบนอนา

เปร นผลวตภนณฑรเพพพอสนตวรเลชนยง

 33 5/2558-12/2558  350,000.00

นางสาวพนลลภา วคฒวภาพรกคล

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางสาวภารดช อสคโกววท

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและ

เทคโนโลยชชชวภาพ

     

รศ.ลดาวนลยร พวงจวตร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวนฒนววทยา

ศนกยภาพของไผสบนพพนนทชพสมงเพพพอ

พนฒนาเศรษฐกวจและสวพงแวดล ขอมกรณช

ศศกษาสถานชเกษตรหลวงดอยอสางขาง 

จนงหวนดเชชยงใหมส

 34 10/2557-12/2558  205,480.00

นายสนธยา ผาลลาพนง

     สอานนกงานววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตวจนงหวนด

สกลนคร

     กองบรวหารการววจนยและบรวการววชาการ

ศมนยรการเรชยนรม ขการพนฒนาเศรษฐกวจ

จากฐานชชวภาพในชคมชน

 35 7/2558-5/2559  645,000.00

อ.เดพอนรนตนร ชลอคดมกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

อวทธวพลของสภาวะเครชยดตสอการเพวพม

ผลผลวตนอนามนนจากสาหรสายสชเขชยว

ขนาดเลรก Chlorella sorokiniana 

DMKU5202 ในสภาวะมวกโซโทรฟวค

เพพพอการผลวตไบโอดชเซล

 36 10/2557-12/2558  644,600.00

ดร.สงกรานตพ เชพนอครคฑ

     คณะววทยาศาสตรรการแพทยร มหาววทยาลนยนเรศวร

     

นางสาวศวรววนฒนร คมเจรวญไพบมรณร

     คณะววทยาศาสตรรการแพทยร มหาววทยาลนยนเรศวร

     

ดร.จวนตนา วสองววทยรการ

     คณะววทยาศาสตรรการแพทยร มหาววทยาลนยนเรศวร

     

ดร.กนญณวภา ทนศนภนกดวธ

     คณะววทยาศาสตรรการแพทยร มหาววทยาลนยนเรศวร

     

รวม     36  โครงการ     งบประมาณ      35,338,990.00 บาท

หจก.บ จวคจา สกลนครกลอสรดาง (นายพรช จย บทญศวร วช จย)แหลลงททน 

- 
นายประมวล ทรายทอง

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

การผลวตนอนาส ขมสายชมหมนกและนอนาส ขม

สายชมหมนกพร ขอมดพพมจากนอนาหมากเมสา

 1 9/2558-3/2559  140,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      140,000.00 บาท

หดางหท ดนสลวนจจาก จด เว วล รดกรอน พล จสแหลลงททน 

- 
อ.นงลนกษณร เลรกรคสงเรพองกวจ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กอาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

โครงการศศกษาการกระบวนการนอา

ของเสชยกลนบมาใช ขประโยชนร

 1 6/2558-12/2560  360,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      360,000.00 บาท

หดางหท ดนสลวนจจาก จดวานวไทยแหลลงททน 

- 
รศ.ววน เชยชมศรช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

พวษเรพนอรนงของผลวตภนณฑรดชจระเข ข ใน

หนมสพราคดอลรเลยรแรท

 1 10/2557-9/2558  1,000,000.00

รศ.จวนดาวรรณ สวรนนทววเนตว

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสนตวววทยา

ดร.สคดาวรรณ เชยชมศรช

     คณะเกษตร กอาแพงแสน

     ศมนยรปฏวบนตวการววจนยและเรพอนปลมกพพชทดลอง  (

ศมนยรววจนยและบรวการววชาการ)

คคณกาญจนา เขสงคค ขม

     ศมนยรสนตวรทดลองแหสงชาตว มหาววทยาลนยมหวดล

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

องครการบรวหารการพ จฒนาพชนนทอทพ วเศษเพชทอการทลองเทอทยวอยลางย จทงยชน (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.นภวรรณ ฐานะกาญจนร พงษรเขชยว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครนกษรววทยา

โครงการพนฒนาและอนครนกษรแหลสง

ทสองเทชพยวพหางนาคและพพนนทชพเชพพอม

โยง

 1 2/2558-1/2559  1,900,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,900,000.00 บาท

องครการบรวหารจ จดการกกาซเรชอนกระจก (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.พมนศนกดวธ ไม ขโภคทรนพยร

     คณะสนงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภมมวศาสตรร

การพนฒนาระบบสารสนเทศแสดง

ข ขอมมลการปลสอย การกนกเกรบ และการ

ลดกจาซเรพอนกระจกโดยใช ขระบบแมส

ขสายแผนทชพ (Internet Map 

Server) ระยะทชพ 2

 1 12/2557-6/2559  3,235,586.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,235,586.00 บาท

อทตสาหกรรมมผลนวธ วเพชทอสถาบ จนอาหารแหลลงททน 

- 
นางจนนทรรสคดา จรวยวนฒนววจวตร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การศศกษาอายคการเกรบรนกษาของ

ผลวตภนณฑร Heney Sesame 

Butter, แยมผลไม ข 3 สหายล ขานนา, 

เฮลตชนแยมองคสนลมกหมสอน, บวสกวตข ขาว

สนงขรหยดสอดไส ขชรอคโกแลต, กล ขวย

หอมทองอบเนย, นมเปรชนยวกรอบโดย

ววธชอบแห ขงแบบแชสแขรงสคญญากาศ, 

Thai Fruit Punch Powder และ 

ผนกกาดดองสมคนไพรในนอนาส ขมสายชม

สนบปะรด

 1 10/2557-9/2559  412,000.00

นางจนนทรรสคดา จรวยวนฒนววจวตร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การศศกษาอายคการเกรบรนกษาของ

ผลวตภนณฑร นอนาตาลมะพร ขาวแบบ

เหลว, พาสต ขาข ขาวกล ของงอกผสมสช

จากผนก, นอนาสลนดผงเพพพอสคขภาพ, 

เครพพองดพพมนอนาผลไม ขเข ขมข ขนฟนงกรชนพนนนล

ดรวตงคร, ซชเรชยลบารรนอนาผศนงลอาไย, นอนา

มะขามเปชยกเข ขมข ขนสชคาราเมล, 

Crystal Nut และ ข ขาวกล ของงอกหคง

สคกเรรว

 2 10/2557-9/2559  412,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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นางจนนทรรสคดา จรวยวนฒนววจวตร

     สถาบนนค ขนคว ขาและพนฒนาผลวตภนณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การศศกษาอายคการเกรบรนกษาของ

ผลวตภนณฑร ปลาแผสนรสต ขมยอา, นอนา

กล ขวยหอมทองแชสเยรน, ลมกเดพอยทรง

เครพพองรสต ขมยอา, โจจกลมกเดพอยผง 

(Vegetarian), สาคมสคกเรรว, มนสมนพน

นกกระทาใน Retort Pouch, กล ขวย

อบซอสลมกหยช และ ขนมทองแทสง

 3 10/2557-9/2559  412,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,236,000.00 บาท

รวมท จนงส วนน     1002  โครงการ     งบประมาณ      1,613,548,808.00 บาท


