
ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

- เพื่อปรบัปรุงภูมทิศันบรเิวณ 2 ฝั่งถนนมอเตอรเวย 
ชวงระยะจากถนนศรีนครนิทรจนถงึทางเขาสนามบนิ
สุวรรณภูม ิเพื่อใหมีความสวยงามเหมาะสมกบัการเป็น
ประตูตอนรบัหลกัจากสนามบนิสุวรรณภูมสิู

- ภาควชิาพืชสวน - นางเอื้อมพร วีสมหมาย

- เพื่อเพิม่ทกัษะการปฏบิตังิานดานภูมทิศันใหแกนิสติ
ในระดบัปรญิญาตรี และปรญิญาโท

- คณะเกษตร บางเขน - นายณฏัฐ พชิกรรม

- นางสาวอลศิรา มีนะกนิษฐ
- ทาํการทดสอบพนัธุมนัสาํปะหลงั เพื่อหาพนัธุที่
เหมาะสมสาํหรบัพื้นทีภ่าคตะวนัตก

- ภาควชิาพืชไรนา - นายวจิารณ วชิชุกจิ

- หาขอจาํกดัเกีย่วกบัปญัหาดนิและสภาพแวดลอมของ
การปลูกมนัสาํปะหลงัในภาคตะวนัตก

- คณะเกษตร บางเขน - นายเจรญิศกัดิ ์โรจนฤทธิพ์เิชษฐ

- นางวชัรี เลศิมงคล
- นางสาวสรนิดา สุขรตัน
นางสาวสภาวดี บญมา

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการ

วทิยาเขตบางเขน
คณะเกษตร

1 00420/51 โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน
ถนนมอเตอรเวย

สาํนกัสิง่แวดลอม 
(สาํนกังาน
สวนสาธารณะ) กทม.

2551 15,490,982.00

ลําดบั

2 00745/52 ทดสอบพนัธุมนัสาํปะหลงัที่
เหมาะสมสาํหรบัภาคตะวนัตก

บรษิทั ไทยอะโกร เอ็น
เนอรยี่ จาํกดั (มหาชน)

2552 500,000.00

สรุปรายงาน ประเภทโครงการพัฒนาวิชาการ
โครงการพัฒนาวิชาการประเภท งานบริการดานวิจัย ที่เสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2553

- นางสาวสุภาวดี บุญมา
- เพื่อจดัเก็บขอมูลสารสนเทศทางภูมศิาสตรประชากร
ระดบัครวัเรือน ครอบคลุมพื้นที ่๗ อาํเภอ

- ภาควชิาเกษตรกลวธิาน

- เพื่อพฒันาโปรแกรมประยุกตการจดัการแผนทีฐ่าน 
(Based Map) ของจงัหวดัอางทองแบบ สถาปตัยกรรม
แบบเว็บแอพลเิคช ั่น (Web Application)

- คณะเกษตร บางเขน

- นายเกรียงไกร แกวตระกูลพงษ3 00691/52 โครงการพฒันาระบบขอมูล
สารสนเทศภูมศิาสตรจงัหวดั
อางทอง

จงัหวดัอางทอง 2552 1,380,000.00



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ภาควชิาพืชสวน
- คณะเกษตร บางเขน

- ภาควชิาโรคพืช - นายณรงค สงิหบุระอุดม
- คณะเกษตร บางเขน - นายวจิารณ วชิชุกจิ

- นายเอ็จ สโรบล
- นายสุรวชิ วรรณไกรโรจน
- นางอรอุมา เพียซาย

- ศกึษาคุณลกัษณะทีใ่ชบงชี้คุณภาพและการกาํหนด
รหสัขนาดของพืช 6 ชนิด

- ภาควชิาโรคพืช - นายณรงค สงิหบุระอุดม

- ศกึษาวธิีปฏบิตัทิางเกษตรทีด่ีและเหมาะสมของพืช 6 - คณะเกษตร บางเขน - นายเอ็จ สโรบล
- จดัทาํรางมาตรฐานสนิคาเกษตรของพืช 6 ชนิด - นายรวี เสรฐภกัดี

- นายสุรวชิ วรรณไกรโรจน
- นายสุเทพ ทองแพ

์

4 00718/52 โครงการศกึษาวจิยัเพื่อ
กาํหนดแนวทางการพฒันา
และจดัการความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการพึง่พา
ตนเอง โดยอาศยัวทิยาศาสตร 
เทคโนโลยี และภูมปิญัญา
ทองถิน่

- เพื่อศกึษาวเิคราะหและจดัทาํขอเสนอแนะแนวทางใน
การพฒันาและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย โดยอาศยัความรูทางวทิยาศาสตร 
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม และภูมปิญัญาทองถิน่ อนุรกัษ 
พฒันา และใชประโยชนอยางย ั่งยืนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ

สาํนกังานสภาทีป่รกึษา
เศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาติ

2552 3,249,000.00 - นายสุรวชิ วรรณไกรโรจน

- ศกึษาและจดัทาํภาพแสดงลกัษณะบงชี้คุณภาพรวมท ัง้
ตาํหนิประเภทตาง ๆ ของพืช 7 ชนิด ไดแก มงัคุด 
ทุเรียน ลาํไย มะมวง ลิน้จี ่เงาะ สมโอ

โครงการศกึษาและจดัทาํภาพ
แสดงลกัษณะบงชี้คุณภาพ
ประกอบมาตรฐานสนิคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ
ของพืช 7 ชนิด

สาํนกังานมาตรฐาน
สนิคาเกษตรและ
อาหารแหงชาต ิ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

2553 200,000.00

6 00365/53 โครงการศกึษาดชันีชี้วดั
คุณลกัษณะสาํคญัทีใ่ชเป็น
เกณฑในการบงชี้คุณภาพการ
แบงช ัน้คุณภาพ และการ
กาํหนดรหสัขนาดของ
กระเทียม หอมใหญ หอมแดง 
มะเขือเทศ มนัฝร ั่ง และสม

สาํนกังานมาตรฐาน
สนิคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

2553 2,950,000.00

5 00364/53

- นายธรรมศกัดิ ์พงศพชิญามาตย
- เพื่อประเมลิผลแผนพฒันาการกีฬาแหงชาตฉิบบัที ่3 
(พ.ศ. 2545-2549)

- ภาควชิาโรคพืช - นายณรงค สงิหบุระอุดม

- เพื่อวเิคราะหพฤตกิรรมการออกกาํลงักายและการเลน
กีฬาของประชาชน

- คณะเกษตร บางเขน - นายเอ็จ สโรบล

- ศกึษาระบบและกลไกในการกาํหนดนโยบายดานกีฬา
ของประเทศ

- นางสาวกรรวี บุญชยั

7 00366/53 โครงการประเมนิผล
ยุทธศาสตร 4 ปี สรางกีฬาชาติ
 พ.ศ. 2548-2551 (ระยะครึง่
แผน)

สาํนกังาน
ปลดักระทรวงการ
ทองเทีย่วและกีฬา

2553 1,994,415.00

มะเขอเทศ มนฝรง และสม



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาผลของสาร thiamethoxam ทีม่ีตอ
ความสามารถในการงอกและความแข็งแรงของเมล็ด

- ภาควชิาพืชไรนา - นายวนัชยั จนัทรประเสรฐิ

- เพื่อศกึษาผลของสาร thiamethoxam ทีม่ีตอ
ความสามารถในการเก็บรกัษาของเมล็ดพนัธุ ท ัง้โดยวธิี
เรงอายุและวธิีเก็บรกัษาเป็นเวลา 12 เดือน

- คณะเกษตร บางเขน - นางสาวจุฑามาศ รมแกว

- เพื่อศกึษาประชากรโลมาดวยวธิีสาํรวจและสงัเกต 
รวมถงึขอมูลอืน่ๆ ประกอบการวเิคราะหทางสถติ ิใน
การทาํนายแนวโนมของประชากรโลมาในอนาคต

- ภาควชิาวทิยาศาสตร
ทางทะเล

- เพื่อศกึษาพฤตกิรรมโลมาในธรรมชาต ิและวเิคราะห
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ (หากมี) ท ัง้ในกจิกรรมของมนุษย
ในปจัจุบนั และกจิกรรมทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต

- คณะประมง บางเขน

- เพื่อหาแนวทางในการพฒันาการทองเทีย่วชมโลมา
อยางย ั่งยืน ทีจ่ะมีสวนในการชวยกระจายรายไดแก
ชุมชน รวมถงึการป องกนัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้
- เพื่อหาแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน ตลอด

8 00793/51 ผลของ Cruiser 
(thiamethoxam) ตอ
ความสามารถในการงอก 
ความแข็งแรง และ
ความสามารถในการเก็บรกัษา
ของเมล็ดพนัธุขาว [Effect of
 Cruiser (thiamethoxam) 
on germinability, vigor 
and storability of rice 
seed]

บรษิทัซนิเจนทา ครอป
โปรเทคชั่น จาํกดั

2551 200,000.00

9 00383/51 โครงการสาํรวจประชาการ
และศกึษาพฤตกิรรมโลมา เพื่อ
สงเสรมิการอนุรกัษและสราง
อาชีพดานการทองเทีย่วที่
ย ั่งยืนของชุมชน อาํเภอขนอม
และพื้นทีใ่กลเคียง

บรษิทั ผลติไฟฟ า 
จาํกดั (มหาชน)

2551 846,000.00
คณะประมง

- นายธรณ ธํารงนาวาสวสัดิ ์

สงเสรมิความรูและความรูสกึดานการอนุรกัษและการมี
สวนรวม แกกลมเยาวชนท ัง้ในพื้นทีแ่ละในระดบัประเทศ

- ภาควชิาผลติภณัฑ
ประมง

- นางปทัมา ระตะนะอาพร

- คณะประมง บางเขน - นางมยุรี จยัวฒัน
- นายพงษเทพ วไิลพนัธ

00120/52 โครงการจดัทาํคูมือแนว
ทางการปฏบิตักิารดูแลรกัษา
หลงัการจบัและการขนสงสตัว
นํ้าตามมาตรฐานการปฏบิตัทิีด่ี
ในการผลติสตัวนํ้าและ
ผลติภณัฑสตัวนํ้า

- เพื่อจดัทาํเอกสารรางคูมือแนวทางการปฏบิตักิารดูแล
รกัษาหลงัการจบัและการขนสงสตัวนํ้าตามมาตรฐาน 
การปฏบิตัทิีด่ีในการผลติสตัวนํ้าและผลติภณัฑสตัวนํ้า 
(มกอช. 7410-2548)

สาํนกังานมาตรฐาน
สนิคาเกษตรและ
อาหารแหงชาต ิ(มก
อช.)

2552 490,000.0010



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อเพิม่เตมิ ปรบัปรุง และวเิคราะหระบบฐานขอมูล
ภูมสิารสนเทศในพื้นทีลุ่มนํ้าบางปะกงและปราจีนบุรี เพื่อ
เปรียบเทียบกบัฐานขอมูลทีผ่านมาและแสดงถงึความ
เปลีย่นแปลงของสถานภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอม

- ภาควชิาชีววทิยาประมง - นายณรงค วีระไวทยะ

- เพื่อปรบัปรุงระบบตดิตามและประเมนิผลสถานภาพ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในพื้นทีลุ่มนํ้าบาง
ปะกงและปราจีนบุรี ใหสามารถนําเขาขอมูลใหมและ
ประเมนิผลไดอยางถูกตอง

- คณะประมง บางเขน - นางไพลนิ จติรชุม

- เพื่อจดัทาํขอมูลประกอบการประเมนิผลการ
เปลีย่นแปลงสถานภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอมของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลบรเิวณปาก

้

- ดร.สนัต ิพวงเจรญิ

- เพื่อสงเสรมิศกัยภาพของภาคสวนในพื้นทีบ่รเิวณปาก
แมนํ้าบางปะกงใหสามารถตดิตามและประเมนิผล
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมของระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเล

- ภาควชิาผลติภณัฑ - นางปทัมา ระตะนะอาพร
- คณะประมง บางเขน - นางสาวจริาพร รุงเลศิเกรียงไกร

- นางสาวนนัทภิา พนัธุสวสัดิ ์

- นางดวงเดือน วารีวะนิช
ศกึษาการแพรกระจายอากาศดวยวธิีการเตมิอากาศ ภาควชิาวทิยาศาสตร นายมณฑล อนงคพรยศกล

11 00409/52 การตดิตามประเมนิผล
สถานภาพทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมในระบบนิเวศ
ของลุมนํ้าบางปะกงและ
ปราจีนบุรี และพื้นทีน่ํารอง
บรเิวณชายฝั่งทะเล บรเิวณ
ปากแมนํ้าบางปะกง

สาํนกังานนโยบายและ
แผน
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม

2552 698,434.00

- เพื่อศกึษา วเิคราะห ขอมูลคุณภาพ และคุณลกัษณะ
สาํคญัโดยคาํนึงถงึเกณฑทีใ่ชในทางการคาและความ
ปลอดภยัของผูบรโิภคเพื่อใชประกอบการพจิารณา
กาํหนดเป็นเกณฑคุณภาพ คุณลกัษณะทางเคมี 
ประกอบการกาํหนดมาตรฐานสนิคาเกษตร เรือ่ง ซรมิิ

สาํนกังานมาตรฐาน
สนิคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

2552 875,000.00

13 00224/53 ประสทิธภิาพการเตมิอากาศ Institutional 2553 150 000 00

12 00296/52 โครงการศกึษาขอกาํหนด
คุณภาพเพื่อประกอบการจดัทาํ
มาตรฐานเนื้อปลาบดแชแข็ง 
(ซูรมิ)ิ

- ศกษาการแพรกระจายอากาศดวยวธการเตมอากาศ
แบบใชใบพดัและการพนฟองอากาศ

- ภาควชาวทยาศาสตร
ทางทะเล

- นายมณฑล อนงคพรยศกุล

- ศกึษาการแยกชัน้ในบอดนิในชวงฤดูกาลตางๆ - คณะประมง บางเขน - นายภูวดล โดยดี
- สรางแบบจาํลองคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงกุง - นายสรณฏัฐ ศริสิวย

- นายปณิธาน แกวจนัทวี
- Dr.Akinori Ozaki

13 00224/53 ประสทธภาพการเตมอากาศ
แบบใชใบพดัและการพน
ฟองอากาศในบอดนิ 
Efficiency of aeration by 
using paddle wheel and 
air bubble in earth ponds

Institutional 
AffiliationInternatio
nal Platform for 
Asian Agricultural 
Education,

2553 150,000.00



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศูนยวจิยัป าไม 
(สถาบนัคนควาและ
พฒันาทรพัยากรป าไม)

- นายชวเลข วณิชเวทนิ

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายประทกัษ ตาบทพิยวรรณ
- นายสุขุม เราใจ
- นายชยัฤกษ สุวรรณรตัน
- นายวีระศกัดิ ์อุดมโชค
- นายกอบเกียรต ิผองพุฒิ
- นายสามคัคี บุณยะวฒัน
- นางสารฐั รตันะ
- นายชูชีพ พพิฒันศถิี
- นายสุรพนัธ เพชราภา

- ศูนยวจิยัป าไม 
(สถาบนัคนควาและ
พฒันาทรพัยากรป าไม)

- นายฉตัรดนยั จริะเดชะ

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายยุทธพงษ คีรีมงัคละ
- นายสมนิมติร พุกงาม
- นายสุรพนัธ เพชราภา
นายประทกัษ ตาบทพิยวรรณ

การศกึษาผลกระทบ
สิง่แวดลอม EIA โครงการ
โรงแรมสวสิปารค กทม.

- เพื่อศกึษาและจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอมให
เป็นไปตาม พรบ. สงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอม
 พ.ศ.2535 และ พรบ. โรงแรม พ.ศ.2547

คณะวนศาสตร
14 00175/49 การศกึษาผลกระทบ

สิง่แวดลอม โครงการอางเก็บ
นํ้าหวยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี

- เพื่อศกึษา และประเมนิผลกระทบ รวมท ัง้จดัทาํ
รายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA) 
โครงการอางเก็บนํ้าหวยโสมง จงัหวดัปราจีนบุรี ท ัง้นี้
เนื่องจากพื้นทีโ่ครงการต ัง้อยูในเขตพื้นทีป่ าเพื่อการ
อนุรกัษ ซึง่ไดรบัการประกาศใหเป็นพื้นทีม่รดกโลก 
ไดแก อุทยานแหงชาตเิขาใหญ ปางสีดา ทบัลาน และตา
พระยา และเขตรกัษาพนัธุสตัวป าดงใหญ โดยทาง
หนวยงานทีเ่กีย่วของมีความเห็นตรงกนัวา ใหมี
การศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA) ของโครงการ
ใหม เพื่อประกอบการพจิารณาของหนวยงานที่
เกีย่วของตอไป

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

2549 17,380,900.00

บรษิทั ซมัมทิ ปารค 
จาํกดั

2548 232,650.0015 00071/48

- นายประทกษ ตาบทพยวรรณ
- นายวีระศกัดิ ์อุดมโชค
- นายสามคัคี บุณยะวฒัน

- เพื่อศกึษาทรพัยากรสิง่แวดลอมในดานกายภาพ 
ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษยและคุณภาพ
ชีวติบรเิวณพื้นทีโ่ครงการและพื้นทีใ่กลเคียง

- ภาควชิาอนุรกัษวทิยา - นายสทิธชิยั ตนัธนะสฤษดิ์

- เพื่อศกึษาผลกระทบในดานสิง่แวดลอมตามขอ1 ท ัง้
ขนาดและทศิทาง

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายวชิา นิยม

- เพื่อสรางมาตรการแกไขผลกระทบสิง่แวดลอมและ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม

- นางพฒันา อนุรกัษพงศธร

- เพื่อบรกิารวชิาการดานสิง่แวดลอม - รศ.ปฬาณี ฐติวิฒันา

16 00327/50 โครงการศกึษาวเิคราะห
ผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการเหมืองแรดนิขาว 
โดยวธิีเหมืองหาบ คาํขอ
ประทานบตัรที ่11/2546 หมูที่
 2 ตาํบลเมืองทาย อาํเภอแจหม
 จงัหวดัลาํปาง

บ.เอ็นแอนดเอริธ 
คอนซลัแตนท จก.

2550 71,500.00



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาทรพัยากรสิง่แวดลอมในดานกายภาพ 
ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษยและคุณภาพ
ชีวติบรเิวณพื้นทีโ่ครงการและพื้นทีใ่กลเคียง

- ภาควชิาอนุรกัษวทิยา - นายสทิธชิยั ตนัธนะสฤษดิ์

- เพื่อสรางมาตรการแกไขผลกระทบสิง่แวดลอมและ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายวชิา นิยม

- เพื่อศกึษาผลกระทบในดานสิง่แวดลอมตามขอ1 ท ัง้
ขนาดและทศิทาง

- นางพฒันา อนุรกัษพงศธร

- เพื้อบรกิารวชิาการดานสิง่แวดลอม - รศ.ปฬาณี ฐติวิฒันา
- นางสาวประภาชื่น จนัทไช

- ศกึษาและพฒันามาตรฐานภูมสิารสนเทศของประเทศ
ไทยตามแนวทางมาตรฐานสากลISO/TC211

- ศูนยวจิยัป าไม 
(สถาบนัคนควาและ
พฒันาทรพัยากรป าไม)

- นายวนัชยั อรุณประภารตัน

- สาํรวจรวบรวมและวเิคราะหเนื้อหาเกีย่วกบัมาตรฐาน
ระบบใหบรกิารระบุตาํแหนงหลายรูปแบบสาํหรบัแสดง
เสนทางและการนํารอง เพื่อจดัทาํเป็นมาตรฐานข

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายวีระภาส คุณรตันสริิ

- จดัทาํรางมาตรฐานสารสนเทศภูมศิาสตรระบบ
ใหบรกิารระบุตาํแหนงหลายรูปแบบสาํหรบัการแสดง
เสนทางและการนํารอง
- เผยแพรและผลกัดนัการใชงานมาตรฐานภูมิ
สารสนเทศสาํหรบัประเทศไทย

19 00412/50 โครกงารสาํรวจนรวบรวม - เพื่อสรางกระบวนการเรียนรรวมกนัระหวางชมชน สาํนกังาน - ศนยวจิยัป าไม 2550 35,640,000.00 - นางพลศริ ิชชีพ

17 00328/50 โครงการศกึษาวเิคราะห
ผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการเหมืองแรดนิขาว หมู
ที ่3 บานสาแพะ ต.บานสา อ.
แจหม จ.ลาํปาง

บ.เอ็นแอนดเอริธ 
คอนซลัแตนท จก.

2550

1,000,000.0018 00407/50 โครงการศกึษาเพอจดัทาํราง
มาตรฐานระบบภูมสิารสนเทศ
สารสนเทศภูมศิาสตร- ระบบ
ใหบรหิารระบุตาํแหนงหลาย
รูปแบบสาํหรบัแสดงเสนทาง
และการนํารอง

สาํนกังานพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิารสนเทศ(องคกร
มหาชน)

2550

71,500.00

19 00412/50 โครกงารสารวจนรวบรวม
ขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดบัทองถิน่

 เพอสรางกระบวนการเรยนรูรวมกนระหวางชุมชน
ทองถิน่สถาบนัการศกึษา และหนวยงานของรฐั ในการ
สาํรวจรวบรวมขอมูลและภูมปิญัญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดบัทองถิน่

สานกงาน
ปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม

 ศูนยวจยปาไม 
(สถาบนัคนควาและ
พฒันาทรพัยากรป าไม)

2550 35,640,000.00  นางพูลศร ชูชพ

- เพื่อจดัทาํฐานขอมูลและภูมปิญัญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดบัทองถนรวมท ัง้พฒันาเครือขาย
เชื่อมโยงฐานขอมูลและภูมปิญัญาความหลายหลากทาง
ชีวภาพระดบัทองถนระหวางทองถิน่ จงัหวดัและ
สวนกลางอยางเป็นระบบ และเชื่อมโยงกบัฐานขอมูล

ี ื่

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายกติชิยั รตันะ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพือเสรมิสรางศกัยภาพของชุมชนทองถิน่ในการ
อนุรกัษและใชประโยชจนความหลากหลายชีวภาพ โดย
สอดคลองวถิีชีวติทองถิน่และหลกัการเศรษฐกจิพอเพียง 
และพฒันากลไกในการคุมครองและควลคุมการเขาถงึ 
การใช และการแบงปนัผลประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางเป็นธรมและย ั่งยืน

- ดร.พุทธชาต ิชุณสาคร

- นายจเร เลศิสุดวชิยั
- นายวีระภาส คุณรตันสริิ
- นายยุทธพงษ คีรีมงัคละ
- นายวุฒพิล หวัเมืองแกว
- นายฉตัรชยั เงนิแสงสรวย
- นายพงศเชฏฐ พชิติกุล

- นายนิคม แหลมสกั
- นายกาญจนเขจร ชูชีพ
- นายสามคัคี บุณยะวฒัน

- เพื่อศกึษาทรพัยากรสิง่แวดลอมเบื้องตนในดาน
กายภาพ ชีวภาพคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
และคณภาพชีวติบรเิวณพื้นทีศ่กึษาและบรเิวณใกลเคียง

- ภาควชิาอนุรกัษวทิยา - นายสทิธชิยั ตนัธนะสฤษดิ์

- เพื่อสรางแผนแกไขผลกระทบสิง่แวดลอมเบื้องตนตาม - คณะวนศาสตร บางเขน - นายวชิา นิยม

20 00413/50 การศกึษาวเิคราะหผลกระทบ
สิง่แวดลอมเบื้องตนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ าภายในเขต
รกัษาพนัธุสตัวป าเขาสอยดาว 

องคการบรหิารสวน
ตาํบลปะตง อาํเภอ
สอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี

2550 410,000.00

 เพอสรางแผนแกไขผลกระทบสงแวดลอมเบองตนตาม
ขอ 1 ท ัง้ขนาดและทศิทาง

 คณะวนศาสตร บางเขน  นายวชา นยม

- เพื่อสรางแผนแกไขผลกระทบสิง่แวดลอมและแผน
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม

- รศ.ปฬาณี ฐติวิฒันา

- เพื่อบรกิารวชิาการใหแกภาคเอกชนดานสิง่แวดลอม - นายยุทธพงษ คีรีมงัคละ

ุ
จงัหวดัจนัทบุรี



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อจดัทาํแผนแมบทการปลูกตนไมเพื่อฟื้นฟูพื้นที่
เหมืองหนิปูน

- ภาควชิาวนวฒันวทิยา - นายมณฑล จาํเรญิพฤกษ

- เพื่อประเมนิผลการปลูกตนไมในพื้นทีท่ดลองและให
ขอเสนอแนะในการพฒันาแผนการปลูกตนไม

- คณะวนศาสตร บางเขน - นางลดาวลัย พวงจติร

- เพื่อสนบัสนุนใหเกดิผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงคของ
โครงการฟื้นฟูพื้นทีเ่หมืองหนิปูน

- นายสคาร ทีจนัทกึ

- เพื่อประชาสมัพนัธการดาํเนินงานของโครงการ - นายรุงเรือง พูลศริิ
- นายบุญวงศ ไทยอุตสาห

- เพื่อศกึษาสถานภาพปจัจุบนัของทรพัยากรและ
สิง่แวดลอมในพื้นทีโ่ครงการ

- ภาควชิาอนุรกัษวทิยา - นายสทิธชิยั ตนัธนะสฤษดิ์

- เพื่อประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมเบื้องตนอนัเกดิจาก
การดาํเนินโครงการท ัง้ในระหวางการเปลีย่นแปลง
ปรบัปรุงและระยะเปิดดาํเนินโครงการ ทีจ่ะมีตอการ
เปลีย่นแปลงขนาด (magnitude) และทศิทาง 
(direction) ของทรพัยากรทางกายภาพ ทรพัยากรทาง
ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษยและคุณคา

ี ิ

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายวชิา นิยม

- เพื่อกาํหนดมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอม ท ัง้ใน
สวนของมาตรการป องกนัและแกไขผลกระทบ
สิง่แวดลอม (environmental monitoring)

- นายกติชิยั รตันะ

- นางสารฐั รตันะ
- นางพฒันา อนรกัษพงศธร

22 00246/51 การศกึษาผลกระทบ
สิง่แวดลอมเบื้องตน โครงการ
กอสรางอนุสรณสถาน
เหตุการณภยัพบิตัจิากคลืน่สึ
นาม ิณ อุทยานแหงชาตเิขา
หลกั-ลาํรู จงัหวดัพงังา

สาํนกังาน
ศลิปวฒันธรรมรวมสมยั

2551 1,500,000.00

21 00441/51 โครงการปลูกตนไมเพื่อฟื้นฟู
พื้นทีเ่หมืองหนิปูน บรษิทัปูนซิ
เมนตไทย อ.แกงคอย จ.สระบุรี

บรษิทัปูนซเิมนตไทย 
(แกงคอย) จาํกดั

2551 1,551,000.00

- นางพฒนา อนุรกษพงศธร
- นายพงศเชฏฐ พชิติกุล
- นายชาต ิเจียมไชยศรี
- นายสญัชยั เอีย่มประเสรฐิ
- นายเจรญิ ปานนัท
- นางสาวประภาชื่น จนัทไช
- นายตีรณรรถ ศรีสุนนท
- นายณพล อนุตตรงักูร
- นายวชัรนิทร วทิยกุล
- นายวเิชียร คนฟู



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศกึษาทบทวนขอมูลพื้นฐานของชุมชนทองถิน่ในบรทิ
ดานกายภาพ ทุนทางทรพัยากรธรรมชาต ิดานเศรษฐกจิ
 สงัคม วถิีชีวติและวฒันธรรม การเมือง ทุนทางสงัคม 
และภูมปิญัญาทองถิน่ในการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า

้

- ภาควชิาอนุรกัษวทิยา - นายกติชิยั รตันะ

- ศกึษาทบทวนสถานการณดานทรพัยากรนํ้าและป าตน
นํ้า สภาพปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารจดัการของ
ชุมชนและ/หรือองคกรทองถิน่ ต ัง้แตพื้นทีต่นนํ้าถงึพื้นที่
ปลายนํ้าอยางเป็นระบบ

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายวชิา นิยม

- ศกึษา ทบทวนเพื่อนําแนวโนมของสภาพปญัหาการ
บรหิารจดัการทรพัยากรนํ้าและป าตนนํ้าของชุมชนและ/
หรือองคกรทองถิน่หาความสมัพนัธกบัขอมูลพื้นฐาน
ของชุมชนเป าหมาย

- นางสารฐั รตันะ

- ศกึษาลกัษณะ ระดบัการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรนํ้าและป าตนนํ้า รวมท ัง้
ปจัจยัพื้นฐานของชุมชนทีม่ีอทิธพิลตอการมีสวนรวม 
และจดัทาํ Model แสดงความสมัพนัธของปจัจยัตางๆที่
มีผลตอการมีสวนรวมในการบรหิารทรพัยากรนํ้าและป า
 ้

- นางสาวสุวารี พดัเย็น

- ผลกัดนัใหชุมชนในแตละพื้นทีส่ามารถจดัทาํวสิยัทศัน 
ยุทธศาสตร และกลยุทธการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า
และป าตนนํ้าของชุมชนเป าหมายแตละพื้นที ่เพื่อจดัทาํ
แผนปฏบิตักิารบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้าและป าตนนํ้า

ั  ิ  ใ  ี ิ  ใ

- นางสาวอรวรรณ อนิทรขาว

23 00289/51 โครงการการเสรมิสรางและ
พฒันากระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนทองถิน่ในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า
และป าตนนํ้า กรณีศกึษาพื้นที่
ลุมนํ้าชายฝั่งทะเลตะวนัออก

กรมทรพัยากรนํ้า 2551 5,000,000.00

ระดบัชุมชน พรอมเสรมิสรางใหมีกจิกรรมตนแบบใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้าและป าตนนํ้า (พื้นทีต่น
ํ้ )- วเิคราะหเปรียบเทียบผลการศกึษาของลุมนํ้าปิง ลุมนํ้า

ชายฝั่งทะเลตะวนัออก และลุมนํ้ามูล ซึง่กรมทรพัยากร
นํ้าไดศกึษาไวกอน เพื่อใหสามารถคนพบองคความรู
ใหมในการนํามาใชกบังานในภารกจิของกรมทรพัยากร
ํ้

- นายธนวฒัน ประไพ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกนัระหวางชุมชน
ทองถิน่ สถาบนัการศกึษา และ หนวยงานของรฐั ในการ
สาํรวจรวบรวมขอมูลและภูมปิญัญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดบัทองถิน่

- ศูนยวจิยัป าไม 
(สถาบนัคนควาและ
พฒันาทรพัยากรป าไม)

- นางธารทพิย ธรรมสอน

- เพื่อจดัทาํฐานขอมูลและภูมปิญัญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพระดบัทองถิน่ รวมท ัง้ พฒันาเครือขาย
เชื่อมโยงฐานขอมูลและภูมปิญัญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดบัทองถิน่

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายจเร เลศิสุดวชิยั

- เพื่อเสรมิสรางศกัยภาพของชุมชนทองถิน่ในการ
อนุรกัษและใชประโยชนความหลากหลายชีวภาพ โดย
สอดคลองวถิีชีวติทองถิน่และหลกัการเศรษฐกจิพอเพียง 
และพฒันากลไกในการคุมครองและควบคุมการเขาถงึ 
การใช และการแบงปนัผลประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางเป็นธรรมและย ั่งยืน

- นายฉตัรชยั เงนิแสงสรวย

- นายพงศเชฏฐ พชิติกุล
- นายวจิกัขณ ฉิมโฉม
- นางพูลศริ ิชูชีพ
- นายสามคัคี บุณยะวฒัน
- นายกาญจนเขจร ชูชีพ
- นายสุรเชษฐ สีแดง
นายภทัร สวางดี

24 00645/51 โครงการสาํรวจรวบรวมขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดบัทองถิน่ ปีงบประมาณ 
2551 ในพื้นทีก่ลุมป าตะวนัตก

สาํนกังาน
ปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม

2551 5,110,000.00

- นายภทัร สวางดี
- นางสาวฤทยัรคัน กสกิรรม
- นางสาวณิชนนัทน บุญญาทรพัย



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาสถานภาพปจัจุบนัของทรพัยากรและ
สิง่แวดลอมในพื้นทีโ่ครงการ

- ภาควชิาอนุรกัษวทิยา - นายสทิธชิยั ตนัธนะสฤษดิ์

- เพื่อประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมอนัเกดิจากการ
ดาํเนินโครงการท ัง้ในระหวางการเปลีย่นแปลงปรบัปรุง
และระยะเปิดดาํเนินโครงการ ทีจ่ะมีตอการเปลีย่นแปลง
ขนาด (magnitude) และทศิทาง (direction) ของ
ทรพัยากรทางกายภาพ ทรพัยากรทางชีวภาพ คุณคาการ
ใชประโยชนของมนุษยและคุณคาคุณภาพชีวติ

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายวชิา นิยม

- เพื่อกาํหนดมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอม ท ัง้ใน
สวนของมาตรการป องกนัและแกไขผลกระทบ
สิง่แวดลอม (environmental monitoring) และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม

- นายชาต ิเจียมไชยศรี

- เพื่อบรกิารวชิาการดานสิง่แวดลอมใหกบับรษิทัเอกชน - รศ.ปฬาณี ฐติวิฒันา
- นางสาวประภาชื่น จนัทไช
- นายตีรณรรถ ศรีสุนนท
- นายณพล อนุตตรงักูร

- เพื่อใหทราบขอมูลพื้นฐานดานประชากร เศรษฐกจิ 
สงัคม และสภาพการประกอบอาชีพของราษฎร

- ภาควชิาอนุรกัษวทิยา - นายสทิธชิยั ตนัธนะสฤษดิ์

- เพื่อใหทราบสภาพดนิ นํ้า ในการเพาะปลูกพืช - คณะวนศาสตร บางเขน - นายสุเทพ ทองแพ
- เพื่อใหประชาชนเกดิความรูความเขาใจ - รศ.ปฬาณี ฐติวิฒันา

ื่ ใ  ิ ั  ีส่ ใ   โ ิ ป ั 

25 00212/52 โครงการศกึษาวเิคราะห
ผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการเอกสนิ เพลส ต ัง้อยูที ่
ถนนงามวงศวาน อาํเภอเมือง 
จงัหวดันนทบุรี

บรษิทั แนชเชอรลั 
โซลูช ั่น จาํกดั

2552 90,200.00

2,000,000.0026 00159/52 โครงการกาวพอเพียงเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวติ 
สิง่แวดลอม และลดภาวะโลก
รอน อยางย ั่งยืนเทดิไทองค
ราชนั

เทศบาลตาํบลวงั
สมบูรณ อาํเภอวงั
สมบูรณ จงัหวดั
สระแกว

2552

- เพือใหเกดิการจดักลุมเกษตรทีสนใจเขารวมโครงการ - นายเจรญิ ปานนัท
- เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลติปุ ยทีเ่หมาะสมในการ - นายสญัชยั เอีย่มประเสรฐิ
- เพื่อใหทราบผลการดาํเนินการเมือ่เสร็จสิน้โครงการ - นางสาวประภาชื่น จนัทไช

- นายตีรณรรถ ศรีสุนนท
- นายณพล อนุตตรงักูร

ราชน



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ภาควชิาอนุรกัษวทิยา - นายสทิธชิยั ตนัธนะสฤษดิ์

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายสญัชยั เอีย่มประเสรฐิ
- นางสาวประภาชื่น จนัทไช
- นายตีรณรรถ ศรีสุนนท
- นายณพล อนุตตรงักูร

- เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัของโครงการ ท ัง้ 4 ดาน คือ 
ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ คุณคาการใช
ประโยชนมนุษย และคุณคาคุณภาพชีวติ ท ัง้ในบรเิวณ
โครงการและพื้นทีใ่กลเคียง

- ภาควชิาอนุรกัษวทิยา - นายสทิธชิยั ตนัธนะสฤษดิ์

- เพื่อศกึษาประเมนิสิง่แวดลอมจากการดาํเนินโครงการ - คณะวนศาสตร บางเขน - นายวชิา นิยม
- นายชาต ิเจียมไชยศรี
- รศ.ปฬาณี ฐติวิฒันา
- นายตีรณรรถ ศรีสุนนท
- นางสาวประภาชื่น จนัทไช
- นายณพล อนุตตรงักูร

- เพื่อการพฒันาโปรแกรมประยุกตใชในการเขียน
โครงสรางดานบนและโครงสรางดานต ัง้ของสงัคมพืชป า
ชายเลน

- ภาควชิาวศิวกรรมป าไม - นายดาํรงค ศรีพระราม

- เพื่อใหสามารถเขียนโครงสรางของสงัคมพืชป าชาย
เลนโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรไดโดยสะดวก ถกตอง

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายจงรกั วชัรนิทรรตัน

- เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัของพื้นทีโ่ครงการ และศกึษา
ความเป็นไปไดในการกอสรางระบบบาํบดันํ้าเสียโดยใช
พลงังานทดแทน (พลงังานลม) ในพื้นทีโ่ครงการทีไ่ม
กอใหเกดิผลกระทบสิง่แวดลอมชายฝั่งทะเล

บรษิทั โปรเกรส โอเปอ
เรช ั่น จาํกดั

2552 128,560.00

28 00252/52 โครงการศกึษาผลกระทบ
สิง่แวดลอม โครงการ 
MAJESTIC GARDEN 
RESORT ต ัง้อยูที ่อาํเภอบาง
ละมุง จงัหวดัชลบุรี

บรษิทั พอสสเิบลิ 
คอนซลัแตนท แอนด 
คอนสตรคัช ั่น จาํกดั

2552 100,000.00

27 00233/52 โครงการศกึษาการกอสรางบอ
และระบบบาํบดันํ้าเสียโดยใช
พลงังานทดแทน (พลงังานลม)

4,374,500.0029 00223/52 โครงการพฒันาโปรแกรม
ประยุกตเพื่อการเขียน
โครงสรางสงัคมพืชป าชายเลน

กรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

2552

เลนโดยใชโปรแกรมคอมพวเตอรไดโดยสะดวก ถูกตอง
 สวยงาม และรวดเร็ว
- เพื่อใหสามารถมีการปรบัปรุงระบบฐานขอมูล
โครงสรางของสงัคมพืชป าชายเลนได

- นายปิยวตัน ดลิกสมัพนัธ

- เพื่อใชประกอบการตดัสนิใจวางแผนการจดัการ
ทรพัยากรปาชายเลน

- นายสราวุธ สงัขแกว

- นางสาวออ พรานไชย
- นายอภชิาต ิสีทาแก



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

30 00224/52 โครงการดชันีชี้วดัความอุดม
สมบูรณของป าชายเลน

- เพื่อสามารถจาํแนกความสมบูรณของป าชายเลนตาม
หนาทีห่ลกั 3 ประการ ไดแก 1) ชายเลนเพื่อการ
อนุรกัษและพกัผอนหยอนใจ 2) ป าชายเลนเพื่อป องกนั
การกดัเซาะชายฝั่ง และ 3) ป าชายเลนเพื่อหวงัผลทาง

กรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

- ภาควชิาวศิวกรรมป าไม 2552 5,496,000.00 - นายดาํรงค ศรีพระราม

- เพื่อดาํเนินการจดัระดบัความสมบูรณของป าชายเลน
แตละประเภทออกเป็น 3 ระดบั ไดแก 1) สมบูรณมาก 
2) สมบูรณปานกลาง 3) สมบูรณนอย

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายจงรกั วชัรนิทรรตัน

- เพื่อกาํหนดดชันี้ทมัีความเหมาะสมและสามารถใชใน
การจาํแนกความสมบูรณของป าชายเลนแตละประเภทได

- นายนิคม แหลมสกั

- เพื่อใหเป็นมาตรฐานใหเป็นมาตรฐานในการบอก
ความสมบูรณของป าชายเลนเมือ่จาํแนกตามหนาทีข่อง

- นางลดาวลัย พวงจติร

- นางสาพศิ ดลิกสมัพนัธ
- นายสคาร ทีจนัทกึ
- นายธีระพงษ ชุมแสงศรี
- นางสาวออ พรานไชย

- ภาควชิาวนวฒันวทิยา
- คณะวนศาสตร บางเขน

120,000.00 - นายสคาร ทีจนัทกึ31 00100/53 โครงการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอมดาน
ทรพัยากรดนิและป าไม เหมือง
ลกิไนตแมเมาะ ปี 2552 
ประทานบตัรที ่3-6/2530, 
30-46/2535 และ 

- ทราบถงึผลกระทบสิง่แวดลอมดานทรพัยากรดนิและ
ป าไม เหมืองลกิไนตแมเมาะ

การไฟฟ าฝ ายผลติ
แหงประเทศไทย

2553

30 46/2535 และ 
24394-24404/14602-
14612



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาทรพัยากรสิง่แวดลอมในดานกายภาพ 
ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชน ของมนุษยและคุณภาพ
ชีวติ บรเิวณพื้นทีศ่กึษา และพื้นทีใ่กลเคียง

- ภาควชิาอนุรกัษวทิยา - นายสทิธชิยั ตนัธนะสฤษดิ์

- เพื่อศกึาผลกระทบในดานสิง่แวดลอมตามขอ 1 ท ัง้
ขนาดและทศิทาง

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายวชิา นิยม

- เพื่อสรางแผนแกไขผลกระทบสิง่แวดลอมและแผน
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม

- นางสารฐั รตันะ

- เพื่อบรกิารวชิาการใหแกภาคเอกชนดานสิง่แวดลอม - นางพฒันา อนุรกัษพงศธร
- เพื่อศกึษาลกัษระและพฤตกิรรมการเจรญิเตบิโตของ
รากพืชในสภาวะทีม่ีท่อสงกาซธรรมชาตอิยูอยางใกลเคียง

- ภาควชิาชีววทิยาป าไม - นายดอกรกั มารอด

- เพื่อศกึษาความทนทานของสารเคลือบ (FBE) ทอสง
กาซธรรมชาตติอระบบการดูดซบัสารอาหารของรากพืช

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายจงรกั วชัรนิทรรตัน

- นายพงษศกัดิ ์พูลเกษม
- จดัทาํระบบจดัการดานขอมูลโดยใชเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) รวมกบัระบบขอมูล
พื้นฐานอืน่ ๆ สาํหรบัการวางแผนการจดัการ

- ภาควชิาชีววทิยาป าไม - นายวชิาญ เอียดทอง

- ดาํเนินการและตดิตามผลกจิการอนุรกัษความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นทีโ่ครงการเพื่อเป็นแมแบบ
ในการอนุรกัษความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายเดชา ววิฒันวทิยา

- สาํรวจขอมูลดานพฤกษศาสตรท ัง้หมดในพื้นที่
โครงการรวมถงึลกัษณะทางกายภาพของพื้นทีใ่นการ

-

32 00314/50 โครงการเหมือแรหนิ
อุตสาหกรรมปูนซีเมน คาํขอ
ประทานบตัรที ่8/2540 อ.
แกงคอย จงัหวดัสระบุรี

บรษิทั ทีพีไอ โพลีน 
จาํกดั (มหาชน)

2550 804,495.00

กรมป าไม 2552 908,410.50

33 00685/51 โครงการ การศกึษาผลกระทบ
ของระบบเรือนรากตนไมตอ
สารเคลือบทอสงกาซธรรมชาติ

บรษิทั ปตท.จาํกดั 
(มหาชน)

2551 738,000.00

34 00092/52 โครงการจดัการผืนป าอนุรกัษ
ป าไมสามเหลีย่มมรกต เพื่อ
สงเสรมิความรวมมือในการ
อนุรกัษความหลากหลายทาง
ชีวภาพขามแดนระหวาง
ประเทศไทย กมัพูชา และสา
ธารณประชาธปิไตยประชาชน
ลาว ระยะที ่2 โครงการรวมถงลกษณะทางกายภาพของพนทในการ

เพาะเลี้ยงพนัธุพืชทีจ่าํเป็นในการวางแผนจดัการ
- สาํรวจแมลงในภาคสนาม จาํแนกและอธบิาย
ขอบเขคตนิเวศวทิยา แหลงทีอ่ยูในแตละชนิดป าในพื้นที่
โครงการ ระบุชนิดทีน่ํามาเป็นอาหารได และชนิดทีเ่ป็น
- ประเมนิสภาวะทีท่าํใหเกดิความเสือ่ม และแนะนํา
แนวทางในการตรวจสอบตดิตามชนิดทีน่ํามาเป็นอาหาร
ไ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อจดัทาํแผนแมบทการปลูกตนไมเพื่อฟิ้นฟูพื้นที่
เหมืองหนิปูน

- ภาควชิาวนวฒันวทิยา - นายมณฑล จาํเรญิพฤกษ

- เพื่อประเมนิผลการปลูกตนไมในพื้นทีท่ดลองและให
ขอเสนอแนะในการพฒันาแผนการปลูกตนไม

- คณะวนศาสตร บางเขน - นางลดาวลัย พวงจติร

- เพื่อสนบัสนุนใหเกดิผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงคของ
โครงการฟื้นฟูพื้นทีเ่หมืองหนิปูน

- นายสคาร ทีจนัทกึ

- เพื่อประชาสมัพนัธการดาํเนินงานของโครงการฯ - นายรุงเรือง พูลศริิ
- นายบุญวงศ ไทยอุตสาห

- เพื่อจาํแนกเขตการใชประโยชนทีด่นิป าชายเลน ปี 
พ.ศ. 2552

- ภาควชิาวศิวกรรมป าไม - นายวนัชยั อรุณประภารตัน

- เพื่อตดิตามตรวจสอบการเปลีย่นแปลงการใช
ประโยชนทีด่นิป าชายเลนในชวง พ.ศ. 2543 ถงึ พ.ศ. 

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายวพิกัตร จนิตนา

- นายวีระภาส คุณรตันสริิ
- นางลดัดาวรรณ เหรียญตระกูล

- เพื่อตดิตามผลกระทบจากการขนถายนํ้ามนับรเิวณทา
เทียบเรือฯ ตอทรพัยากรป าชายเลนทีอ่ยูทีอ่ยูโดยรอบทา
เทียบเรือฯ ในรศัมี 1 กโิลเมตร

- ภาควชิาวนวฒันวทิยา

- เพื่อสาํรวจทรพัยากรป าชายเลน ไดแก ชนิด ความ
หนาแนน ความหลากหลายและปรมิาตรไมบรเิวณพื้นที่
ป าชายเลนทีอ่ยูโดยรบิทาเทียบเรือฯ ในรศัมี 1 กโิลเมตร

- คณะวนศาสตร บางเขน

- เพื่อวเิคราะหขอมลเปรียบเทียบผลการศกึษาระหวางปี

35 00273/52 โครงการปลูกตนไมเพื่อฟื้นฟู
พื้นทีเ่หมืองหนิปูน

บรษิทัปูนซเิมนตไทย 
(แกงคอย) จาํกดั

2552 1,551,000.00

การไฟฟ าฝ ายผลติ
แหงประเทศไทย

2553 60,000.00

36 00719/52 โครงการจาํแนกเขตการใช
ประโยชนทีด่นิป าชายเลน 
พ.ศ.2552

กรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

2552 1,839,000.00

- นายสคาร ทีจนัทกึ37 00254/53 โครงการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอมดาน
ทรพัยากรป าไม บรเิวณทา
เทียบเรือขนถายนํ้ามนั
เชื้อเพลงิสาํหรบัโรงไฟฟ าพลงั
ความรอนกระบี ่ปี 2552

- เพอวเคราะหขอมูลเปรยบเทยบผลการศกษาระหวางป 
2552 กบัปี 2540 และ ปี 2545-2551
- จดัทาํรายงานพรอัมท ัง้เสนอแนะวธิีการในการลด
ผลกระทบดานทรพัยากรป าไม



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศกึษาสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของสมาชกิโครงการ
จดัการสวนป ายูคาลปิตสัแบบย ั่งยืน

- ภาควชิาวนผลติภณัฑ - นายนิคม แหลมสกั

- ศกึษาความคดิเห็นของสมาชกิตอแนวทางการจดัการ
สวนป ายูคาลปิตสัแบบย ั่งยืน

- คณะวนศาสตร บางเขน - นายอภสิทิธิ ์เสนาวงค

- ศกึษาความคดิเห็นของชุมชนโดยท ั่วไปตอแนว
ทางการจดัการสวนป ายูคาลปิตสัแบบย ั่งยืน

- นางนฐัพร กรทรวง

- 1. ศกึษาความเป็นไปไดในการผลติ RDF จากขยะมูล
ฝอยของ 4 อาํเภอในจงัหวดัสระบรัี ดแก อ.เมือง อ.แกง
คอย อ.หนองแซง อ.หนองแค

- ภาควชิาวทิยาศาสตร
สิง่แวดลอม

- นายจกัรกฤษณ มหจัฉรยิวงศ

- 2. ศกึษาความเป็นไปไดในการจดัต ัง้ศูนยกลางการ
ผลติ RDF ในจงัหวดัสระบุรี

- คณะวทิยาศาสตร 
บางเขน

- นางพฒันา อนุรกัษพงศธร

- 3. ศกึษาความเป็นไปไดในการจดัการขยะ การขนสง
มายงัศูนยกลางการผลติ และตนทุนการผลติ RDF

- นายตุลวทิย สถาปนจารุ

- 4. ศกึษาความเป็นไปไดในการนํา RDF ไปใช
ประโยชนในการผลติไฟฟ าหรือในอุตสาหกรรมประเภท

- นางสาวภทัรา เพงธรรมกีรติ

- นางปิยาภรณ สมสมคัร
- นางสาวประไพพศิ ชยัรตันม
โ- เพื่อศกึษาสภาวะแวดลอม และลกัษณะอุตุนิยมวทิยาที่

มีอทิธพิลในการเกดิฝน บรเิวณลุมนํ้าภาคกลาง
- ภาควชิาวทิยาศาสตร
พื้นพภิพ

- นายวีระศกัดิ ์อุดมโชค

- เพื่อประยกตเทคนิคจากตาํราฝนหลวงพระราชทานให - คณะวทิยาศาสตร - นางนิตยา เลาหะจนิดา

38 00515/53 โครงการศกึษาผลกระทบดาน
สงัคมทีม่ีตอโครงการสวนป า
ย ั่งยืน

บรษิทัสยามฟอเรสทรี 
จาํกดั

2553 130,530.00

คณะวทิยาศาสตร
39 00318/51 โครงการศกึษาความเป็นไปได

ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
เชื้อเพลงิขยะของจงัหวดัสระบุรี

GJP Holding 
Company Limited,
 87 ถนนวทิยุ กทม. 
10330

2551 2,000,000.00

40 00452/51 การพฒันาประสทิธภิาพการ
ปฏบิตักิารฝนหลวงในพื้นทีลุ่ม
นํ้าวกิฤต กรณีศกึษา: ลมนํ้า

สาํนกัฝนหลวงและ
การบนิเกษตร ถนน
ราชดาํเนินนอก เขต

2551 1,400,000.00

- เพอประยุกตเทคนคจากตาราฝนหลวงพระราชทานให
เหมาะสมกบัชวงเวลาและพื้นทีข่องลุมนํ้าภาคกลาง

- คณะวทยาศาสตร 
บางเขน

- นางนตยา เลาหะจนดา

- เพื่อบูรณาการผลการวจิยัลุมนํ้าวกิฤตปี 2549, 2550 
และ 2551 กาํหนดเป็นแผนแกไขปญัหาลุมนํ้าวกิฤต
ดวยการปฏบิตักิารฝนหลวง ในบรเิวณตอนกลางของ

ไ

- นายอรรณพ หอมจนัทร

- นายพงศกร จวิาภรณคุปต
- นายประหยดั นนัทศีล
- นางสาวกรองจติ เกษจนิดา

- นางพูลศริ ิชูชีพ

นาวกฤต กรณศกษา: ลุมนา
ภาคกลาง

ราชดาเนนนอก เขต
พระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท 
02-2813995 
โทรสาร 02-2826542



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- 1) เพื่อศกึษาชนิดและปรมิาณทีเ่หมาะสมในการเตมิ
ลงสารชะลอการแข็งตวัของเกลือแป ง โดยใหมีอายุการ
ใชงานไมนอยกวา 3 เดือน

- ภาควชิาวทิยาศาสตร
สิง่แวดลอม

- นางพฒันา อนุรกัษพงศธร

- ศกึษาความทนตอการกดทบัของสารเกลือแป งเมือ่
ซอนทบัถุงบรรจุ ที ่5 ชัน้ 10 ชัน้ และ 15 ชัน้

- คณะวทิยาศาสตร 
บางเขน

- นายจกัรกฤษณ มหจัฉรยิวงศ

- เพื่อพฒันามาตรฐานสาํหรบัแลกเปลีย่นขอมูลระหวาง
ธุรกจิการทองเทีย่ว

- ภาควชิาวทิยาการ
คอมพวิเตอร

- นายพบสทิธิ ์กมลเวชช

- เพื่อเพิม่ศกัยภาพภาพในการทาํงานของผูประกอบการ
ธุรกจิทองเทีย่ว ทีอ่ยูในโครงการฯ

- คณะวทิยาศาสตร 
บางเขน

- นางศริกิร จนัทรนวล

- เพื่อลดข ัน้ตอน และความยุงยากในการ แลกเปลีย่น
ขอมูลระหวางธุรกจิทองเทีย่ว

- นางสุขุมาล กติสินิ

- เพื่อใหการดาํเนินงานของผูประกอบการธุรกจิ
ทองเทีย่วในประเทศไทย เขาสูมาตรฐานการแลกเปลีย่น
ขอมูลแบบสากล (OTA)

- นางมานะ จนัทรทาจีน

- เพื่อเชื่อมโยงระบบ รบั-สงขอมูล สาํหรบัผูประกอบการ
ธุรกจิทองเทีย่วทีเ่ป็นมาตรฐานในประเทศไทย และ
บูรณาการขอมูลทีไ่ดในดานอืน่ตอไป

- ภาควชิาจุลชีววทิยา
- คณะวทิยาศาสตร 
- ภาควชิาวทิยาศาสตร
พื้นพภิพ

41 00506/51 การชะลอการแข็งตวัของสาร
เกลือแป งฝนหลวง

สาํนกัฝนหลวงและ
การบนิเกษตร 
สาํนกังาน
ปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ

2551 300,000.00

42 00734/51 โครงการพฒันาระบบตนแบบ
การแลกเปลีย่นขอมูลตาม
มาตรฐานสากลของ
ผูประกอบการธุรกจิทองเทีย่ว

สาํนกังานสงเสรมิ
อุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาต ิ
(องคการมหาชน)

2551 1,320,000.00

43 00089/52 การศกึษาประสทิธภิาพการ
ทาํงานของเอนไซมผสม

- เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการทาํงานของเอนไซมผสม บรษิทั สยามวคิตอรีเ่ค
มคิอล จาํกดั

2552 72,000.00 - นางนนัทนา สีสุข

44 00127/52 การหาการร ั่วซมึของนํ้าใตดนิ
บรเิวณขอบเหมืองยปิซมั

- เพื่อพฒันาเทคนิคในการสาํรวจทางธรณีฟิสกิส ดวย
การวดัคาสภาพตานทานไฟฟ าเชงิ 2-3 มติิ เพื่อหา

บรษิทั เอสซีจี ซีเมนต 
จาํกดั

2552 50,000.00 - นายดีเซลล สวนบุรี
พนพภพ
- คณะวทิยาศาสตร 
บางเขน

บรเวณขอบเหมองยปซม การวดคาสภาพตานทานไฟฟาเชง 2 3 มต เพอหา
ลกัษณะทางธรณีวทิยาใตดนิบรเิวณขอบเหมืองยบิซมั 
กาํหนดขอบเขต ทศิทาง การร ั่วซมึของนํ้าใตดนิทีเ่ขาสู
ขุมเหมืองยบิซมัและ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
สรางเขือ่นใตดนิแกปญัหาการร ั่วซมึของนํ้าใตดนิ

จากด
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- ภาควชิาวทิยาศาสตร
พื้นพภิพ
- คณะวทิยาศาสตร 
บางเขน

- สาํรวจและศกึษาทางดานธรณีเทคนิค ปฐพีกลศาสตร/
ฐานรากขององคประกอบตางๆ ของโครงการ เชน 
ระบบสงนํ้า/ระบายนํ้า อาคารบงัคบันํ้า และสถานีสูบนํ้า

- ภาควชิาวทิยาศาสตร
พื้นพภิพ

- นายวีระศกัดิ ์อุดมโชค

- กาํหนดขอบเขตงานสาํรวจเพิม่เตมิทางดานธรณีวทิยา
และปฐพีกลศาสตร

- คณะวทิยาศาสตร 
บางเขน

- นางนิตยา เลาหะจนิดา

- สาํรวจและทดสอบแหลงวสัดุกอสราง และคดัเลือกวสัดุ
กอสราง

- นายอรรณพ หอมจนัทร

- ศกึษาวธิีการปรบัปรุงฐานรากและจดัทาํเกณฑการ
ออกแบบปรบัปรุงฐานรากขององคประกอบของโครงการ

- นางสาวกรองจติ เกษจนิดา

- จดัทาํแผนทีธ่รณีวทิยาบรเิวณหวังานโครงการ
- รวมกบัผูเชี่ยวชาญประมาณราคาในการประเมนิ
คาใชจายในการปรบัปรุงและเสรมิความม ั่นคงรากฐาน
รากของโครงสรางและองคประกอบของวศิวกรรมของ

- นายดีเซลล สวนบุรี

46 00248/52 โครงการศกึษาความเหมาะสม
และผลกระทบสิง่แวดลอม 
โครงการคลองประ (อนั
เนื่องมาจากพระราชดาํร)ิ 
จงัหวดัพทัลุง

บรษิทั วายพี คอนซลั
แตนท จาํกดั

2552 100,000.00

45 00239/52 การพฒันาเทคนิคการสาํรวจ
ทางธรณีฟิสกิสเพื่อหาขอบเขต
ของสายแรทองคาํอยางละเอียด

50,000.00- เพื่อกาํหนดขอบเขต ตาํแหนงสายแรทองคาํ ลกัษIะ
ทางธรณีวทิยยาแหลงแรทองคาํ บรเิวณพื้ทีศ่กึษา โดย
ประยุกตเทคนิค ทางธรณีฟิสกิส หลายแบบรวมกนั เชน 
วธิีการวดัคาสภาพตานทานไฟฟ า และคาเหนี่ยวนํา
ไฟฟ าแบบโพลาไรเซชนั ใชวธิีการวางข ัว้ไฟฟาแบบ
ตางๆ เพื่อศกึษาเปรียบเทียบกนั เพื่อทาํการวดัคาอยาง
ละเอียดเพื่อสามารถกาํหนดเขตสายแรทองคาํขนาดเล็ก 
(ขนาดกวางถงึ 5 เมตร)

บรษิทั อสิระไมนิ่ง 
จาํกดั

2552

รากของโครงสรางและองคประกอบของวศวกรรมของ
โครงการและป องกนัการร ั่วซมึ
- รวมกบัผูเชี่ยวชาญดานโยธา/โครงสราง/ประมาณราคา
 ในการจดัทาํแผนงานในการดาํเนินการอนัเกีย่วกบังาน
- การศกึษาดานธรณีวทิยาแผนดนิไหว

- ภาควชิาวทิยาศาสตร
พื้นพภิพ
- คณะวทิยาศาสตร 

00404/52 การศกึษาช ัน้นํ้าบาดาลดวยวธิี
ทางธรณีฟิสกิส

- เพื่อหาลกัษณะชัน้นํ้าบาดาลในพื้นทีโ่ครงการศกึษา
การปนเปื้อนมลสารทางการเกษตรลงสูแหลงนํ้าบาดาล
ในพื้นทีจ่งัหวดักาญจนบุรีและสุพรรณบุรี

บรษิทั เมทรกิซ แอส
โซซเิอทซ จาํกดั

2552 150,000.00 - นายดีเซลล สวนบุรี47
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- ภาควชิาวทิยาการ
คอมพวิเตอร

- นายพบสทิธิ ์กมลเวชช

- คณะวทิยาศาสตร - นางอุมาพร ศริธรานนท
- นายชวลติ ศรีสถาพรพฒัน
- นางสุขุมาล กติสินิ
- นางมานะ จนัทรทาจีน
- นายกลยศกัดิ ์ต ัง้จติตปิญัญา
- นายสุภวฏั เนรา

- ภาควชิาวทิยาศาสตร
พื้นพภิพ

- นายดีเซลล สวนบุรี

- คณะวทิยาศาสตร - ดร.ภาสกร ปนานนท
- ภาควชิาจุลชีววทิยา - นางสุรางค สุธริาวุธ
- คณะวทิยาศาสตร -

- ภาควชิาวศิวกรรมโยธา - นายบุญสม สุวชริตัน
- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายวรากร ไมเรียง

- นายชยัวฒัน ขยนัการนาวี
- นางมะลวิลัย ฉวีสุข
นางสาวชตมิา เทพเฉลมิ

48 00013/51 โครงการจดัทาํโปรแกรม
ประยุกตเพื่อพฒันาระบบ
สารสนเทศอเิล็กทรอนิกสของ
สาํนกังานการเมืองและสาํนกั
การเมืองตางประเทศ

- พฒันาระบบซอฟตแวรพรอมจดัซื้อฮารดแวร
คอมพวิเตอรใหกบัหนวยงานฯ เพื่อพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารงานดานการเมืองตางประเทศ
ตามภารกจิตางๆ

สาํนกัประสานงาน
การเมือง สาํนกั
นายกรฐัมนตรี

2551 8,500,000.00

การศกึษารอยเลือ่นมีพลงั
บรเิวณโครงการอางเก็บนํ้าแม
สะป วด จงัหวดัลาํพูน ดวย

ิ ีฟิ ิ 

- หาตาํแหนงรอยเลือ่นมีพลงัดวยการวดัคาสภาพ
ตานทานไฟฟ าเพื่อเป็นแนวทางในการขุดคูสาํรวจ

บรษิทั ครีเอทีฟ 
เทคโนโลยี จาํกดั

2552 242,000.00

50 00611/53 การตรวจสอบชนิดแบคทีเรีย
ในผลติภณัท โรเตอร

- ตรวจหาวา แบคทีเรียในผลติภณัท โรเตอรเป็นชนิดใด บรษิทั แอพพลายเค็ม 
จาํกดั

2553 1,500.00

49 00184/52

คณะวศิวกรรมศาสตร
51 00001/37 งานทีป่รกึษาโครงการกอสราง

และปรงัปรุงเขือ่นลาํแซะ กรม
ชลประทาน

- เพื่อใหคาํปรกึษา ศกึษา วจิารณ และถายทอดความรู
ทางดานเทคนิคแกกรมชลประทาน ในโครงการ ซึง่
ครอบคลุม 5 ลกัษระ คือ ดานการออกแบบเสรมิความ
ม ั่นคงเขือ่นและทอสงนํ้า ดานการศกึษาความแข็งแรง
ของทอ ดานการกอสราง ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบ
พฤตกิรรมเขือ่น ดานชลศาสตร ดานการใหความรู และ

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

2537 14,343,800.24

- นางสาวชุตมิา เทพเฉลมิ
- นางสาวนิโลบล วเิวก

ฤ รรมเ น น ล ส ร น รใ ว มรู แล
ถายทอดเทคโนดลยี
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52 00027/48 โครงการศกึษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดระบบ
การจดัการมูลฝอยแบบครบ
วงจรเทศบาลนครสมุทรปราการ

- เพื่อทบทวนผลการศกึษาตางๆ ทีผ่านมาและศกึษา
ความเหมาะสมในการปรบัปรุงระบบกาํจดัมูลฝอยเดมิ 
บรเิวณหาดอมรา ถนนทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 ใหมีรูปแบบการจดัการมูลฝอยแบบครบวงจร ตลอดจน
วางแนวทางกาปรบัปรุงพื้นทีท่ิง้ขยะมูลฝอย ต.แพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ขนาด 23 ไร และ 25 ไร 
เพื่อใหสามารถแกไขปญัหามูลฝอยสาํหรบัพื้นทีภ่ายใน
เขตความรบัผดิชอบของเทศบาลนครสมุทรปราการ ได
อยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 15 ปี

เทศบาลนคร
สมุทรปราการ

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2548 3,551,460.00 - นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เสนอรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
และองคกรเอกชนในการแกไขปญัหามูลฝอยรวมกบั
หนวยงานปกครองทองถิน่ ต ัง้แตการลดปรมิาณการ
ผลติมูลฝอย การคดัแยกมูลฝอย การเก็บรวบรวมมูลฝอย
 การกาํจดัโดยวธิีตางๆ และการนํามูลฝอยกลบัมาใช
ป โ 

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- ศกึษาและประเมนิผลทางเศรษฐศาสตร และการเงนิ
ของระบบการจดัการมูลฝอยตลอดจนเสนอแผนทางดาน
การเงนิในการดาํเนินงานดานการลงทุน

- นายพนัธ ช. พหลโยธนิ

- ศกึษาและเสนอรูปแบบองคการบรหิารจดัการ และ
กฎระเบียบทีเ่อื้ออาํนวยตอการจดัการมูลฝอย ตามผล

ึ ใ 

- นายชาต ิเจียมไชยศรี

การศกึษาความเหมาะสมในขอ 1
- ศกึษาออกแบบรายละเอียดของระบบการจดัการมูลฝอย
 เฉพาะพื้นทีก่าํจดัมูลฝอยของเทศบาลนครสมุทรปราการ
 บรเิวฯหาดอมรา พรอมท ัง้จดัทาํแผนปฎบิตักิารดานการ
จดัการมูลฝอยตามผลการศกึษาความเหมาะสมในขอ 1

- นายชาตชิาย ยมะคุปต

- นายแหลมไทย พูวณิชย
- นางสาวฐติมิา เนียมสาํเภา



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- นายวรพจน สอนสวสัดิ ์

- นางสาวนวลรตัน พรหมสมยั
- นางสาวธนพรรณ ภทัรเมฆนิทร

54 00007/47 - ทบทวนขอมูลและผลการเลือกทางดานวศิวกรรม 
รวมท ัง้แบบทีไ่ดมีการศกึษาและดาํเนินการโดยกรมฯ 
หรือตวัแทนกรมฯ

กรมนสงทางนํ้าและ
พาณิชยนาวี

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2547 1,049,664.00 - นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- สาํรวจและศกึษา รวมท ัง้วเิคราะหขอมูลทางดานชล
ศาสตรเพื่อการศกึษาเคลือ่นทีข่องตะกอยหรือการ
เปลีย่นแปลงสภาพแนวชายฝั่งในบรเิวณใกลเคียงและ
่ ่ โ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- ศกึษาทบทวนแผนการพฒันาของพื้นทีร่วมท ัง้นโยบาย
ตางๆทีเ่กีย่วของกบัการขนสงและการทองเทีย่ว เป็นตน

- นายพนัธ ช. พหลโยธนิ

- ศกึษาผลกระทบทีม่ีตอสิง่แวดลอมจากการกอสราง 
โครงการพรอมท ัง้นําเสนอแนวทางในการป องกนั แกไข
 และลดผลกระทบทีอ่าจเกดิชึน้ รวมท ัง้กาํหนด
มาตราการในการตดิตามตรวจสอบผลกระทบท ัง้ในขณะ
กอสรางและภายหลงัการกอสราง

- นายชาต ิเจียมไชยศรี

โครงการศกึษาความเหมาะสม
ทางเศรษฐกจิและสกึษา
ผลกระทบสิง่แวดลอมข ัน้
รายละเอียดเพื่อการปรบัปรุง
ทาเรืออเนกประสงคระนอง จ.
ระนอง

- เพื่อใหมีการจดัทาํระบบงานคอมพวิเตอรและ
ฐานขอมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิในรูปแบบ
ดจิติอล โดยใชเทคโนโลยีระบบชวยในการสาํรวจจดัทาํ
เพื่อใหไดขอมูลทีถู่กตองครบถวนและทนัสมยั เจาหนาที่
ของเทศบาลสามารถใชงานโปรแกรมสาํเร็จรูปในการ
สืบคน เพื่มเตมิ แกไข ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงแผนทีแ่ละ
ขอมูลใหเป็นปจัจุบนั การแสดงผลในรูปแบบของแผนที่
หรือรายงานบนหนาจอคอมพวิเตอร หรือส ั่งพมิพออกมา

กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ
พลงังาน

2550 1,852,500.0053 00258/50 โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรพัยสนิดวยระบ
สารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) 
เทศบาลตาํบลกรบัใหญ จงัหวดั
ราชบุรี

กอสรางและภายหลงการกอสราง
- นายพงศชนิศ ชูวริชั
- นางสาวมนชนก วทิรมะ
- นางสาวภารดี แซอึง้



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศกึษาขอกฎหมาย ขอกาํหนด และมาตรฐานสากลที่
เกีย่วของทีใ่ชในปจัจุบนัและทีจ่ะใชในอนาคต

- ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล

- นายพพิล บุญจนัตะ

- ศกึษาระบบมาตรฐานความปลอดภยัธุรกจิกาซ
ธรรมชาตเิหลว ท ัง้ในเรือ่งสถานทีเ่ก็บ การขนสง สถานที่
ใช และสถานบรกิาร ทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- จดัทาํรางกฎหมายวาดวยหลกัเกณฑและมาตรฐาน
ความปลอดภยัในการเก็บการขนสง สถานทีใ่ช และการ
ใชกาซธรรมชาตเิหลวทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย

- นายเจตวีย ภคัรชัพนัธุ

- นายวชิยั ศวิะโกศษิฐ
- นายเทอดไทย วฒันธรรม
- นายพชิยั กฤชไมตรี
- นายสมบตั ิหลอกติตวิณิชย
- นางสาวสุนนัท ลิม้ตระกูล
- นายประพจน ขุนทอง
- นายสมสุข เตชสมบูรณสุข
- นายธํารงรตัน มุงเจรญิ
- นายณฐัศกัดิ ์บุญมี
- นายชาต ิเจียมไชยศรี
- นายฉตัรชยั จรูญพงศ
- นายประกอบ อนิทรเกต

10,200,000.0055 00330/50 โครงการศกึษาและจดัทาํราง
กฎหมายวาดวยหลกัเกณฑ
และมาตรฐานความปลอดภยั
กาซธรรมชาตเิหลว

กรมธุรกจิพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน

2550

 นายประกอบ อนทรเกตุ
56 00503/50 ดครงการศูนยบรกิารระบบ

ปรบัอากาศและทาํความเย็น 
ระยะเวลา 14 สค. 2550 ถงึ 
14 สค. 2551

- เพื่อใหบรกิารเป็นวศิวกรทีป่รกึษษ วจิยั ออกแบบ 
ตดิต ัง้ ตรวจสอบ บาํรุงรกัษา ปรบัปรุง ซอมแซม อุปกรณ

สวนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ องคกร 
สมาคม เอกชน นิติ
บุคคล

- ศูนยเทคโนโลยีความ
ปลอดภยัสาํหรบัอาคาร
และโรงงานอุตสาหกรรม
 คณะวศิวกรรมศาสตร

2550 1,003,399.00 - นายประกอบ สุรวฒันาวรรณ

- เพื่อจดัฝึกอบรม สมัมนา ดานวศิวกรรมปรบัอากาศ
และทาํความเย็น

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายธญัญะ เกียรตวิฒัน

- นายพชิยั กฤชไมตรี
- นางสมบูรณ ยอดลํา้
- นางสุภาพร สถติย
- นางชลฤทยั สุขกอน
- นายสุเมธ เชื้อสุดใจ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

57 00338/50 โครงการพฒันาระบบงาน
หนวยรบัรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรีย

- เพื่อสาํรวจและศกึษาประเภทมาตรฐานเกษตรอนิทรีย
ชุมชนทีม่ีอยูในประเทศไทยทีม่ีอยูในปจัจุบนั ท ั่วทุกภาค
ของประเทศไทย

สาํนกัรบัรองมาตรฐาน
สนิคาและระบบคุณภาพ

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2550 1,899,620.00 - นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เพื่อสาํรวจและศกึษาขอจาํกดัและโอกาสในเรือ่งปจัจยั
การผลติและสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมสาํหรบัการผลติ
เกษตรอนิทรียในปจัจุบนั

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เพื่อศกึษาการบรหิารจดัการและตนทุนในการตรวจ
รบัรองระบบการผลติเกษตรอนิทรียทีม่ีการรบัรองแบบ
กลุม และแบบเดีย่ว การเพิม่มูลคาสนิคาเกษตรอนิทรีย 
และชองการเกษตรอนิทรีย

- นายแหลมไทย พูวณิชย

- เพื่อสรางชองทางตลาดและเพิม่มูลคาสนิคาเกษตร
อนิทรีย โดยเฉพาะ สนิคาแปรรูปผกัและผลไมสด ทีเ่ป็น
ความตองการของผูบรโิภคท ัง้ในและตางประเทศ สนิคา
เหลานั้นสามารถสงออก จาํหนายในประเทศผูนําเขาราย
ใหญ ไดแก สหภาพยุโรป สหรฐัอเมรกิาร และญีปุ่ น
- เพื่อพฒันาระบบการผลติและการตรวจรบัรองดาน
เกษตรอนิทรียของประเทศไทยใหเป็นทีย่อมรบันบัถือ
จากประเทศผุนําเขารายใหญ สามารถสงสนิคาเกษตร
อนิทรียไปขายในประเทศเหลานั้น

58 00165/48 - เพื่อสาํรวจเก็บและรวบรวมขอมูลดนิถลมและศกึษา
ปจัจยัสาเหตุและจาํแนกบรเิวณพื้นทีว่กิฤตเิสีย่งภยั

กองธรณีวทิยา
สิง่แวดลอม กรม

- ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 2548 8,795,000.00 - นายสุทธศิกัดิ ์ศรลมัพโครงการศกึษาหาแนวทาง
ป องกนัและลดผลกระทบจาก

ใ ้ ่ ทรพัยากรธรณี
- เพื่อสาํรวจเก็บขอมูลเสถียรภาพของความลาดชนั 
ขอมูลเฉพาะทางวศิวกรรมธรณีและประเมนิปจัจยัเสีย่ง
ภยัทีม่ีแนวโนมกอใหเกดิผลกระทบตอชีวติและทรพัยสนิ
ของประชาชน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายวรากร ไมเรียง

- เพื่อประเมนิโอกาสของการเกดิดนิถลมในตาํแหนง
พื้นทีว่กิฤตเิสีย่งภยัตางๆ และศกึษาวเิคราะหเพื่อกาํหนด
แนวทางป องกนัแกไขและฟื้นฟูสภาพพื้นทีเ่สีย่งภยัดนิ
ถลม

- นายดีบุญ เมธากุลชาติ

ภยัดนิถลมในพื้นที ่6 จงัหวดั
ภาคใตดานชายฝั่งทะเลอนัดา
มนัทีไ่ดรบัผลกระทบจากธรณี
พบิตัภิยัคลืน่ยกัษสนิามิ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นายประทีป ดวงเดือน

- นางใยอนงค ทมิสุวรรณ
- นางนิภา บุญทูล

59 00109/48 - เพื่อศกึษาวเิคราะหปญัหาและสาเหตุของการกดัเซาะ
ชายฝั่ง บรเิวณบานหนาโกฎ ิอาํเภอปากพนงั ถงึ บาน
หนาสตน อาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีรรมราช และ
กาํหนดแนวทางวธิีการป องกนัและแกไขทีเ่หมาะสม

กรมการขนสงทางนํ้า
และพาณิชยนาวี 
กระทรวงคมนาคม

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2548 3,958,970.40 - นางสาวฐติมิา เนียมสาํเภา

- เพื่อศกึษาสภาพการทาํงานของเขือ่นป อองกนัการกดั
เซาะชายฝั่ง บรเิวณรมิถนนปากพนงั-หวัไทรชวงบาน
นําทรพัย จงัหวดันครศรีรรมราช พรอมท ัง้ออกแบบและ
หาวธิีการซอมแซมเขือ่นทีช่ํารุดใหกลบัมาทาํงานไดตาม
วตัถุประสงคทีต่ ัง้ไวแตตน และออกแบบป องกนัการกดั
เซาะชายฝั่งทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณเขือ่นป องกนัการกดัเซาะ
ชายฝั่งนี้ดวย

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายชาต ิเจียมไชยศรี

- เพื่อสาํรวจออกแบบรายละเอียดโครงสรางป องกนัการ
กดัเซาะชายฝั่ง รวมท ัง้จดัเตรียมเอกสาปรระกอบการ

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

โครงการศกึษาและสาํรวจ
ออกแบบเพื่อกไขปญัหาการกดั
เซาะชายฝั่งบรเิวณบานหนา
โกฎ ิอาํเภอปากพนงั ถงึ บาน
หนาสตน อาํเภอหวัไทร 
จงัหวดันครศรีรรมราช

- เพื่อศกึษาเสนอแนะรูปแบบเบื้องตนของโครงการ
ป องกนัในพื้นทีว่กิฤตหิรือพื้นทีส่าํคญัคดัเลือกทีม่ีความ
เสีย่งตอการเกดิดนิถลม และเสนอแนะวธิีทาง เลือกการ
ฟื้นฟูทีเ่หมาะสมบรเิวณพื้นทีท่ีม่ีโอกาสเกดิดนิถลม

กดเซาะชายฝง รวมทงจดเตรยมเอกสาปรระกอบการ
ประกวดราคากอสรางโครงการ

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน
- นางสาวรุงอรุณ แจงสวาง

- ศูนยวจิยัและพฒันา
วศิวกรรมปฐพีและฐาน

- นายสุทธศิกัดิ ์ศรลมัพ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายวรากร ไมเรียง

- นายดีเซลล สวนบุรี
- นางใยอนงค ทมิสุวรรณ

4,797,500.0060 00377/49 โครงการศกึษาการ
แพรกระจายของช ัน้ดนิเหนียว
เพื่อเป็นแหลงฝงักลบขยะ
ป องกนัการปนเปื้อนสูแองนํ้า
บาดาล และโครงการศกึษา
ผลกระทบการเลี้ยงสตัวนํ้าทีม่ี
ผลกระทบตอนํ้าบาดาลในลม

- เพื่อสาํรวจช ัน้ดนิเหนียว โดยวธิีวดัความตานทาน
ไฟฟ าจาํเพาะแบบหย ั่งลกึ (Resistivity Sounding) 
ของชัน้ดนิและหนิ เพื่อศกึษาการแปรเปลีย่นทาง
ธรณีวทิยาและอุทกธรณีวทิยา เมือ่ความลกึแปรเปลีย่นไป

กรมทรพัยากรนํ้า
บาดาล

2549



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

61 00379/49 โครงการศกึษาความเป็นไป
ไดแนวทางผนันํ้าชวงฤดูจาก
พื้นทีจ่งัหวดัจนัทบุรี-ตราดไป
ยงัแหลงเก็บกกันํ้าจหัวดัระยอง

- เพื่อศกึษาสถานภาพปรมิาณนํ้าทาหรือแหลงนํ้าและ
สภาพการใชนํ้าในพื้นทีลุ่มนํ้าหลกัของจงัหวดัจนัทบุรี
และตราดทีเ่กีย่วของกบัโครงการ ท ัง้นี้เพื่อใหทราบถงึ
ศกัยภาพของปรมิาณนํ้าทาทีจ่ะผนัดวยคลองสงนํ้าโดย
พจิารณาแยกออกเป็นชวงๆ ของคลองสงนํ้า และหรือ
ระบบทอสงนํ้าทีเ่หมาะสม

สาํนกัชลประทานที ่9 
กรมชลประทาน 
จงัหวดัชลบุรี

- ภาควชิาวศิวกรรม
ทรพัยากรนํ้า

2549 14,713,695.97 - นายวีระพล แตสมบตัิ

- เพื่อศกึษาทางเลือกแนวทางผนันํ้าท ัง้ระบบคลองสงนํ้า
และระบบทอสงนํ้าโดยอาศยัแนวคลองสงนํ้าและทอสง
นํ้าทีแ่สดงไวเบื้องตนเป็นแนวทาง

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายวโิรจ อิม่พทิกัษ

- เพื่อคดัเลือกแนวทางผนันํ้าทีม่ีความเป็นไปไดสูงสุด 
ท ัง้ดานวศิวกรรม เศรษฐศาสตร สงัคมและสิง่แวดลอม 
โดยแบงออกเป็นระยะพฒันาเรงดวน ระยะส ัน้ และระยะ
ยาว โดยมีรูแปบบและองคประกอบของระบบสงนํ้า และ
หรือคลองสงนํ้า และอาคารประกอบตางๆ ทีช่ดัเจน

- ผศ.อารย นวลอนิทร

- เพื่อสาํรวจและออกแบบรายละเอียดระบบทอสงนํ้า 
และหรือระบบคลองสงนํ้าทีม่ีความสาํคญัเรงดวน

- นายธญัญะ เกียรตวิฒัน

- นายสนัต ิทองพํานกั
- นายสามคัคี บุณยะวฒัน
- นางสาวศรีอร สมบูรณทรพัย
- นายสุรพนัธ เพชราภา
- รศ ดร ศรนัย วรรธนจัฉรยิา- รศ.ดร.ศรนย วรรธนจฉรยา
- นายจงกล แกนเพิม่
- นายบญัชา ขวญัยืน



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เป็นความรวมมือพฒันาดานป องกนันํ้าทวม ในเขต
เทศบาลเมือง นําผลการศกึษาไปใชในการวางแผนท ัง้
ดานบุคลากรและงบประมาณใหมีประสทิธภิาพ

- ภาควชิาวศิวกรรม
สิง่แวดลอม

- นายสุเทพ สริวิทิยาปกรณ

- สาํรวจระบบระบายนํ้าปจัจุบนั - คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- วเิคราะหความสามารถการระบายนํ้าของระบบระบาย
นํ้าปจัจุบนัและเพิม่ขีดความสามารถของระบบระบายนํ้า

- นายมงคล ดาํรงคศรี

- ออกแบบรายละเอียดการปรบัปรุงระบบระบบระบาย
นํ้าป องกนันํ้าทวม พรอมประมาณการราคากอสรางและ
คาใชจายเพื่อประกวดราคากอสราง และระยะกอสราง
ในอนาคต

- นายพพิฒัน ภูรปิญัญาคุณ

- ศกึษาระบบบาํบดันํ้าเสียชุมชนภายในพื้นทีโ่ครงการ - นางอจัฉรา ดวงเดือน
- จดัทาํตนฉบบัเอกสารประกวดราคาสาํหรบักอสราง
ระบบระบายนํ้าป องกนันํ้าทวมระยะเรงดวน

63 00274/49 - เพื่อศกึษาการจดัต ัง้ศูนยกลางการคาเพื่อสงออกไปยงั
ภูมภิาคอนิโดจีน (HUB)

สาํนกังานจงัหวีดตราด - ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2549 14,750,000.00 - นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- ศกึษารูปแบบจดัต ัง้สูนยกลางการคาเพื่อสงออกไปยงั
ภูมภิาคอนิโดจีน (HUB) ทีป่ระสบความสาํเร็จใน
ตางประเทศ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

โครงการศกึษาความเหมาะสม
การจดัต ัง้ศูนยกลางการคาเพื่อ
สงออกไปยงัภูมภิาคอนิโดจีน 
(HUB)

62 00271/49 โครงการออกแบบรายละเอียด
แผนหลกัเพื่อปรบัปรุงระบบ
ระบายนํ้าป องกนันํ้าทวม

เทศบาลตาํบลบางเมือง
 อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ

2549 8,800,000.00

ตางประเทศ
- ศกึษารูปแบบธุรกจิทีเ่หมาะสม - นายชาต ิเจียมไชยศรี
- ศกึษา วเิคราะหขอมูลดานเศรษฐศาสตรการขนสงและ
ระบบโลจสิตกิส การวางแผนพฒันาระบบโลจสิตกิส 
ครวบวงจร การวเิคราะหจดัเก็บขอมูลภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรมการทองเทีย่ว และภาคการคาชายแดน 
การพยากรณอนาคต รวมท ัง้วเิคราะหปญัหา ขอจาํกดั
แนวทางแหไขปญัหา

- นายชาตชิาย ยมะคุปต



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศกึษา วเิคราะหและเสนอแนะการเตรียมการเพื่อการ
ขนสงท ัง้ทางอากาศ ทางรถไฟและทางทะเล ท ัง้ใน
ประเทศและเชื่อมโยงระหวางประเทศ เพื่อนําไปสงยงั
ลูกคาในจงัหวดัอืน่และตางประเทศ

- นายพงศชนิศ ชูวริชั

- ศกึษา วเิคราะหดานกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่กีย่วของ
กบักจิกรรมการจดัต ัง้ตลาดกลางการคา (HUB) และ
กจิกรรมดานโลจสิตกิส พรอมสทิธปิระโยชนทีจ่ะไดรบั 
เสนอแนวทางปฎบิตั ิและแนวทางแกไขขอจาํกดัทาง

- นายศุภชาต ิสุขารมณ

- ศกึษา วเิคราะหและเสนอแนะเทคโนดลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ท ัง้ 3 ภาคธุรกจิ ไดแก อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และทองเทีย่ว เพื่อการลด Logistice 
Costs และเพิม่ความพงึพอใจแกลูกคา
- ศกึษาวเิคราะห เลือกทาํ สถานทีต่ ัน้สูนยการคา เพื่อ
สงออกไปยงัภูมภิาคอนิโดจีน (HUB) การใชประโยชน
ทีด่นิ การใชอาคาร การวางแผนผงัภายในอาคารศูนย
- ศกึษาวเิคราะห การลงทุน และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของประเภทธุรกจิและผูประกอบการ
- ศกึษาวเิคราะห และเสนอแนะการใชเครือ่งมือ 
อุปกรณทีเ่หมาะสม เชน ระบบสารสนเทศ ระบบ
เคลือ่นยายสนิคา ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบกูภยั
- ศกึษาวเิคราะห และวางแผนการใชงานศูนยกลาง

่ ไ โ ่การคาเพื่อสงออกไปยงัภูมภิาคอนิโดจีน (HUB) เพื่อ
สงเสรมิการสงออก และผลผลติการเกษตร และการคา
ในจงัหวดัและกลุมจงัหวดัภาคตะวนัออก (ชลบุรี ระยอง 
ั ี



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาทบทวนความเหมะสมของโครงการอละ
ออกแบบแหลงนํ้า (อางเก็บนํ้ามาบหวายโสมและอาง
เก็บนํ้าหวยไขเนา) เพื่อการเกษตรและการอุปโภค
บรโิภคเมืองพทัยาและพื้นทีใ่กลเคียง อ.บางละมุง 
จงัหวดัชลบุรี ทีไ่ดดาํเนินการศกึษาพจิารณาดครงการ
ื้  โ ั ป ี่ ไ  

- ภาควชิาวศิวกรรม
ทรพัยากรนํ้า

- นายสุวฒันา จติตลดากร

- เพื่อสาํรวจและออกแบบรายละเอียดอางเก็บนํ้ามาบ
หวายโสมและอางเก็บนํ้าหวยไขเนา พรอมอาคาร
ประกอบตางๆ รวมถงึระบบทอสงนํ้าเชื่อมโยงอางเก็บ
นํ้ามาบหวายโสม-อางเก็บนํ้าหวยไขเนา และสถานีสูบ
นํ้าทีอ่างเก็บนํ้ามาบหวายโสม-อางเกบ็นํ้าหวยไขเนา 
และสถานีสูบนํ้าทีอ่างเก็บนํ้ามาบหวายโสม (เพื่อสุบนํ้า
ไปยงัระบบทอสงนํ้าเชื่อมโยงอางเก็บนํ้ามาบหวายโสม-
อางเก็บนํ้ามาบประชนั-อางเก็บนํ้าหวยชากนอก)

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายวโิรจ อิม่พทิกัษ

- เพื่อสาํรวจและออกแบบรายละเอียดระบบสงทอนํ้าจาก
อางเก็บนํ้ามาบหวายโสมไปยงัอาเก็บนํ้ามาบประชนัและ
อางเก็บนํ้าหวยชากนอก พรอมสระเก็บนํ้าเขาทะตุม

- รศ.ไสว พงศสุวรรณ

- เพื่อศกึษาแนวทางและจดัทาํขอเสนอแนะการจดัการนํ้า
 ของการพฒันาแหลงนํ้าในคร ัง้นี้ท ัง้ระบบ

- นายทีฆวุฒ ิพุทธภริมย

- นายวรากร ไมเรียง

64 00277/49 โครงการศกึษาสาํรวจและ
ออกแบบรายละเอียดอางเก็บ
นํ้ามาบหวายโสมและอางเก็บ
นํ้าหวยไขเนา ตาํบลเขาไมแกว
 อ.บางละมุง จงัหวดัชลบุรี

สาํนกัชลประทานที ่9 
กรมชลประทาน 
จงัหวดัชลบุรี

2549 16,201,585.07

- นายวีระศกัดิ ์อุดมโชค



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาความเป็นไปไดและความเหมาะสมในการ
เพิม่ระดบัเก็บกกันํ้าเพื่อเพิม่ความจุใชงานของอางเก็บ
นํ้าดอกกรายใหมากกวาในสภาพปจัจุบนั โดยเฉพาะ
อยางยิง่การเสรมิสนัอาคารระบายนํ้าลนใหสูงขึน้หรือ
การอืน่ตามความเหมาะสม

- ภาควชิาวศิวกรรม
ทรพัยากรนํ้า

- นายสุวฒันา จติตลดากร

- เพื่อสาํรวจ-ออกแบบรายละเอียดในการเสรมิสนัอาคาร
ระบายนํ้าลนหรือวธิีการอืน่ทีเ่หมาะสมจากผลการศกึษา
ความเหมาะสม

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- รศ.ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ

- เพื่อศกึษาการวางแนวระบบผนันํ้าจากอางเก็บนํ้าดอก
กรายไปยงัอางเก็บนํ้าหนองปลาไหล และสกึษาขนาด 
ลกัษณะโครงการทีเ่หมาะสมในการเชื่อมโยงแหลงนํ้า
ของอางเก็บนํ้าท ัง้สอง

- ดร.วีระพล แตสมบตัิ

- เพื่อสาํรวจ-ออกแบบรายละเอียดระบบผนันํ้าจากอาง
เก็บนํ้าดอกกราย-อางเก็บนํ้าหนองปลาไหล

- นางสาวนุชนารถ ศรีวงศติานนท

- เพื่อศกึษาผลกระทบเบื้องตนจากการเพิม่ปรมิาณนํ้า
เก็บกกัของอางเก็บนํ้าดอกกราย

- นายชยัวฒัน ขยนัการนาวี

- เพื่อจดัทาํแนวทางการบรหิารจดัการโครงการระบบสง
นํ้าเชื่อมโยงอางเก็บนํ้าดอกกรายและอางเก็บนํ้าหนอง

ไ66 00287/49 โครงการศกึษาสาํรวจและ
ออกแบบรายละเอียดการเพิม่
ปรมิาณนํ้าเก็บกกัในคลองทา

ั ั

- เพื่อศกึษาการเพิม่ปรมิาณนํ้าเก็บกกัในคลองทาลาด 
ตลอดความยาวประมาณ 38 กโิลเมตร และคลองสียดั
ต ัง้แตทายเขือ่นคลองสียดัจนถงึจุดบรรจบคลองระบม มี

ป โ โ 

สาํนกัชลประทานที ่9 
กรมชลประทาน 
จงัหวดัชลบุรี

- ภาควชิาวศิวกรรม
ทรพัยากรนํ้า

2549 10,298,545.95 - นายสุวฒันา จติตลดากร

65 00285/49 โครงการศกึษาสาํรวจและ
ออกแบบรายละเอียดการเพิม่
ปรมิาณนํ้าเก็บกกัของอางเก็บ
นํ้าดอกกราย และพฒันาระบบ
ทอสงนํ้าเชื่อมโยง อางเก็บนํ้า
ดอกกราย อางเก็บนํ้าหนอง
ปลาไหล จงัหวดัระยอง

สาํนกัชลประทานที ่9 
กรมชลประทาน 
จงัหวดัชลบุรี

2549 14,252,832.00

ลาด จงัหวดัฉะเชงิเทรา ความยาวประมาณ 51 กโิลเมตร โดยการกอสราง
อาคารบงัคบันํ้าในบรเิวณทีเ่หมาะสม
- เพื่อศกึษา สาํรวจและออกแบบรายละเอียดอาคาร
บงัคบันํ้าในคลองทาลาด และคลองสียดั อยางนอย 5 แหง
 หรือจาํนวนตามความเหมาะสม

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเจษฎา แกวกลัยา

- เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการนํ้าของ
อาคารบงัคบันํ้ารวมกบัอางเก็บนํ้าคลองสียดั อางเบนํ้า
คลองระบม และฝายทาลาดทีม่ีอยูในปจัจุบนั เพื่อ
ตอบสนองกจิกรรมการใชนํ้าภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม ทองเทีย่ว และอุปโภคบรโิภค

- ดร.วีระพล แตสมบตัิ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นายสนัต ิชนิานุวตัวิงศ
- นายดีบุญ เมธากุลชาติ
- นายชูชีพ พพิฒันศถิี

- เพื่อศกึษาทบทวนการวางแนวทอผนันํ้าจากอางเก็บนํ้า
ประแสรไปยงัอางเก็บนํ้าหนองปลาไหลและศกึษาขนาด
และลกัษณะดครงการทีเ่หมาะสมในการผนันํ้าดวย
ปรมิาณ 85 ลาน ลบ.ม.ตอปี

- ภาควชิาวศิวกรรม
ทรพัยากรนํ้า

- นายสุวฒันา จติตลดากร

- เพื่อสาํรวจและออกแบบรายละเอียดระบบทอผนันํ้า
จากอางเก็บนํ้าประแสร-อางเก็บนํ้าหนองปลาไหล 
พรอมท ัง้สถานีสูบนํ้าทีบ่รเิวณหวังานโครงการอางเก็บ
นํ้าประแสรและอาคารประกอบตางๆ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- รศ.ดร.วโิรจ อิม่พทิกัษ

- เพื่อจดัทาํแนวทางการบรหิารจดัการดครงการระบบ
ทอสงนํ้าเชื่อมดยงอางเก็บนํ้าประแสร-อางเก็บนํ้าหนอง
ปลาไหล

- นายบุญสม สุวชริตัน

- ดร.วีระพล แตสมบตัิ
- นางหรรษา วฒันานุกจิ
- นายดีบุญ เมธากุลชาติ
- นายกอโชค จนัทวรางกูร

68 00303/49 ดครงการศกึษาสาํรวจ
้ ใ

- เพื่อเพิม่ปรมิาณนํ้าเก็บกกัในแมนํ้าระยอง ตลอดความ
โ ้

สาํนกัชลประทานที ่9 - ภาควชิาวศิวกรรม
้

2549 7,680,746.40 - นายสุวฒันา จติตลดากร

67 00288/49 โครงการศกึษาสาํรวจ
ออกแบบรายละเอียดการ
พฒันาระบบทอสงนํ้าเชื่อมโยง
อางเก็บนํ้าประแสร - อางเก็บ
นํ้าหนองปลาไหล จงัหวดัระยอง

สาํนกัชลประทานที ่9 
กรมชลประทาน 
จงัหวดัชลบุรี

2549 10,437,541.38

ออกแบบอาคารบงัคบันํ้าใน
แมนํ้าระยอง จงัหวดัระยอง

ยาว 35 กโิลเมตร ต ัง้แตทายฝายบานคายจนถงึปาก
แมนํ้าระยอง โดยการกอสรางอาคารบงัคบัในแมนํ้า
ระยองตามความเหมาะสม

กรมชลประทาน 
จงัหวดัชลบุรี

ทรพัยากรนํ้า
ุ

- เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการนํ้ารวมกบั
อางเก็บนํ้าหลกั 3 แหงตอนบน และฝายบานคายทีม่ีอยู

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- รศ.ไสว พงศสุวรรณ

- เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชนํ้าบรเิวณทานฝายบาน
คายท ัง้ภาคอุตสาหกรรม อุปโภคบรโิภคและเกษตรกรรม

- ดร.วีระพล แตสมบตัิ

- นายบญัชา ขวญัยืน
- นายสนัต ิทองพํานกั
- นายสมโพธิ ์ววิธิเกยูรวงศ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

69 00346/49 โครงการฝึกบิรมหลกัสูตร
วศิวกรรมเครือ่งกล MINI-ME

บุคลากรจาก
บรษิทัเอกชน 

- ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล

2549 360,000.00 - นายมนตรี ธํารงพริุณ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- นายธญัญะ เกียรตวิฒัน
- นายสมาน เจรญิกจิพูลผล
- นายสนัต ิลกัษิตานนท
- นายสมพงษ พเิชฐภญิโญ
- นายวชัระ เครือรฐัตกิาล
- นางชลฤทยั สุขกอน
- นางสาวพรสวรรค ระเบียบ
- นางสุกญัญา เอกมวง

- เพื่อใหมีแผนปฎบิตักิารศูนยบรหิารจดัการ
วกิฤตกิารณดานการสือ่สารเพื่อใหเกดิความชดัเจนและ
เป็นแนวทางบูรณาการดานการสือ่สารกบัศูนยบรหิาร
วกิฤตกิารณระดบัชาต ิ(ศบวช.) รวมท ัง้พฒันาและขยาย
ขีดความสามารถในการเชื่อมตอระบบฐานขอมูลและ
โครงขายดานการสือ่สารของหนวยงานทีเ่กีย่วของทีม่ี

ิ ั ิ 

- ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ า - นายมงคล รกัษาพชัรวงศ

- เพื่อดาํเนินการสาํรวจทรพัยากรดานากรสือ่สารทีม่ีอยู
ในปจัจุบนัของหนวยงานตางๆ และจดัทาํฐานขอมูล

่ ่

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

00504/50 โครงการพฒันาระบบบรหิาร
จดัการนวกิฤตกิารณดานการ
สือ่สาร

สาํนกังาน
ปลดักระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร

2550 3,500,000.00

- - เพื่อเพิม่พูนความรูความเขาใจและความสามารถของ
บุคลากรทีท่าํงานในบรษิทัเอกชน รฐัวสิาหกจิ และ
หนวยงานราชการ ในดานวศิวกรรมเครือ่งกล - เพื่อ
ผลติบุคลากรทีม่ีความสามารถทาํงานไดเทียบเคียงกบั
วศิวกรในสภาวะขาดแคลนวศิวกรหรือสามารถ
ชวยเหลือและทาํงานรวมกบัวศิวกรไดอยางมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ - เพื่อลดปญัหาการขาดแคลน
วศิวกรและชางเทคนิคทีม่ีความสามารถและบรรเทา
ปญัหาสมองไหล

70

กลางของทรพัยากรดานการสือ่สารทีจ่าํเป็น
- นางวชัรี วีรคเชนทร
- นางอนงคลกัษณ ศรีธญักุล
- นางสาวนวลปรางค กลดัมุข
- นายศริชิยั แซหวอง
- นายเอกพล หริณัยเอกภาพ
- นายนิพนธ พมิพพืช



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อบรกิารวจิยัและพฒันาทางดานวศิวกรรมเครือ่งกล
และงานทีเ่กีย่วของ

- ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล

- นายชาญพทิย ฉวีสุข

- บรกิารเป็นวศิวกรมทีป่รกึษา ตรวจวเิคราะห ออกแบบ
 ควบคุมการตดิต ัง้ วางแผน บาํรุงรกัษาปรบัปรุง 
ซอมแซมตางๆ ทางดานวศิวกรรมเครือ่งกล และงานที่
่

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายอนุชา บวรธรรมรตัน

- การทดสอบวสัดุและอุปกรณตางๆ ทางดานวศิวกรรม
และงานทีเ่กีย่วของ

- นายสุภทัร พฒันวชิยัโชติ

- บรกิารจดัฝึกอบรมและสมัมนา รวบรวม จดัทาํเอกสาร
 ตาํรา และสิง่ตีพมิพตางๆ เผยแพร ขอมูลเกีย่วกบั
เทคโนโลยีทางดานวศิวกรรมและงานทีเ่กีย่วของ

- นางสาวนิโลบล วเิวก

- เพื่อเป็นการเพิม่พูนความรูและประสบการณของ
อาจารยและบุคลากรของภาควชิา

- นายพชิยั กฤชไมตรี

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ
- นายประกอบ สุรวฒันาวรรณ
- นายพรศกัดิ ์เกาะลอย

72 00479/50 ออกแบบรายละเอียดศูนย
กาํจดัมูลฝอยรวมแบบครบ
วงจรจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
องคการบรหิารสวนจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา

- 1.เพื่อออกแบบรายละเอียดองคประกอบตางๆ ของ
ระบบกาํจดัแบบครบวงจรโดยเทคโนโลยีทีจ่ะนํามาใช
ประกอบดวย 1.1เลือกเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัพื้นที ่
องคประกอบ และปรมิาณมูลฝอยทีศ่กึษาความเหมาะสม
ไวและตองไดรบัความเห็นชอบจากประชาชนในทองถิน่

องคการบรหิารสวน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2550 3,440,000.00 - นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- 1.2ใชเทคโนโลยีดานการนํามลฝอยมาใชประโยชนให - คณะวศิวกรรมศาสตร - นายธงไชย ศรีนพคณ

71 00368/50 โครงการพฒันาเทคโนโลยี
วศิวกรรมเครือ่งกล 
(Mechanical Engineeing 
Technology Development 
Center METC)

สวนราชการ องคกร 
สมาคม รฐัวสิาหกจิ 
เอกชน บุคคลท ั่วไป 
หรือองคการ
ตางประเทศ

2550 2,866,000.00

- 1.2ใชเทคโนโลยดานการนามูลฝอยมาใชประโยชนให
ไดมากทีสุ่ดในลกัษณะผสมผสาน (Integrated Solid 
Waste Management) อยางนอยประกอบดวยระบบ
คดัแยกเพื่อนําวสัดุกลบัมาใชใหม การหมกัปุ ย และการ
แปรรูปเป็นเชื้อเพลงิพลงังานในรูปแบบตางๆ รวมท ัง้
การกาํจดัของเหลืออยางถูกหลกัวชิาการ

- คณะวศวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายธงไชย ศรนพคุณ

- 2.จดัทาํแผนดาํเนินการประกอบดวย 2.1แผนการ
กาํจดักองมูลฝอยเกา (Rehabilitation)

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- 2.2แผนการกาํจดัมูลฝอยใหมทีห่นวยงาน อปท.
นําเขามากาํจดัในพื้นทีต่ ัง้ศูนยฯขยะทีย่งัไมไดกอสราง
ศูนยฯหรือระหวางกอสรางศูนยฯใหเป็นไปตามหลกั
สุขาภบิาลและสามารถกาํจดัไดโดยไมตกคางไมสงผล
กระทบสิง่แวดลอมและการกอสราง

- นายบุญมา ป านประดษิฐ

- 2.3กาํหนดแผนและวธิีการจดัการมูลฝอยของ
ขบวนการตางๆใหครอบคลุม ต ัง้แตการออกแบบ
รายละเอียด การกอสรางและทดลองเดนิระบบ การ
ปฎบิตักิารเดนิระบบ และยุตกิารเดนิระบบอยางชดัเจน 
เพื่อใหม ั่นใจวาโครงการจะไมสงผลกระทบตอ
สิง่แวดลอม และความลมเหลวของระบบ โดยเนนการมี
  ํ ิ

- นายอรรถวุทธิ ์รืน่เรงิใจ

- 3.จดัเอกสารประกวดราคาตามแบบรายละเอียด ราคา
กลาง มาตรฐานการกอสราง มาตรฐานการควบคุมงาน
กอสราง มาตรฐานการทดสอบปฎบิตักิารดูแล
บาํรุงรกัษาระบบ ทีอ่งคการบรหิารสวนจงัหวดัสามารถ
บรหิารงานไดอยางมีประสทิธภิาพ

- นายชาตชิาย ยมะคุปต

- นายศรายุทธ สุเวศวงศภาส
- นายแหลมไทย พูวณิิชย
- นางมนชนก วดัมณี
- นายธนนัชยั ย ั่งยืน
- นางสาวภารดี แซอึง้- นางสาวภารด แซอง
- นางสาวฐติมิา เนียมสาํเภา
- นางสาวมาลนิี เพ็ชรชะ
- นางสาววชัรีย ยศทอง
- นางสาวลกัษมณ ปีตานนทชยั
- นางสาวเนตรนภา วชิานงค
- นายณรงคเดช โอวาทสาร
- นายสามารถ นาคออน
- นายพนิิจ ยมะคุปต



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข

- นางสาวเพชรนอย ยอดอยูดี

- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- เพื่อวเิคราะหหาสาเหตุทีท่าํใหเกดิ Dam Break ของ
เขือ่นคลองมะเดือ่ สาํหรบัใชเป็นแนวทางป องกนัสาเหตุ
นั้นๆ และศกึษาวเิคราะหสภาพของการเกดิการพงัทลาย
ของตวัเขือ่น ขอบเขตความเสียหายทีจ่ะเกดิขึน้ รวมท ัง้
ผลกระทบสิง่แวดลอมทีเ่กดิจาการการเกดิ Dam Break
 ในลกัษระตางๆ

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เพื่อจดัทาํแผนการบรหิาร และการจดัการโครงการ
คลองมะเดือ่ เพื่อใหเกดิความปลอดภยัและมีประสทิธภิาพ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เพื้อจดัแผนป องกนัภยัฉุกเฉินสาํหรบัชุมชน ในกรณี
เกดิการพงัทลายของเขือ่น รวมถงึกรณีอุทกภยัจากการ
ระบายนํ้าของเขือ่น

- นายประทกัษ ตาบทพิยวรรณ

- เพื่อจดัทาํแผนฟื้นฟูภายหลงันํ้าลด - นายวีระศกัดิ ์อุดมโชค
- เพื่อทาํการศกึษาทบทวนการศกึษาผลกระทบ
สิง่แวดลอมและแผนป องกนัแกไขและลดผลกระทบ
สิง่แวดลอมทีศ่กึษาไวเดมิ

- นายกาญจนเขจร ชูชีพ

- เพื่อรวบรวมและตดิตามสถานการณคุณภาพ
สิง่แวดลอมภาคตะวนัออกในรอบปีทีผ่านมาและเผยแพร

ี่ ี ่  ั้

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

73 00414/50 โครงการศกึษา Dam Break 
เขือ่นคลองมะเดือ่ จงัหวดั
นครนายก

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

2550 1,992,271.03

74 00426/49 โครงการจดัทาํรายงาน
สถานการณคุณภาพ
่  ั

สาํนกังานสิง่แวดลอม 
ภาคที ่13

2549 400,000.00

 แกหนวยงานทีเ่กีย่วของ ท ัง้ภาคราชการ ภาคเอกชน 
องคกรประชาชน และผุสนใจท ั่วไป

- เพื่อจดัทาํฐานขอมูลทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอมภาคตะวนัออก

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เพื่อใชเป็นฐานขอมูลประกอบในการดาํเนินการ
บรหิารและจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ไดอยางมีประสทิธภิาพ

- นายอานนทชยั หนองพงษ

- นางสาวมาลนิี เพ็ชรชะ
- นางสาวศริวิรรณ กาํแพงเพชร
- นายสุรนิทร รกัษาผล

สิง่แวดลอมภาคตะวนัออก 
พ.ศ. 2549



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อพฒันาเทคโนดลยีซอฟตแวรสาํหรบัทาํการ
ตรวจสอบและวนิิจฉยัความถูกตองของ Integrated

- ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร

- นายภทัร ลีลาพฤทธิ ์

- เพือถายทอดเทคโนดลยีหรือองคความรูทีไ่ดรบัใหกบั
อุตสาหกรรมทีท่าํการพฒันา Integrated service หรือ
 ระบบรวมท ัง้สิน้คาทีเ่กีย่วของกบั Home System

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายภุชงค อุทโยภาศ

- นายอานนท รุงสวาง
- เพื่อศกึษาและออกแบบระบบจดัเก็บและบรกิารขอมูล
แผนทีด่จิติอล

- ภาควชิาวศิวกรรมโยธา - นายดีบุญ เมธากุลชาติ

- เพื่อพฒันาและตดิต ัง้ระบบจดัเก็บและบรกิารขอมูล
แผนทีด่จิติอล บนเครือ่งคอมพวิเตอรหรือเครือขาย
คอมพวิเตอรของกรมชลประทาน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- รอยเอกพพิฒัน สอนวงษ

- เพื่อทาํการเปลีย่นแปลงแผนทีเ่ดมิทีม่ีอยูของกรม
ชลประทานเป็นขอมูลดจิติอล และนําเขาสูระบบจดัเก็บ
และบรกิารขอมูลแผนที่

- ผศ.อารย นวลอนิทร

- เพื่อศกึษา ออกแบบ และสรางระบบจดัเก็บและ
ใหบรกิารขอมูลหมุดหลกัฐาน

- นางใยอนงค ทมิสุวรรณ

- นายธีรธร อศัวรุจานนท
- วาทีร่อยตรีธนชั สุขวมิลเสรี
- นายวีระเกษตร สวนผกา

- สาํนกังานเลขานุการ - นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ
คณะวศิวกรรมศาสตร นางสาวชตมิา เทพเฉลมิ

116,820.00

76 00540/50 โครงการศกึษาจดัทาํระบบ
จดัเก็บและบรกิารขอมูลแผนที่
ดจิติอล

หนวยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน

2550 14,975,105.78

- ศกึษาวจิยัเพื่อจดัทาํโปรแกรมคอมพวิเตอรเพื่อบรหิาร
คลงัขอสอบและระบบการวดัผลตามความพรอมของ

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรร
มาธริาช

2550

75 00537/50 โครงการประยุกตใชเทคโนดล
ยีกรดิเพื่อลดเวลาประมวลผล
ในการตรวจสอบและวนิิจฉยั
ความถูกตองของ Service ใน
 Home Network System 
ดวยเทคนิค SYmbolic 
Model Checking

สาํนกังานสงเสรมิ
อุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาต ิ
(องคการมหาชน)

2550

800,000.0077 00544/50 โครงการพฒันาระบบการ
วดัผลตามความพรอมของ - คณะวศิวกรรมศาสตร 

บางเขน
- นางสาวชุตมิา เทพเฉลมิ

- นายเขมะฑตั วภิาตะวนิช
- นายปรีดา เลศิพงศวภิูษณะ
- นายจเร เลศิสุดวชิยั
- นายสมชาย นําประเสรฐิชยั

คลงขอสอบและระบบการวดผลตามความพรอมของ
นกัศกึษา

มาธราชวดผลตามความพรอมของ
นกัศกึษาดวยคอมพวิเตอร



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean 
Technology) ในกลุมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เพื่อสรางตวัอยางของสถานประกอบการทีแ่ระสบ
ผลสาํเร็จในการนําเทคดนโลยีสะอาดไปใชในกลุม

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขนัของกลุม
อุตสาหกรรมพื้นฐาน

- นายธํารงรตัน มุงเจรญิ

- เพื่อตอบสนองตอนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม - ผศ.ดร.วนิยั ศวิะโกศษิฐ
- นายธงไชย ศรีนพคุณ
- นายแหลมไทย พูวณิิชย
- นางสาวพมิลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป
- นางสาวปรารถนา พรหมเมตจติ
- นางสาวมาลนิี เพ็ชรชะ
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข

- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล

- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- นายพนิิจ ยมะคุปต
- นายสามารถ นาคออน

79 00123/51 การบมเพาะและขยายผลการ
บรหิารจดัการรานอาหารไทย

- เพื่อศกึษารานอาหารไทยทีเ่ปิดดาํเนินการใน
ตางประเทศและประสพความสาํเร็จในธรกจิมาเป็นเวลา

สถาบนัอาหาร - ภาควชิาวศิวกรรมอุต
สาหการ

2551 5,399,300.00 - นางรชัตวรรณ กาญจนปญัญา
คม

78 00096/51 ศกึษาและวจิยัเพื่อสงเสรมิการ
ใชเทคโนโลยีสะอาดในกลุม
อุตสาหกรรมพื้นฐาน

กรมอุตสาหกรรมพื้นที่
และการเหมืองแร 
กระทรวงอุตสาหกรรม

2551 1,650,000.00

บรหารจดการรานอาหารไทย
ตนแบบ และจดัทาํคูมือการ
บรหิารจดัการ

ตางประเทศและประสพความสาเรจในธุรกจมาเปนเวลา
กวา 10 ปี และมีคุณสมบตัทิีด่ีเหมาะสมจะเป็นตนแบบ 
จาํนวน 3 ราย โดยจาํแนกเป็น 3 ระดบัดงันี้ (ก) 
รานอาหารไทยทีเ่ป็นการบรหิารแบบครอบครวั (ข) 
รานอาหารทีเ่ป็นการบรหิารแบบ Casual หรือ
ระดบักลาง (ค) รานอาหารทีม่ีการบรหิารระดบัหรูหรา 
แบบ Fine Dining

สาหการ คม

- จดัทาํคูมือการบรหิารรานอาหารโดยถอดรหสัตนแบบ
ท ัง้สามราน เพื่อใหรานอาหารอืน่ ๆ ไดนําไปใช

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นางทศันีย ลิม้สุวรรณ

- นางสาววลีพร ธนาธคิม
- นางสาวกนกวรรณ กิง่ผดุง



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- นายประพนัธพงศ เชื้อเหมิ
- นายสมฤทยั ทะสดวก
- นางมนชนก วดัมณี
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล

- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- นางสาวกุลนิภา ทพัแสง
- นายสามารถ นาคออน
- นายสราวุฒ ขยนังาน

81 00406/51 - เพื่อจดัทาํแผนปฏบิตักิารโครงการดานการพฒันา 
ปรบัปรุงแหลงนํ้า ระบบระบายนํ้า การผนันํ้า การ
อนุรกัษและฟื้นฟูแหลงนํ้า พื้นทีชุ่มนํ้า ในพื้นทีลุ่มนํ้า 
สาํหรบัขอต ัง้งบประมาณในปี พ.ศ. 2553 เป็นตนไป

กรมทรพัยากรนํ้า - ภาควชิาวศิวกรรม
ทรพัยากรนํ้า

2551 8,892,400.00 - นายชยัวฒัน ขยนัการนาวี

- จดัทาํรายงานเบื้องตนการพจิารณาโครงการ ดานการ
พฒันา ปรบัปรงแหลงนํ้า ระบบระบายนํ้า และการผนันํ้า

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายกอบเกียรต ิผองพุฒิ

500,000.0080 00139/51 โครงการวจิยัเพื่อดาํเนิน
การศกึษาวเิคราะหและ
เปรียบเทียบการระบายนํ้า
บรเิวณพื้นทีล่าํกระโดงและ
เชื่อมโยง (ครอบคลุมบรเิวณ 
เดอะมอลล และพื้นทีเ่กีย่วเนื่อง)

- เพื่อสาํรวจสภาพสงัคม ปญัหาดานการระบายนํ้า นํ้า
ทวมขงั เพื่อใชเป็นขอมูลพื้นฐานในการศกึษาทางวชิาการ

บรษิทั ธนบุรีเรียล
เอสเตส จาํกดั

2551

โครงการศกึษาการพฒันา 
ปรบัปรุงแหลงนํ้า ระบบ
ระบายนํ้า และการผนันํ้า (เพื่อ
จดัทาํแผนปฏบิตักิารลุมนํ้า
สาขา ลุมนํ้าบางปะกง-
ปราจีนบุรีและทาจีน)

พฒนา ปรบปรุงแหลงนา ระบบระบายนา และการผนนา
 ในพื้นทีลุ่มนํ้า ทีม่ีวงเงนิงบประมาณเกนิ 2 ลานบาทขึน้
ไปหรือตามทีค่ณะกรรมการตรวจ และรบัมอบงานให
ความเห็นเพิม่เตมิ

บางเขน



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาและทบทวนศกัยภาพของระบบแหลงนํ้า ทีม่ี
อยูในปจัจุบนัของลุมนํ้าสาขา ขอจาํกดัของพื้นทีลุ่มนํ้า
สาขา เสนอแนะแนวทางในการพฒันาทีส่ามารถทาํได
เพื่อใหมีความชดัเจนของการดาํเนินโครงการการ
พฒันาแหลงนํ้า พื้นทีชุ่มนํ้า เพื่อประโยชนในการเพิม่
ปรมิาณนํ้าตนทุนในการเกษตร การอุปโภคบรโิภค หรือ
ในการบรรเทาอุทกภยั ตลอดจนการอนุรกัษ ฟื้นฟูแหลง
นํ้า พื้นทีชุ่มนํ้า และแนวทางเลือกการพฒันาโครงการ 
การคดัเลือกโครงการทีเ่หมาะสม และเสนอลาํดบัแผน
ใ ั

- นางสาวนุชนารถ ศรีวงศติานนท

- เพื่อเสนอโครงการพฒันาแหลงนํ้า การอนุรกัษและ
ฟื้นฟูแหลงนํ้า พื้นทีชุ่มนํ้าทีม่ีความเหมาะสมทีจ่ะนําไป
ศกึษาข ัน้ความเหมาะสมของโครงการ รวมท ัง้การเสนอ
รูปแบบการลงทุนทีเ่หมาะสม และตรวจสอบความ
เป็นไปไดของโครงการในภาคสนาม

- นายชูชีพ พพิฒันศถิี

- นายจริะวฒัน กณะสุต
82 00457/51 - ศกึษความเหมาะสม (Feasibility) ของระบบจดัการ

มูลฝอย สาํหรบัพื้นทีภ่ายในเขตรบัผดิชอบของเทศบาล
เมืองตาคลี และพื้นทีใ่กลเคียง ทีม่ีผลตอการพฒันาเมือง
และการวางแผนการจดัการมูลฝอยอยางนอย 20 ปี

เทศบาลเมืองตาคลี 
จงัหวดันครสวรรค

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2551 2,940,000.00 - นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- ศกึษาออกกแบบรายละเอียด (Detailed - คณะวศิวกรรมศาสตร - นายเกียรตไิกร อายวฒัน

โครงการศกึษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดศูนย
กาํจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
 เทศบาลเมืองตาคลี จงัหวดั
นครสวรรค

 ศกษาออกกแบบรายละเอยด (Detailed 
Engineering Design) ศูนยกาํจดัขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรเทศบาลเมืองตาคลี เพื่อรองรบัขยะมูลฝอย
องคกรปกครองสวนทองถิน่ใกลเคียง ตามนโยบายศูนย
กาํจดัขยะมูลฝอยรวม (Clystering ,Zoning) ไดอยาง
มีประสทิธภิาพไมนอยกวา 20 ปี พรอมท ัง้ออกแบบคนั
ิ ั้ 2 ํ ั  ฝั ิ

 คณะวศวกรรมศาสตร 
บางเขน

 นายเกยรตไกร อายุวฒน



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศกึษา วเิคราะห และประเมนิผลทางเศรษฐศาสตร 
และการเงนิของระบบเก็บรวบรวมมูลฝอย ระบบกาํจดั
มูลฝอย พรอมท ัง้เสนอตัราคาบรกิารและวธิีการจดัเก็บ
คาบรกิารทีม่ีความเหมาะสมและเป็นไปไดในทางปฎบิตัิ

- นางสาวปรารถนา พรหมเมตจติ

- ศกึษาและเสนอรูปแบบขององคกร และการ
บรหิารงานทีเ่หมาะสมในการจดัการมูลบฝอย

- นายพงศชนิศ ชูวริชั

- จดัทาํเอกสารเพื่อประกอบการขอรบังบประมาณ
สนบัสนุนการกอสรางศูนยกาํจดัขยะมูลฝอยเบบครบ
วงจร จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
และเพื่อประกอบการประกวดราคาการกอสราง หาก
ไดรบังบประมาณอุดหนุนในการดาํเนินการตอไป

- นางสาวปาณิสรา ศรีเรือง

- นายชาตชิาย ยมะคุปต
- นายเทอดพงษ ศรีสุขพนัธุ
- นายแหลมไทย พูวณิชย
- นายนุกูล ยิม้รกัญาติ
- นางมนชนก วดัมณี
- นายอนุรกัษ ศรีแสวง
- นางสาวมาลนิี เพ็ชรชะ
- นางสาวศริวิรรณ กาํแพงเพชร
- นายอานนทชยั หนองพงษ
- นายพนิิจ ยมะคุปต
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล
- นายสามารถ นาคออน



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ออกแบบรายละเอียด (Detailed Engineering 
Design) ของระบบจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ของเทศบาลตาํบลดอนสกั เพื่อรองรบัการดาํเนินการไม
นอยกวา 20 ปี

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- วเิคราะหและประเมนิผลทางเศรษฐศาสตรและการเงนิ
ของระบบการจดัการขยะมูลฝอยตลอดจนเสนอแผน
ทางดานการเงนิ ในการดาํเนินงานดานการลงทุน การ
เดนิระบบและบาํรุงรกัษาระบบ และการจดัเก็บ
คาบรกิารซึง่เป็นไปไดในทางปฎบิตัิ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เสนอรูปแบบและการบรหิารจดัการโครงการอยางเป็น
ระบบ ต ัง้แตการลดปรมิณการผลติขยะมูลฝอย การคดั
แยกขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การกาํจดั
โดยวธิีตางๆ การนําขยะมูลฝอยกลบัมาใชประโยชน 
และการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

- นายพงศชนิศ ชูวริชั

- นางสาวนวลรตัน พรหมสมยั

- นายชาตชิาย ยมะคุปต
- นายพเิชษฐ รตันปราสาทกุล
- นายเทอดพงษ ศรีสุขพนัธุ
- นายชาญชยั โลภาส
- นายนุกูล ยิม้รกัญาติ

83 00293/51 โครงการวจิยัออกแบบ
รายละเอียดการกอสรางศูนย
กาํจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
 เทศบาลตาํบลดอนสกั จงัหวดั
สุราษฎรธานี

เทศบาลตาํบลดอนสกั 2551 1,054,500.00

ุ ู ญ
- นายปิยะ อุดมรตัน
- นายแหลมไทย พูวณิชย
- นางสาวอญัชลี กลอมกลํ่านุม
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล
- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- นางสาวกุลนิภา ทพัแสง
- นายธรรมทศัน ฉนัทวรภาพ
- นายพนิิจ ยมะคุปต
- นายสราวุฒ ขยนังาน
- นายสามารถ นาคออน



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ท ัง้ทางดานกายภาพ
 เศรษฐกจิ สงัคม เพื่อใชเป็นพื้นฐานในการกาํหนดแนว
ทางการออกแบบคลองระบายนํ้าและปรบัปรุงภูมทิศัน
ตามแนวคลองระบายนํ้า

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เพื่อสาํรวจ ออกแบบรายละเอียดคลองระบายนํ้าและ
ปรบัปรุงภูมทิศันตามแนวคลองระบายนํ้ารวมท ัง้
องคประกอบอืน่ๆ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมเบื้องตน อนัเกดิจากการ
พฒันาดงักลาวและวางมาตรฐานการแกไขผลกระทบอนั
อาจจะเกดิท ัง้ทางดานสิง่แวดลอมและสงัคม

- นายศรายุทธ สุรเวทวงศภาส

- เพื่อเสนอแนะแนวทางการบรหิารโครงการและ
แผนการดาํเนินการใหบรรลุผล

- นายอานนทชยั หนองพงษ

- จดัทาํเอกสารเพื่อประกวดราคาการกอสราง - นางสาวมาลนิี เพ็ชรชะ
- นางสาวศริวิรรณ กาํแพงเพชร
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล
- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- นางสาวสุมาลี ขาํยนิดี
- นายพนิิจ ยมะคุปต

- เพื่อศกึษาวเิคราะหความม ั่นคงของฐานยนัเขือ่นและ
ื่ โ ไฟฟ ั ํ้  ํ ฝ

- ภาควชิาวศิวกรรมโยธา - นายสุทธศิกัดิ ์ศรลมัพ

84 00300/51 โครงการวจิยัศกึษาสาํรวจและ
ออกแบบรายละเอียดการ
กอสรางคลองระบายนํ้าและ
ปรบัปรุงภูมทิศันแนวลาํหวย
แมสอดอาํเภอแมสอด จงัหวดั
ตาก

สาํนกังานเทศบาล
เมืองแมสอด

2551 500,000.00

85 00387/51 โครงการศกึษาการร ั่วซมึของ
ั ื่ ื ่

กรมพฒันาพลงังาน
ั 

2551 1,883,250.00
ฐานรากเขือน โครงการไฟฟ าพลงันําแมมาว อาํเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม
- เพื่อศกึษาวเิคราะหแนวทางการแกไข รวมท ัง้ให
ขอแนะนําเกีย่วกบัวธิีการปรบัปรุงขางตน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายอภชิาต ิลาํจวน

- นายชโินรส ทองธรรมชาติ

- นายบรรพต กุลสุวรรณ
- นายรฐัธรรม อสิโรฬาร
- นายสริศิาสตร ยงัแสนภู
- นางสาวศริลิกัษณ ศริสิงิห
- นายนนัทนิษฎ วงศวฒันา
- นางสาวพนาพร เจรญิพงศ
- นายวรวชั ลิม้พนัธ

ฐานยนัเขือนและฐานรากเขือน
 โครงการไฟฟ าพลงันํ้าแมมาว
 อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
(โครงการวจิยั)

ทดแทนและอนุรกัษ
พลงังาน



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- นายศรายุทธ สุรเวทวงศภาส
- นายไชยยศ สริเิพาประดษิฐ
- นายธรรมทศัน ฉนัทวรภาพ
- นายสุเทพ ฉลองราช
- นายเอกวฒัน คาํนวน
- นายสุรจติ สายสุพรรณ
- นางสาวปรารถนา พรหมเมตจติ
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางสาวกุลนิภา ทพัแสง
- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- นายสมัพนัธ แกวมุกดา
- นายสราวุฒ ขยนังาน
- นายวชิติ เตลงิคะพนัธุ

87 00407/51 - กาํหนดหลกัเกณฑ ระเบียบ วธิีการสอบมาตรฐานเพื่อ
ขึน้ทะเบียนผูสอบผาน

ผูสมคัรสอบและกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

- ภาควชิาวศิวกรรม
สิง่แวดลอม

2551 2,758,000.00 - นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

จดัสอบมาตรฐานผควบคมดแลระบบบาํบดัมลพษินํ้า คณะวศิวกรรมศาสตร นายมงคล ดาํรงคศรี

โครงการจดัสอบมาตรฐานเพื่อ
ขึน้ทะเบียนผูควบคุมระบบ
ป องกนัสิง่แวดลอมเป็นพษิปี

400,000.0086 00386/51 การออกแบบรายละเอียด
กอสรางอาคารสาํนกังาน 
เทศบาลตาํบลกรบัใหญ

- ออกแบบรายละเอียดกอสรางอาคารสาํนกังานเทศบาล
ตาํบลกรบัใหญขนาด 3 ชัน้

เทศบาลตาํบลกรบัใหญ 2551

- จดสอบมาตรฐานผูควบคุมดูแลระบบบาบดมลพษนา 
อากาศ และกากอุตสาหกรรม

- คณะวศวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายมงคล ดารงคศร

- จดัทาํระบบฐานขอมูล รายชื่อผูเขาสอบ ผูสอบผาน 
และผูขี้นทะเบียน

- นายพพิฒัน ภูรปิญัญาคุณ

- นางสาวอุลติา จิว๋เจรญิ
- นางสาวนิตญิา วงศสมุทร
- นางสาวจติตมิา เจรญิสุข
- นางสาวกชกร สุรเนาวรตัน

ปองกนสงแวดลอมเปนพษป 
พ.ศ.2551



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นางจีมา ศรลมัพ
- นายสญัญา สริวิทิยาปกรณ
- นายวงศพนัธ ลมิปเสนีย
- นายวทิยา กวยาสกุล
- นายภูษิต พลบัพลี

88 00475/51 โครงการวจิยัและพฒันาระบบ
วศิวกรรมความปลอดภยั

- เพื่อใหบรกิารงานวจิยั วศิวกรทีป่รกึษา ออกแบบ 
ตดิต ัง้ ตรวจสอบ บาํรุงรกัษา ปรบัปรุง ซอมแซม 
อุปกรณระบบ และโครงสรางทีเ่กีย่วของกบัวศิวกรรม
ความปลอดภยั พลยังานและสิง่แวดลอม

- ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล

2551 2,206,037.00 - นายวชิยั สุระพฒัน

- เพื่อจดัฝึกอบรม สมัมนา ดานวศิวกรรมความปลอดภยั
 พลงังานและสิง่แวดลอม

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายทรงวุฒ ิเฮงพระธานี

- นายชาญณรงค ไวยพจน
- นายวชิยั ศวิะโกศษิฐ
- นายชวลติ กติตชิยัการ
- นายณฐัศกัดิ ์บุญมี
- นายชชัวาลย คุณคํา้ชู
- นายมณฑล ฐานุตตมวงศ
- นายสมพงษ พเิชฐภญิโญ
นายธญัญะ เกียรตวิฒัน

สวนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ องคกร 
สมาคม เอกชน นิติ
บุคคล บุคคลท ั่วไป 
หรือองคกรตางประเทศ

- นายธญญะ เกยรตวฒน
- นายประทีป ดวงเดือน
- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ
- นายวุฒชิยั กปิลกาญจน
- นายประกอบ สุรวฒันาวรรณ
- นางสาวปานจติ ดาํรงกุลกาํจร

- นายมงคล ดาํรงคศรี
- นายเมธนิพฐั บวรธรรมรตัน

- นายอดศิยั แทงทอง
- นายพพิฒัน ภูรปิญัญาคุณ
- นายชายชาญ โพธสิาร
- นายไกร ต ัง้สงา



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นางสมบูรณ ยอดลํา้
- นางสุภาพร สถติย
- นางสาวพรสวรรค ระเบียบ
- นายณรงคศกัดิ ์นิยมทอง
- นายสุเมธ เชื้อสุดใจ
- นายยงยศ ตวนทอง
- นางสาวอานนัตยา นาชยัเวียง
- นางสุภาวดี เกษมพุก
- นางสุกญัญา เอกมวง
- นายประเวสน แบบประเสรฐิ
- นางชลฤทยั สุขกอน

- เพื่อออกแบบและพฒันาชุดควบคุมเครือ่งฉีดพลาสตกิ
ระบบควบคุมไฟฟ าแบบมอเตอรเซอรโวและชุดขบัเซอร
โวมอเตอร ทีใ่ชกบัเครือ่งฉีดพลาสตกิไฟฟ าขนาด 100 
ตนั ไปสูเชงิพาณิชยท ัง้ภายในและตางประเทศ

- ภาควชิาวศิวกรรมอุต
สาหการ

- นายชนะ รกัษศริิ

- เพื่อสามารถทาํการฟื้นฟูสภาพ (Retrofitting) ของ
เครือ่งฉีดพลาสตกิระบบควบคุมไฟฟ าแบบมอเตอรเซอร
โวทีส่ภาพทางกลยงัใชงานไดแตมีอาการเสียทีร่ะบบชุด
ควบคุมไมสามารถซอมไดหรือซอมไดแตมีราคาแพง

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายไกรสร ถิน่นอย

- นายธเนศ เชื้อสวรรณ

89 00630/51 การวจิยัและพฒันาชุดควบคุม
เครือ่งฉีดพลาสตกิระบบ
ควบคุมไฟฟ าแบบมอเตอร
เซอรโว

บรษิทั แมชีนเนอรีเ่อ็ม
โปเรียม (1995) จาํกดั

2551 530,000.00

 นายธเนศ เชอสุวรรณ
- นายปิยวุฒ ิพลรตัน



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

90 00468/51 - เพื่อสรางแนวทางการดาํเนินการประหยดัพลงังาน 
โดยหลกัการบรหิารจดัการ (Management) ของ
โรงงานและมาตราการทีไ่มตองลงทุน หรือลงทุนนอย
สาํหรบั SMEs

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- สรางจติสาํนึก พฒันาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมดาน
การประหยดัพลงังาน และสนบัสนุนการพฒันา
หนวยงาน องคกร หรือสถาบนัการศกึษาเป็นเครือขาย
และศูนยการถายทอดการประหยดัพลงังาน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เพื่อลดการใชพลงังานของภาคอุตสาหรกรมและ
ระดบัประเทศโดยรวม

- นายวชิยั ศวิะโกศษิฐ

- นายชาตชิาย ยมะคุปต
- นางสาวธมลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป
- นางสาวปรารถนา พรหมเมตจติ
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล
- นางสาวกลนิภา ทพัแสง

สาํนกังาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั
ชลบุรี

2551 100,000.00โครงการพฒันาขีด
ความสามารถในการแขงขนั
ของอุตสาหกรรมสวนภูมภิาค
ตามนโยบาย 1 จงัหวดั 1 
อุตสาหกรรมแปรรูปสนิคา
เกษตร 1 Province 1 
Ago-Industrial Product b
แผนที ่4 ลดตนทุนทรพัยากร
และประหยดัพลงังาน

 นางสาวกุลนภา ทพแสง
- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

91 00535/51 โครงการจดัทาํรายงานสถาณ
การณคุณภาพสิง่แวดลอมภาค
ตะวนัออก พ.ศ. 2551

- เพื่อจดัทาํรายงานสถาณการณคุณภาพสิง่แวดลอมภาค
ตะวนัออกในรอบปีทีผ่านมาและเผยแกร แกหนวยงานที่
เกีย่วของ ท ัง้ภาคราชการ ภาคเอกชน องคกรประชาชน 
และผูทีส่นใจท ั่วไป

สาํนกังาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั
ชลบุรี

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2551 350,000.00 - นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เพื่อจดัทาํฐานขอมูลทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอมภาคตะวนัออก

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- นายอานนทชยั หนองพงษ
- นายศรายุทธ สุรเวทวงศภาส
- นางสาวพมิลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นางสาวมาลนิี เพ็ชรชะ
- นางสาวศริวิรรณ กาํแพงเพชร
- นายสุรนิทร รกัษาผล
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล

- เพื่อพฒันาการขึน้รูปเกลียวชุดป อนโดยเครือ่งกดัซีอ็น
ซีหาแกน

- ภาควชิาวศิวกรรมอุต
สาหการ

- นายชนะ รกัษศริิ

- เพื่อพฒันาการขึน้รูปเกลียวชุดป อนโดยเครือ่งกลงึ
ซีเอ็นซี

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายไกรสร ถิน่นอย

- นายนพพร บกึแวน

93 00603/51 โครงการศกึษาและพฒันา
ระบบบรหิารงานอุทกภยัของ
กรมทางหลวง

- ออกแบบและจดัทาํฐานขอมูลสาํหรบัระบบบรหิารงาน
อุทกภยัของสายทางในความรบัผดิชอบของกรมทางหลวง

กรมทางหลวง - ภาควชิาวศิวกรรม
สิง่แวดลอม

2551 14,495,802.00 - นายฉตัรดนยั จริะเดชะ

- จดัทาํระบบสารสนเทศภูมศิาสตรสาํหรบัการรายงาน 
การตดิตามสถานการณ การวเิคราะหและสรุปผลขอมูล
ทางสถติ ิของขอมูลระดบันํ้าและความเสียหายของทาง
หลวง รวมถงึการแสดงขอมูลการกอสรางทางและซอม

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายสนัต ิชนิานุวตัวิงศ

92 00591/51 การพฒันาการขึน้รูปเกลียวชุด
ป อนโดยเครือ่งกลงึซีเอ็นซีและ
เครือ่งกดัหาแกนซีเอ็นซี (A 
Development of Feeder 
Screw Machining by CNC 
Turning Machine and 
CNC 5-axis Milling 
Machine)

บรษิทั TRIUMPH 
ENGINEERING

2551 27,000.00

ู
บาํรุงทาง ผานเครือขายอนิเตอรเน็ต
- จดัทาํระบบชวยตดัสนิใจสาํหรบัการจดัสรรงบประมาณ
 การแนะนําวธิีการซอมแซม ระยะเวลา และงบประมาณ
สาํหรบัการซอมแซมความเสียหายทีเ่กดิขึน้ เบื้องตน

- นายจริพฒัน โชตกิไกร

- จดัทาํระบบตดิตามความกาวหนา และการใช
งบประมาณในการซอมแซมความเสียหายของทางหลวง 
โดยมีระบบจดัการผานเครือขายอนิเตอรเน็ต

- นายประเสรฐิ สุวรรณวทิยา



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- จดัทาํแผนทีเ่สีย่งภยั ของทางหลวงจากเหตุการณ
อุทกภยั และระบบการพยากรณสถานการณนํ้าทวมทาง
หลวงในพื้นทีน่ํารอง เพื่อเป็นแนวทางในการต ัง้
งบประมาณในปีถดัไป

- ดร.กฤษณสั สุรกติย

- นายภาณุวฒัน ปิ่นทอง
- นายสุชาต ิเหลืองประเสรฐิ
- นายศุภวุฒ ิมาลยักฤษณะชลี

- นางสาวฐติวิรรณ ศรีนาค
- นายชยัพร ใจแกว
- นายศุภฤกษ มงคลสมยั
- นายเอกลกัษณ ชูเนตร

- เพื่อแกไขปญัหาภยัแลง การขาดแคลนนํ้าบรเิวณพื้นที่
ลุมนํ้า

- ภาควชิาวศิวกรรม
ทรพัยากรนํ้า

- นายณฐั มาแจง

- เพื่ออนุรกัษฟื้นฟูพื้นทีต่นนํ้าและแหลงนํ้าธรรมชาตใิน
พื้นทีลุ่มนํ้า

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายสุรชยั ลปิิวฒันาการ

- เพื่อการอุปโภคบรโิภคและเสรมิดานการเกษตร - นายวษิุวฒัก แตสมบตัิ
- เพื่อเพิม่ปรมิาณนํ้าใหกบัแหลงนํ้าและลาํนํ้าในพื้นที่

้
- นายวชัระ องคโชตยิะกุล

- เพื่อสาํรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการอนุรกัษ
และฟื้นฟูทรพัยากรนํ้าทีเ่หมาะสมสูงสุด 1 รายการ

- นายวชัรนิทร บุญจนัทรโฮม

นายกองเกียรติ วเิศษรตัน

94 00747/51 โครงการศกึษาความเหมาะสม
และสาํรวจออกแบบโครงการ
อนุรกัษพื้นฟูลุมนํ้าคลองอูเรือ 
จงัหวดัราชบุรี

นายณฐั มาแจง 2551 4,640,000.00

- นายกองเกยรต วเศษรตน
- นายไชยาพงษ เทพประสทิธิ ์

- นายอรรณพ หอมจนัทร
- นายธีรพล ศริวิฒันกุล



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- รวบรวมและจดัเก็บขอมูลคุณสมบตัทิางวศิวกรรมของ
ดนิและหนิในประเทศไทย

- ภาควชิาวศิวกรรมโยธา - นายบารเมศ วรรธนะภูติ

- ศกึษาความสมัพนัธระหวาง Engineering Index 
และ Engineering Properties ของดนิทีใ่ชใน
วศิวกรรมงานทางประเทศไทยและเปรียบเทียบกบั 
Empirical Relationships ทีน่ิยมใชในตางประเทศ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายวชิาญ ภูพฒัน

- จดัทาํคูมือการแปลผลของคุณสมบตัขิองดนิและหนิที่
ใชในการออกแบบและวเิคราะหวศิวกรรมงานทาง

- นายอภนิิต ิโชตสิงักาศ

- นายสรศกัดิ ์เซียวสริกิุล
- นายอรุณ ปราบมาก
- นายสุรยุทธ ชวงโอภาส

- เพื่อประเมนิผลการเจรญิเตบิโต และผลผลติของคะนา 
มะเขือเทศ และมนัเทศ ภายหลงัการใชกากสบูดาํเป็นปุ ย

- ภาควชิาวศิวกรรมเคมี - นางเพ็ญจติร ศรีนพคุณ

- เพื่อวเิคราะหสารพษิตกคาง (ฟอรบอล เอสเทอร) ใน
ผกัท ัง้สามชนิด และในดนิภายหลงัการเก็บเกีย่ว

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายวทิยา ปั้นสุวรรณ

97 00723/51 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศแผนงานบาํรุงทาง

- วจิยัและพฒันาระบบสารสนเทศแผนงานบาํรุงทาง กรมทางหลาง - ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 2551 9,950,000.00 - นายประทีป ดวงเดือน

- วจิยัและพฒันาระบบจดัทาํแผนรายประมาณการงาน
บาํรุงทาง

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- วจิยัและพฒันาระบบฐานขอมูลและโปรแกรมเพื่อใช
ในการประเมนิราคางานบรหิารบาํรงทาง

- นายวราเมศวร วเิชียรแสน

95 00751/51 การจดัทาํคูมือการแปลผล
คุณสมบตัขิองดนิและหนิทีใ่ช
ในการออกแบบทางวศิวกรรม
งานทาง

สาํนกัวจิยัและพฒันา
งานทาง กรมทางหลวง

2551 710,000.00

96 00739/51 โครงการทดสอบกากสบูดาํใน
รูปของปุ ยตอผกัชนิดตางๆ

บรษิทั ดี1 ออยล 
พลานท ไซเอนซ 
(ประเทศไทย) จาํกดั

2551 2,200,000.00

ในการประเมนราคางานบรหารบารุงทาง
- วจิยัและพฒันาระบบ GIS ในการบรหิารแผนงาน - นายชวเลข วณิชเวทนิ

- นายดีบุญ เมธากุลชาติ
- นายศุภวุฒ ิมาลยักฤษณะชลี
- นายวีระเกษตร สวนผกา
- นายเสรี เศวตเศรนี
- นายเจษฎา ถริพงษพนัธ
- นายนิตกิร คลายชม
- นายพีรพงษ พงษศริจินัทร



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นางสาวจรนิทพิย ทุเรียน
- นายธติริถัย จริาธติพิร
- นางสาววศนิี วสุนธราสุข
- นางสาวสาธติา มาลยัธรรม

98 00012/52 กรมทางหลวง - ภาควชิาวศิวกรรม
สิง่แวดลอม

2552 9,694,028.00 - นายฉตัรดนยั จริะเดชะ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายกฤษดา ประเสรฐิสทิธิ ์

- นางศนิ ลิม้ทองสกุล
- นายกติคิุณ วฒันกจิ
- นายไพศาล เทพวงศศริริตัน

- นายอธษิฐ โรจนประดษิฐ
- นายจริพฒัน โชตกิไกร
- นายสนัต ิชนิานุวตัวิงศ
- นายภทัร ภญิชวนิชย
- นายโยธนิ สมสกุล
- นายปฐมทศัน จริะเดชะ
- นายศกัดิช์ยั วชัรวนัทานนท
- นายประเสรฐิ สุวรรณวทิยา

โ

- เพื่อใหบรกิารรวบรวมขอมูล ศกึษาวเิคราะหรูปแบบ
การใชประโยชนพื้นทีว่างของกรมทางหลวงในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พรอมท ัง้ออกแบบรายละเอียด 
โครงการพื้นทีท่ีม่ีความเหมาะสม ในการจดัทาํพื้นทีส่ี
เขียว เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติและสรางสภาพแวดลอม
ทีด่ี

การศกึษารูปแบบการใช
ประโยชนพื้นทีว่างของกรม
ทางหลวง ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

- นางสาวสาลนิี สทิธโิชคธรรม
- นายเอกลกัษณ ชูเนตร

99 00013/52 การศกึษารูปแบบการใช
ประโยชนพื้นทีว่างของกรม

ใ

- เพื่อใหบรกิารรวบรวมขอมูล ศกึษาวเิคราะหรูปแบบ
การใชประโยชนพื้นทีว่าง ของกรมทางหลวงในเขต

้ โ ้ ่

กรมทางหลวง - ภาควชิาวศิวกรรม
สิง่แวดลอม

2552 9,297,028.00 - นายฉตัรดนยั จริะเดชะ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายกฤษดา ประเสรฐิสทิธิ ์

- นางศนิ ลิม้ทองสกุล
- นายกติคิุณ วฒันกจิ
- นายไพศาล เทพวงศศริริตัน
- นายอธษิฐ โรจนประดษิฐ
- นายจริพฒัน โชตกิไกร
- นายสนัต ิชนิานุวตัวิงศ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นายภทัร ภญิชวนิชย
- นายโยธนิ สมสกุล
- นายปฐมทศัน จริะเดชะ
- นายศกัดิช์ยั วชัรวนัทานนท
- นายประเสรฐิ สุวรรณวทิยา
- นางสาวสาลนิี สทิธโิชคธรรม
- นายกติยิศ ต ัง้สจัจวงศ

- สงเสรมิและพฒันาความรวมมือระหวางประเทศใน
การพฒันาองคความรู และการประยุกตใชภาพถาย
ดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา

- ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ า - นายมงคล รกัษาพชัรวงศ

- บรหิารจดัการการดาํเนินงานของศูนยบรกิารและ
เผยแพรขอมูลภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวทิยาดวยระบบ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นางวชัรี วีรคเชนทร

- สงเสรมินกัวจิยัไทยใหไดมีโอกาสในการพฒันาตอ
ยอดองคความรู และเผยแพรความรูสูภาครฐั และภาค
ประชาชน ใหมีความรูความเขาใจสามารถนําขอมูล
ภาพถายดาวเทียมอุตุนิยมวทิยาไปประยุกตใชงานใน
ดานตางๆ เพื่อเป็นรากฐานในอนาคต

101 00045/52 - เพื่อสรางแนวการดาํเนินการประหยดัพลงังาน โดย
หลกัการบรหิารจดัการ (Managment)ของโรงงานและ
มาตรการทีไ่มตองลงทุน หรือลงทุนนอย สาํหรบั SMEs

สาํนกังาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั
พจิติร

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2552 100,000.00 - นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิโครงการพฒันาความสามารถ
ในการแขงขนัของ
อุตสาหกรรมจงัหวดัสวน

ิ โ 1 ั ั 1

100 00023/52 โครงการศกึษาการประยุกตใช
ภาพถายดาวเทียม
อุตุนิยมวทิยาดวยระบบ 
DVB-S

สาํนกังาน
ปลดักระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร

2552 1,900,000.00

- สรางจติสาํนึกพฒันาบุคลากรภาคอุตสหกรรมดานการ
ประหยดัพลงังาน และสนบัสนุนการพฒันาหนวยงาน
องคกร หรือสถาบนัการศกึษาเป็นเครือขายและศูนยการ
ถายทอดการประหยดัพลงังาน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เพื่อลดการใชพลงังานของภาคอุตสาหกรรมและ
ระดบัประเทศโดยรวม

- นางสาวธมลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป
- นายสุกฤษฎิ ์พนัธุประดษิฐ
- นางสาวปรารถนา พรหมเมตจติ

ภูมภิาคตามนโยบาย1จงัหวดั1
อุตสาหกรรมแปรรูปสนิคา
เกษตร(I Province 
Agro-Industrail Product)
ลดตนทนทรพัยากรและ
ประหยดัพลงังานใหกบันาย
ประพฒัน เหลืองประเสรฐิ 
โรงงานมะขามแกว



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางสาวกุลนิภทัธ ทพัแสง
- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล
- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- นายวชิติ เตลงิคะพนัธุ
- นายสราวุฒ ขยนังาน

- เพื่อสรางแนวการดาํเนินการประหยดัพกลงังานโดย
หลกัการบรหิารจดัการ (Management) ของโรงงาน
และมาตรการทีไ่มตองลงทุน หรือลงทุนนอย สาํหรบั 
SMES

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- สรางจติสาํนึก พฒันาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมดาน
การประหยดัพลงังาน และสนบัสนุนการพฒันา
หนวยงาน องคกร หรือสถาบนัการศกึษาเป็นเครือขาย
และศูนยการถายทอดการประหยดัพกลงังาน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เพื่อลดการใชพลงังานของภาคอุตสาหกรรมและ
ระดบัประเทศโดยรวม

- นางสาวธมลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป
- นางสาวปรารถนา พรหมเมตจติ
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางสาวกลนิภทัธ ทพัแสง

102 00098/52 โครงการพฒันาขีด
ความสามารถในการแขงขนั
อุตสาหกรรมภูมภิาคตาม
นโยบาย 1 Province 1 
Agro-Industrial Product ปี
 2551 จงัหวดัชลบุรี แผนงาน
ที4่ แผนลดตนทุนทรพัยากร
และประหยดัพลงังาน ใหกบั
สถานประกอบการ คือนาย
อภริกัษ ธีระอนนัตชยั 
(โรงงานอญัชลี)

สาํนกังาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั
ชลบุรี

2552 100,000.00

 นางสาวกุลนภทธ ทพแสง
- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- นายวชิติ เตลงิคะพนัธุ
103 00099/52 สาํนกังาน

อุตสาหกรรมจงัหวดั
ชลบุรี

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2552 100,000.00 - นายวชิติ เตลงิคะพนัธุ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- นางสาวกุลนิภทัธ ทพัแสง
- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข

- เพื่อสงเสรมิ SMEs ใหสามารถพฒันาคุณภาพได
อยางตอเนื่อง โดยที ่SMEs สามารชี้ปญัหาและหา
ทางแกไขปญัหาได รวมถงึสามารถตรวจสอบ เพื่อไมให
เกดิปญัหาซํ้าอีก

โครงการพฒันาขีด
ความสามารถในการแขงขนั
ของอุตสาหกรรมภูมภิาคตาม
นโยบาย 1 Province 1 
Agro-Industrial Product ปี
 2551 แผนงานที ่3 ดานการ
ปรบัปรุงคุณภาพและพฒันา
งาน ใหกบันายอภริกัษื ธีระ
อนนัตชยั (โรงงานอญัชลี) 



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นางสาวปรารถนา พรหมเมตจติ
- นางสาวธมลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป
- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน
- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เพื่อเป็นการสงเสรมิความรวมมือทางวชิาการดานการ
พฒันารฐับาลอเิล็กทรอนิกสระหวางกลุมประเทศสมาชกิ
อาเซียนและคูเจรจา

- ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ า - นายวุฒพิงศ อารีกุล

- เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรฐานกลาง และ
การบูรณาการขอมูลชีวภาพเพื่อการพฒันารฐับาล
อเิล็กทรอนิกส ของประเทศไทย และระหวางประเทศ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นางสาวสมหญงิ ไทยนิมติ

- เพื่อเป็นการสงเสรมิบทบาทของประเทศไทยในการ
ดาํเนินการเพื่อลดชองวางการพฒันาในกรอบความ
รวมมืออาเซียน

- นายจเร เลศิสุดวชิยั

- เพื่อเป็นการสงเสรมิความรวมมือทางวชิาการดานการ
พฒันารฐับาลอเิล็กทรอนิกสระหวางกลุมประเทศสมาชกิ
อาเซียนและคูเจรจา
- เพื่อวเิคราะหระบบการผลติ ประสทิธภิาพ และชี้บง
อุปสรรคปจัจุบนัทีจ่ะนําไปใชในการตดัสนิใจวางผงั
เครือ่งจกัรสาํหรบัโรงงานใหม

- ภาควชิาวศิวกรรมอุต
สาหการ

- นายอนนัต มุงวฒันา

- เพื่อวเิคราะหประเมนิประสทิธภิาพระบบการผลติใหม - คณะวศิวกรรมศาสตร - นายเสรี เศวตเศรนี

104 00100/52 โครงการสงเสรมิความรวมมือ
การกาํหนดมาตรฐานกลาง
และการบูรณาการขอมูล
ชีวภาพเพื่อการพฒันารฐับาล
อเิล็กทรอนิกส

สาํนกังาน
ปลดักระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร

2552 1,999,880.00

105 00082/52 โครงการงานวจิยัเพื่อ
สนบัสนุนการออกแบบผงั
เครือ่งจกัรของโรงงานยาสูบ
แหงใหม

บรษิทั ทีม คอนซลัติง้ 
เอนจเินียริง่ แอนด 
แมเนจเมนท จาํกดั

2552 1,250,000.00

- เพอวเคราะหประเมนประสทธภาพระบบการผลตใหม
ท ัง้สายการผลติตามขอมูลทีไ่ดรบั

- คณะวศวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเสร เศวตเศรน

- นายอรรถพลิาส ตนัตราภรณ
- นายวสิุทธิ ์สุพทิกัษ
- นายนนัทชยั กานตานนัทะ
- นายสุววิฒัน สืบสานสกุล
- นางสาวจนัทรศริ ิสงิหเถือ่น
- นางสาววรลกัษณ โสมะภีร

- นางสาวดาวศริ ิเผาพนัธ
- -นิสติ ระดบับณัฑติศกึษา
- -นิสติ ระดบับณัฑติศกึษา

แหงใหม



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนกัแก 
SMEs ถงึความสาํคยัในการปรบัปรุงการเพิม่ผลผลติ
ภาพในองคกร

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- กาํหนดแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพทีเ่หมาะสม
กบัแตละ SMEs และสามารถนําแนวทางดงักลาวไป
ประยุกตใชไดจรงิในองคกรอยางมปีระสทิธผิล โดยมี
การวดัผลสาํเร็จทีช่ดัเจน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เพื่อเผยแพรแนวคดิ แนวทาง และผลสาํเร็จในการ
ปรบัปรุงการเพิม่ผลติภาพ ทีส่ามารถนําไปประยุกตใช
ไดจรงิใหกบั SMEs ท ั่วไปใชเป็นตนแบบในการปฎบิตัิ

- นายอรรคเจตต อภขิจรศลิป

- นางสาวธมลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป
- นางสาวมาลนิี เพ็ชรชะ
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข

- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล

- นางสาวกุลนิภทัธ ทพัแสง
- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- ภาควชิาวศิวกรรมเคมี - นายธงไชย ศรีนพคุณ
- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนิธ ิรศัมี

106 00102/52 โครงการพฒันาขีด
ความสามารถในการแขงขนั
ของอุตสาหกรรมภูมภิาคตาม
นโยบาย 1 Province 1 
Ahro-Industrial Product ปี
 2551 แผนงานที ่2 ปรบัปรุง
การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
จงัหวดันครสวรรค

สาํนกังาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั
นครสวรรค

2552 100,000.00

342,857.00107 00188/52 โครงการสรางแบบจาํลอง
สาํหรบัการผลติแอมโมเนีย

- เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการดาํเนินการของโรงงาน
แอมโมเนียของอูเบะ

บรษิทั อุเบะ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั

2552

108 00148/52 - เพื่อจดัวางแนวทางการนํากาซธรรมชาตแิละสารพลอย
ไดทีไ่ดจากการผลติปิโตรเลียมไปใชประโยชนแทนการ
เผาทิง้ โดยสนบัสนุนใหผูประกอบการจดัทาํโครงการ
กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development 
Mechanism, CDM)

กรมเชื้อเพลงิธรรมชาติ
 กระทรวงพลงังาน

- ภาควชิาวศิวกรรมเคมี 2552 3,150,000.00 - นายกานดสิ สุดสาคร

- กาํหนด หลกัเกณฑและขอพจิารณาแหลงปิโตรเลียมที่
มีความเหมาะสมในการจดัทาํโครงการ CDM สาํหรบั
การนํากาซไปใชประโยชนแทนการเผาทิง้

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายชนินทร ปญัจพรผล

- ใหความรู ความเขาใจและขอมูลการดาํเนินโครงการ 
CDM สาํหรบัการนํากาซไปใชประโยชนแทนการเผาทิง้
ใหกบัเจาหนาทีก่รมเชื้อเพลงิธรรมชาต ิผูรบัสมัปทาน 
และหนวยงานทีเ่กีย่วของท ัง้ภาครฐัเอกชน และองคกร

- นางสาวพชัรี มีชํานาญ

การศกึษาวจิยัการนํากาซ
ธรรมชาตแิละสารพลอยได ไป
ใชประโยชนแทนการเผาทิง้
โดยดาํเนินการกลไกการ
พฒันาทีส่ะอาด (Clean 
Development Mechanism)



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อใหคาํปรกึษา สาํหรบัพฒันาระบบการจดัเก็บและ
ขนถายวสัดุ ภายในคลงัสนิคาแตละจุด สาํหรบัโรงงาน
ยาสูบแหงใหมซึง่ประกอบดวย  คลงัเก็บวตัถุดบิใบยา 
(Raw Material & Feeding Process)  คลงัเก็บวสัดุ
สนบัสนุนการผลติ (Auxiliary Material Stock & 
Feeding Process)  คลงัเก็บวสัดุเสียหาย (Waster 
Material Stock & Claim Process)  คลงัเก็บสนิคา
สาํเร็จรูป (Finished Product Stock & Feeding 
Process)

- ภาควชิาวศิวกรรมอุต
สาหการ

- นายอนนัต มุงวฒันา

- เพื่อใหคาํปรกึษา สาํหรบัพฒันาระบบการขนถายสนิคา
 ในกระบวนการผลติ สาํหรบัโรงงานยาสูบแหงใหม

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายวสิุทธิ ์สุพทิกัษ

- เพื่อใหคาํปรกึษาในการวเิคราะห ปรมิาณการจดัเก็บ
สนิคาคงคลงัทีเ่หมาะสม สาํหรบัคลงัสนิคาแตละจุด

- นายอรรถพลิาส ตนัตราภรณ

- เพื่อพฒันาแบบจาํลองสาํหรบัการวเิคราะห
ประสทิธภิาพระบบการจดัเก็บ และ ขนถายวสัดุ ทีถู่ก

้

- นางสาวจุฑา พชิติลาํเค็ญ

- นายชชัพนัธ ขาํญาติ
- นายเรงิทวิา ทพิยศกัดิ ์

- นายพรเทพ อนุสสรนิตสิาร
- นางสาววรลกัษณ โสมะภีร
- นางสาวสุดใจ หาญสงิห
นิสติ ระดบับณัฑติศกึษา

109 00208/52 โครงการงานวจิยัเพื่อ
สนบัสนุนการออกแบบระบบ
ลอจสิตกิสภายในสาํหรบั
โรงงานยาสูบแหงใหม

บรษิทั ทีม คอนซลัติง้ 
เอนจเินียริง่ แอนด 
แมเนจเมนท จาํกดั

2552 621,000.00

- -นสต ระดบบณฑตศกษา
- -นิสติ ระดบับณัฑติศกึษา
- -นิสติ ระดบับณัฑติศกึษา
- -นิสติ ระดบับณัฑติศกึษา
- -นิสติ ระดบับณัฑติศกึษา



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อวจิยัและพฒันาเครือ่งวดัความชื้นเมล็ดพนัธุพืช - ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ า - นายชยัวฒัน ชยักุล
- เพื่อสงเสรมิการตดิตอระหวางเอกชนกบัคณะ
วศิวกรรมศาสตร มก.

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายสุกรี มหนิทราภรณ

- เพื่อเพิม่พูนประสบการณใหกบันิสติและบุคลากรของ
ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ า มก.

- นายสทิธพิร เกดิแกว

- เพื่อบรกิารทางวชิาการแกสงัคม - นายสุวชิ ชมชื่น
- นายนิทศัน แกวทมิ
- นางอนงคลกัษณ ศรีธญักุล
- นางสาวนวลปรางค กลดัมุข
- นางอญัคณา ไกยวงศ
- นางสาวเครือฟ า ตุลาคุปต
- นางสุนีย อาจศริิ
- นายสมชาย พมิพทอง
- นางวไิลพร นวมโต

111 00204/52 - เพื่อศกึษาวจิยัและกาํหนดมาตรฐานดานการใหบรกิาร
ขนสงของประเทศไทย

กรมการขนสงทางบก - ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 2552 10,344,000.00 - นายประทีป ดวงเดือน

- เพื่อศกึษาและกาํหนดกลไกเขาสูระดบัมาตรฐาน - คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เพื่อพฒันาขอมูลดานดชันีชี้วดัประสทิธภิาพใน
กจิกรรมตางๆ ดานการขนสงและโลจสิตกิส

- นายกอโชค จนัทวรางกูร

6,947,930.00

โครงการวจิยัพฒันาศกัยภาพ
การขนสงดวยรถบรรทุกเพื่อ
รองรบัการพฒันาระบบโลจิ
สตกิส ปี 2552

110 00175/52 โครงการวจิยัอเิล็กทรอนิกส ปี 
2552

บุคคลท ั่วไป บรษิทั/
หางราน หนวยราชการ
 รฐัวสิาหกจิ และบุคคล
ใน มก.

2552

กจกรรมตางๆ ดานการขนสงและโลจสตกส
- เพื่อพฒันาฐานขอมูลในการพฒันาศกัยภาพ
ผูประกอบการขนสง

- นายพงษศกัดิ ์สุรยิวนากุล

- นายวราเมศวร วเิชียรแสน
- นายชวเลข วณิชเวทนิ
- นายศุภวุฒ ิมาลยักฤษณะชลี

- นายอนนัต มุงวฒันา
- นายพีรพงษ พงษศริจินัทร
- นางสาวจรนิทพิย ทุเรียน
- นางสาววศนิี วสุนธราสุข
- นางสาวสาธติา มาลยัธรรม
- นายธติริถัย จริาธติพิร



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นายเจษฎา ถริพงษพนัธ
- นายนิตกิร คลายชม
- นางสาวอรทยั เชื้อนวม

112 00265/52 โครงการผลกระทบของสภาวะ
โลกรอนตอฤดูกาลและผลผลติ
ทางการเกษตรปี 2551

- เพื่อรวบรวมขอมูล (Inventory) การศกึษาท ั่วโลกและ
ในประเทศไทย และศกึษาปจัจยัทีม่ีผลกระทบตอผลผลติ
และฤดูกาลในการผลติสนิคาเกษตร ทีส่าํคญัอนั
เนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ 

สาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2552 1,000,000.00 - นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เสนอแนวทางในการจดัทาํฐานขอมูลเชงิพื้นทีด่าน
การเกษตรทีม่ีผลกระทบจากสภาวะโลกรอน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เพื่อเสนอแบบจาํลองทีเ่หมาะสมทีใ่ชวเิคราะหและ
ประมาณการผลติสนิคาเกษตรทีส่าํคญัใหสอดคลองกบั
การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ

- นายวชิยั ศวิะโกศษิฐ

- เพื่อเสนอแนวทางการศกึษาผลกระทบ (Impact) จาก
สภาวะโลกรอนตอผลการผลติสนิคาเกษตรและ
เศรษฐกจิการเกษตร รวมท ัง้แนวทางการปรบัตวั 
(Adaptation) ของภาคเกษตรใหสอดคลองกบัการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ

- นายอภชิาต แจงบาํรุง

- เพื่อแสนอแนวทางการศกึษาการลดผลกระทบ 
(Mitigation) จากสภาวะโลกรอนของภาคเกษตร และ
กอบดวย พืชเศรษฐกจิ ปศุสตัว และการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า

- นายเขือ่น อนิทรสุวรรณ

- นายชาตชิาย ยมะคปต- นายชาตชาย ยมะคุปต
- นายสุกฤษฎิ ์พนัธุประดษิฐ
- นายธรรมนูญ ภารารกัษ
- นายเมธี สวสัดี
- นางสาววลัภา จรูญธรรม
- นายพชิยั กฤชไมตรี
- นายไชยยศ สริเิพาประดษิฐ

- นายบรรจง ประเสรฐิเจรญิสุข

- นายชยากร วรวุฒพิงษ
- นายแหลมไทย พูวณิิชย



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นางสาวธมลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล

- นางสาวกุลนิภทัธ ทพัแสง
- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- กาํหนดหลกัเกณฑ ระเบียบ วธิีการสอบมาตรฐานเพื่อ
ขึน้ทะเบียนผูสอบผาน

- ภาควชิาวศิวกรรม
สิง่แวดลอม

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- จดัสอบมาตรฐานผูควบคุมดูแลระบบบาํบดัมลพษินํ้า 
อากาศ และกากอุตสาหกรรม

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายมงคล ดาํรงคศรี

- จดัทาํระบบฐานขอมูล รายชื่อผูเขาสอบ และผูขึน้ - นายพพิฒัน ภูรปิญัญาคุณ
- นางสาวอุลติา จิว๋เจรญิ
- นางสาวนิตญิา วงศสมุทร
- นางสาวจติตมิา เจรญิสุข
- นางสาวกชกร สุรเนาวรตัน
- นางจีมา ศรลมัพ
- นายสญัญา สริวิทิยาปกรณ
- นายวงศพนัธ ลมิปเสนีย
- นายภูษิต พลบัพลี

113 00254/52 โครงการจดัสอบมาตรฐานเพื่อ
ขึน้ทะเบียนผูควบคุมระบบ
ป องกนัสิง่แวดลอมเป็นพษิปี 
พ.ศ.2552

ผูสมคัรสอบและกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

2552 2,335,000.00

- นายอุทยั แจงสนัต
114 00260/52 งานวจิยัและพฒันาการ

ปรบัปรุงโครงสรางของ 
Brominated LP-Wax โดย
ปฏกิริยิาเคมีอนิทรียเพื่อใช
เป็นสารหนวงไฟ

- ใหการสนบัสนุนขอมูลทางวชิาการและขอมูลทาง
เทคนิคทีเ่ป็นประโยชนตอการเตรียม และดดัแปร
โครงสรางของ Brominated LP-Wax เพื่อใชเป็นสาร
หนวงไฟในระดบั Lab scale ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

ฝ ายวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยี
กระบวนการ
ปิโตรเลียมและปิโตร
เคมี สถาบนัวจิยัและ
เทคโนโลยี ปตท.

- ภาควชิาวศิวกรรมวสัดุ 2552 1,200,000.00 - นายอภริตัน ไพศาลกติตโิชติ

- เพื่อศกึษาเทคนิควธิี ปจัจยั และสภาวะทีเ่หมาะสมของ
กระบวนการดดัแปร และปรบัปรุงโครงสรางของ 
Brominated LP-Wax โดยปฏกิริยิาเคมีอนิทรีย เพื่อ
สงัเคราะหเป็นสารหนวงไฟในระดบั Lab scale

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นางสาวอมรรตัน เลศิวรสริกิุล



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- วเิคราะหโครงสรางทางกายภาพและเคมีของ
ผลติภณัฑทีส่งัเคราะหได โดยอาศยัเทคนิคทางเคมี
อนิทรียและเคมีวเิคราะห รวมท ัง้เปรียบเทียบสมบตัิ
ดงักลาวกบัผลติภณัฑทีม่ีจาํหนายในเชงิพาณิชย

- นายวศิษิฎ โลเจรญิรตัน

- พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัของ ปตท. ใหมีความเชี่ยวชาญ
ในการใชอุปกรณทีจ่าํเป็นการเตรียม และดดัแปร
โครงสรางของ Brominated LP-Wax เพื่อใชเป็นสาร
หนวงไฟ และเครือ่งมือทดสอบทีเ่กีย่วของชนิดตางๆ 
เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชกบังานวจิยัในอนาคตได

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เลือก Catalytic Converter และอุปกรณตางๆ ที่
เกีย่วของ เพื่อสราง, ทดสอบ, และวเิคราะห
ความสามารถของระบบในการลดมลภาวะจาก
เครือ่งยนต Diesel Dual Fuel (DDF)

- ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล

- นายเอกไท วโิรจนสกุลชยั

- เลือกเทคนิคในการเพิม่อุณหภูมกิาซไอเสียให
เหมาะสมตอการลดมีเทนจากเครือ่งยนต DDF ในระบบ
 CatalyticConverter แบบใหมทีส่ภาวะการทาํงาน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายธเนศ อรุณศรีโสภณ

- เพื่อเผยแพรความรูทางวชิาการและประสบการณของ
อาจารยประจาํภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล

- นางสาวพรสวรรค ระเบียบ
แหวน
- นายยงยศ ตวนทอง
- นางสมบูรณ ยอดลํา้

116 00294/52 DDF Combustion and - พฒันาแบบจาํลองทางคอมพวิเตอรทีช่วยในการ บรษิทั ปตท. จาํกดั - ภาควชิา 2552 1,360,000.00 - นายธเนศ อรณศรีโสภณ

115 00297/52 Development of the 
Aftertreatment System for 
DDF Vehicle

บรษิทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน)

2552 862,000.00

116 00294/52 DDF Combustion and 
Calibration

 พฒนาแบบจาลองทางคอมพวเตอรทชวยในการ
วเิคราะหการทาํงานของเครือ่งยนตทีใ่ชหลกัการทาํงาน
แบบ Diesel Dual Fuel (DDF) และนําไปสูการ
ทาํนายพฤตกิรรมการเผาไหมของเครือ่งยนต

บรษท ปตท. จากด 
(มหาชน)

 ภาควชา
วศิวกรรมเครือ่งกล

2552 1,360,000.00  นายธเนศ อรุณศรโสภณ

- เสรมิสรางความรูความเขาใจเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะ
ตางๆของกระบวนการเผาไหมในแบบ DDF ทีพ่บใน
การทดลอง

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายพชิติ สุขเจรญิพงษ

- เสนอวธิีการปรบัปรุงการทาํงานของเครือ่งยนต DDF 
ภายใตสภาวะภาระการทาํงาน (Load) ตํ่า

- นายเอกไท วโิรจนสกุลชยั



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เผยแพรความรูทางวชิาการและเพิม่ประสบการณของ
คณาจารยและนิสติในภาควชิาฯ

- นายกติตศิกัดิ ์คาํสนิลา

- สงเสรมิการการตดิตอและแลกเปลีย่นความรูทาง
เทคโนโลยีข ัน้สูงทีเ่กีย่วกบัยานยนตระหวางหนวยงาน
ภายนอกกบัภาควชิาฯ

- นายธนนัชยั เตพมิลรตัน

- นายเอกวุฒ ิภทัรจารี
- นายดนุ ธนบุญชยั
- นายสารษิฐ จงเพิม่วฒันะผล
- น.ส.อรวรรณ วฒันพานิชภรณ
- น.ส.ศุภรานนัท เล็กประเสรฐิ
- นางสาวพรสวรรค ระเบียบ
- นายยงยศ ตวนทอง
- นางสมบูรณ ยอดลํา้

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- นายศรายุทธ สุรเวทวงศภาส
- นายธรรมทศัน ฉนัทวรภาพ
- นายพนิิจ ยมะคุปต

117 00374/52 โครงการออกแบบระบบบาํบดั
นํ้าเสียพรอมระบบเก็บ
รวบรวมกาซโรงฆาสตัว 
จงัหวดันครราชสีมา

- เพื่อออกแบบระบบบาํบดันํ้าเสียพรอมระบบเก็บ
รวบรวมกาซและจดัทาํรายงาน

บรษิทั เอส. เอล ฟูดส 
โปรดกัช ั่น จาํกดั

2552 40,500.00

 นายพนจ ยมะคุปต
- นายสราวุฒ ขยนังาน
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล
- นางสาวกุลนิภทัธ ทพัแสง
- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสะอาด(Clean 
Technology) ในกลุมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

- ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เพื่อสรางตวัอยางของสถานประกอบการทีป่ระสพ
ผลสาํเร็จในการนําเทคโนโลยีสะอาดไปใชในกลุม

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขนัของกลุม
พฒันาอุตสาหกรรมพื้นฐาน

- นางสาวพมิลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป

- เพื่อตอบสนองตอนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม - นางสาวมาลนิี เพ็ชรชะ
- นายสุรจติ สายสุพรรณ
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- นางสาวกุลนิภทัร ทพัแสง
- นางสาวมนสันนัท สมบูรณผล

- การรวบรวมขอมูลตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนินการ
ระบบการขนสงและจราจรอจัฉรยิะ

- ภาควชิาวศิวกรรมโยธา - นายชยัชาญ สุทธกิานต

- การจดัทาํแผนการพฒันาบรกิารจดัการระบบขนสง
อจัฉรยิะเพื่อควบคุมการบรหิารจดัการจราจรและแปลง
แผนแมบทไปสูการปฏบิตัไิดอยางมีประสทิธภิาพโดย
การออกแบบเบื้องตนและจดัทาํแผนปฏบิตักิารและ
พฒันาบุคลากรดานเทคโนโลยี่สารสนเทศดาน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายพงษศกัดิ ์สุรยิวนากุล

- นายชวเลข วณิชเวทนิ
ั ิ  ิ
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118 00413/52 โครงการศกึษาเพื่อสงเสรมิการ
ใชเทคโนโลยีสะอาดในกลุม
อุตสาหกรรมพื้นฐาน

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมือง
แร

2552 2,375,000.00

00100/48 โครงการบรกิารจดัการระบบ
ขนสงและการจราจรอจัฉรยิะ

สาํนกังานนโยบายและ
แผนการขนสงและ
จราจร

2548 29,170,800.00

- นายวชัรนิทร วทิยกุล
- รอยเอกพพิฒัน สอนวงษ
- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน
- นายดีบุญ เมธากุลชาติ
- นายศริวิฒัน พูนวศนิ
- นายวรากร ไมเรียง



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาวจิยัการกาํหนดชัน้คุณภาพงานคอนกรีตที่
สอดคลองกบัหนวยแรงอดัทีใ่ชในงานกอสรางใน

- ภาควชิาวศิวกรรมโยธา - นายประเสรฐิ สุวรรณวทิยา

- เพื่อศกึษาวจิยัคาหนวยแรงอดัของคอนกรีตทีเ่หมาะสม
ในแตละช ัน้คุณภาพสาํหรบัการออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสรมิเหล็กในประเทศไทย

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายตระกูล อรามรกัษ

- เพื่อจดัทาํรางขอกาํหนดวาดวยการรบันํ้าหนกั ความ
ตานทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบตัิ
ของคอนกรีต คอนกรีตเสรมิเหล็ก ในอาคารทีใ่ช
โครงสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก

- นายปิยะ โชตกิไกร

- เพื่อจดัทาํเทคนิคพจิารณเกีย่วกบัรางขอกาํหนดในขอที่
 2.3 เพื่อนําขอมูลมาปรบัปรุงแกไขรางขอกาํหนด
พรอมท ัง้เผยแพรและใหความรูทีเ่กีย่วของแกผูทีส่นใจ

- นายวนัชยั ยอดสุดใจ

- นายทรงวุฒ ิเฮงพระธานี
- นายกจิพฒัน ภูวรวรรณ
- นายชาญณรงค ไวยพจน
- นายธีระพล ออนละมูล
- นางสาวอรุณี เรียนดารา
- นางสาคร ศรีกาฬสนิธุ

121 00512/51 - ตรวจสอบและประเมนิโครงสราง ในดานความม ั่นคง
แข็งแรง และความปลอดภยัในการใชงาน

กองบาํรุงรกัษาทาง 
การทางพเิศษแหง
ประเทศไทย

- ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 2551 5,700,550.00 - นายสุทธศิกัดิ ์ศรลมัพโครงการศกึษาและตรวจสอบ
ประเมนิโครงสรางทางขึน้-ลง 
และบนัไดทางขึน้ดานเก็บคา

120 00400/49 โครงการวเิคราะหหนวย
แรงอดัของคอนกรีตในสภาพ
ตางๆ เพื่อปรบัปรุงกฎหระทรวง

กรมโยธาธกิารและผงั
เมือง

2549 3,644,580.00

ประเทศไทย
- ตรวจสอบและประเมนิความเสียหายโครงสรางทางขึน้-
ลง และบนัไดทางขึน้ ดานฯ ระดบัความรุนแรง ปรมิาณ
ความเสียหาย เป็นตน พรอมท ัง้จดัทาํเป็นขอมูลอางองิ 
(Benchmark) เพื่อใชในการเฝ าตดิตามพฤตกิรรมหาก
เกดิปญัหาขึน้ในอนาคต

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายวรากร ไมเรียง

- เสนอแนวทางและวธิีการซอมบาํรุงทีจ่าํเป็น และ - นายกอโชค จนัทวรางกูร
- จดัทาํแผนการตรวจสอบตอเนื่อง (Inspection Plan)
 และการบาํรุงรกัษาทีจ่าํเป็น

- นายทรงวุฒ ิเฮงพระธานี

- นายบารเมศ วรรธนะภูติ

และบนัไดทางขนึดานเก็บคา
ผานทางของทางพเิศษบูรพาวถิี
 (โครงการวจิยั)



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นายอภนิิต ิโชตสิงักาศ
- นายรฐัธรรม อสิโรฬาร
- นายบรรพต กุลสุวรรณ
- นางสาวมนนัยา จนัทศร
- นางสาวศริลิกัษณ ศริสิงิห
- นางนิภา บุญทูล
- นางสาวชื่นกมล พนัธุไชยา
- นายชชัวาลย พูลลาภพานิช

- นายกฤษณ เสาเวียง
122 00390/51 - ถายทอด เผยแพรใหความรู ความเขาใจแกชุมชน ให

รูจกัการนําแหลงพลงังานทดแทนในทองถิน่มาใชให
เป็นประโยชนทดแทนพลงังานสิน้เปลือง

กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ
พลงังาน

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2551 4,325,670.00 - นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- รณรงคสรางจติสาํนึก สรางการมีสวนรวมในการ
ประหยดัพลงังานใหแกชุมชน

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- สงเสรมิ สนบัสนุนใหมีการทดลองใชเทคโนโลยี
พลงังานทดแทนและอุปกรณลงังานอยางมีประสทิธภิาพ 
โดยสามารถลดการใชพลงังานใหนอยลง

- นายชาตชิาย ยมะคุปต

- ถายทอด เผยแพร ฝึกอบรมการ ผลติเทคโนโลยี
พลงังานทดแทนทีเ่หมาะสมกบัชมชน

- นายวชิยั ศวิะโกศษิฐ

โครงการศกึษา สาํรวจ 
ประมวลผลขอมูล และจดัการ
ประชุมสมันา โครงการ
พลงังานชุมชน ประเทศกมัพูชา

พลงงานทดแทนทเหมาะสมกบชุมชน
- เพื่อใหราษฎรทีเ่ขารวมโครงการ มีคาใชจายดาน
พลงังาน เป็นการพฒันาคุณภาพชีวติใหดีขึน้ และสราง
โอกาสในการประกอบอาชีพ

- นายไชยยศ สริเิพาประดษิฐ

- นายธงไชย ศรีนพคุณ
- นางสาวธมลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป
- นายแหลมไทย พูวณิชย
- นางพุทธชาต ิชุณสาคร
- นายบุญมา ป านประดษิฐ
- นางสาวภารดี แซอึง้
- นางสาวฐติมิา เนียมสาํเภา



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นายสุรจติ สายสุพรรณ
- นายอานนทชยั หนองพงษ
- นางสาวมาลนิี เพ็ชรชะ
- นางสาวนนัทนา จนัทรมณี
- นายสามารถ นาคออน
- นายสราวุฒ ขยนังาน
- นายสมัพนัธ แกวมุกดา
- นางสาวสุมาลี ขาํยนิดี
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข

- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล

- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- นางสาวกุลนิภา ทพัแสง
- เพื่อศกึษาการสงัเคราะหซีโอไลต A จากเถาลอยถาน
หนิซบับทิูมนิสัทีไ่ดจากโรงไฟฟ า Stocker Boiler / 
Circulating Fluidized Bed (CFB)

- ภาควชิาวศิวกรรมเคมี - นางเมตตา เจรญิพานิช

- เพื่อศกึษากลไกการควบคุมการสงัเคราะหซีโอไลต A 
จากเถาลอยถานหนิซบับทิูมนิสัทีไ่ดจากโรงไฟฟ า 
Stocker Boiler / Circulating Fluidized Bed และ
สงัเคราะหซีโอไลต A ปรมิาณ 500 กรมั (นํ้าหนกัแหง)

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นางสาวอรอนงค จุลพนัธ

โ ่ ่ โ โ

123 00213/52 การสงัเคราะหซีโอไลต A จาก
เถาลอยถานหนิซบับทิูมนิสัที่
ไดจากโรงไฟฟ า Stocker 
Boiler / Circulating 
Fluidized Bed (CFB)

บรษิทัสยามวจิยัและ
นวตักรรม จาํกดั

2552 385,000.00

124 00216/52 โครงการศกึษาเพื่อกาํหนด
แนวทางอนุญาตต ัง้/ขยาย
โรงงานในพื้นทีลุ่มนํ้าหลกั

- เพื่อประเมนิคาภาระบรรทุกของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทีต่ ัง้อยูในพื้นทีข่องลุมนํ้าบางปะกงและลุม
นํ้าปราจีนบุรี

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

- ภาควชิาวศิวกรรม
สิง่แวดลอม

2552 4,850,000.00 - นายฉตัรดนยั จริะเดชะ

- เพื่อประเมนิคาภาระบรรทุกของเสียทีเ่หมาะสมจาก
โรงงานอุตสาหกรรมซึง่ขออนุญาตต ัง้/ขยายโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นทีลุ่มนํ้าบางปะกงและลุมนํ้าปราจีนบุรี
 โดยคาํนึงถงึขีดความสามารถในการรองรบัมลพษิ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นางสาวนฤมล วงศธนาสุนทร

- เพื่อประเมนิการเปลีย่นแปลงคุณภาพนํ้าของแมนํ้า
บางปะกง แมนํ้านครนายก และแมนํ้าปราจีนบุรี ใน
กรณีออกใบอนุญาตต ัง้/ขยายโรงงานอุตสาหกรรมใดๆ 
ในพื้นทีลุ่มนํ้าบางปะกงและลุมนํ้าปราจีนบุรี

- ดร.กฤษณสั สุรกติย



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อประเมนิคาภาระบรรทุกของเสียคงเหลือในแตละ
พื้นทีข่องลุมนํ้าบางปะกงและลุมนํ้าปราจีนบุรี เพื่อเป็น
แนวทางในการกาํหนดแผนการออกใบอนุญาตต ัง้/ขยาย
โรงงานอุตสาหกรรม ในอนาคต 5 10 และ 15 ปี

- นายสุชาต ิเหลืองประเสรฐิ

- นายรวชิญ ทวีทรพัย
- นายกติยิศ ต ัง้สจัจวงศ
- นายเอกลกัษณ ชูเนตร
- นางสาวสาลนิี สทิธโิชคธรรม
- น.ส.พรรณนิภา นาคสนิไพศาล

125 00244/52 โครงการจดัทาํแผนแมบท
แกไขปญัหาวกิฤตนิํ้า (พื้นที่
ลุมนํ้ายม)

- เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล วเิคราะห และศกึษาสภาพ
สมดุลนํ้า ปญัหาวกิฤตนิํ้าดานตางๆ ในระดบัพื้นทีลุ่มนํ้า
สาขาของแมนํ้ายม เพื่อกาํหนดแนวทางและมาตรการ
ในการป องกนับรรเทาและแกไขทีส่อดคลองกบัแนว
ทางการแกไขปญัหาของกลุมลุมนํ้าเจาพระยาใหญและ
นโยบายการพฒันา เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
ฉบบัที ่10 โดยใหมีการวเิคราะหท ัง้ในระดบัลุมนํ้าสาขา
และลุมนํ้าหลกั โดยแสดงผลในระดบัจงัหวดัดวย

กรมทรพัยากรนํ้า - ภาควชิาวศิวกรรม
สิง่แวดลอม

2552 17,943,200.00 - นายฉตัรดนยั จริะเดชะ

- เพื่อกาํหนดยุทธศาสตร ในการป องกนับรรเทาและ
แกไขปญัหาวกิฤตนิํ้าทีเ่กดิขึน้ไดแก อุทกภยั ความแหง
แลงและคุณภาพนํ้าเสือ่มโทรม รวมถงึการจดัทาํ

ป ิ ั ิ ใ   ใ โ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเจษฎา แกวกลัยา

แผนปฏบิตักิารในระยะเรงดวนและในระยะยาว โดย
เนนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที ่รวมถงึ
หนวยงานทีเ่กีย่วของเพื่อใหเกดิการบรหิารจดัการ
ป องกนับรรเทาแกไขปญัหาวกิฤตนิํ้าแบบผสมผสานทีม่ี
ทศิทางทีช่ดัเจนและไปในแนวเดียวกนั ในระดบัลุมนํ้า

 ํ้ ั ั ั ั- เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการป องกนับรรเทาและแกไข
ปญัหาวกิฤตนิํ้าในระดบัลุมนํ้าสาขา ลุมนํ้าหลกัและระดบั
จงัหวดั โดยเสรมิสรางความรวมมือและการมีสวนรวม
ขององคกรตางๆ และประชาชนในทุกข ัน้ตอน

- นายชยัวฒัน ขยนัการนาวี



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อเสนอแผนปฏบิตั/ิมาตรการ/แนวทางทีเ่หมาะสม 
รวมถงึแผนปฎบิตักิารในระยะตางๆ แกฝ ายเลขานุการ
คณะกรรมการทรพัยากรนํ้าแหงชาติ

- นายกอบเกียรต ิผองพุฒิ

- นายจริะวฒัน กณะสุต
- นางสาวนุชนารถ ศรีวงศติานนท
- นายศุภวุฒ ิมาลยักฤษณะชลี
- นายศโิรตม จวิารตัน
- นายบารเมศ วรรธนะภูติ
- นายอภศิกัดิ ์โพธิป์ั้น
- นายศรณัย วรรธนจัฉรยิา
- นายสุชาต ิเหลืองประเสรฐิ
- รศ.สาํเรียง เมฆเกรียงไกร
- นางกอบกุล สามคัคี
- นายปรีดา ทองสุขงาม

126 00360/52 - เพื่อสงเสรมิการใชทรพัยากรแรในการผลติปุ ยธาตุ
อาหารรองและธาตุอาหารเสรมิใหเกดิประโยชนสูงสุด

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมือง
แร กระทรวง

- ภาควชิาวศิวกรรมวสัดุ 2552 2,300,000.00 - นายพีระพงศ ตรยิเจรญิ

- เพื่อสงเสรมิการพฒันากระบวนการผลติและผลติภณัฑ
ปุ ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสรมิ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นางสุรีรตัน ผลศลิป

- เพื่อสงเสรมิใหเกดิการถายทอดเทคโนโลยีการพฒันา - นางสาวรตพิร ม ั่นพรหม

โครงการพฒันาทรพัยากรแร
เพื่อใชเป็นวตัถุดบิในการผลติ
ปุ ยธาตุอาหารรองและธาตุ
อาหารเสรมิ (โครงการวจิยั)

- เพอสงเสรมใหเกดการถายทอดเทคโนโลยการพฒนา
อุตสาหกรรมผลติปุ ยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสรมิ

- นางสาวรตพร มนพรหม

- นายพยูร เสนทองแกว

- นางสาวอญัชลี นุชหมอน
- นางสาวจุรีรตัน ชวยบาํรุง
- นางศริริกัษ มกัเจรญิลาภ
- นางสาวจริาพร บวัสาย
- นางสาววรรณา พูลสวสัดิ ์

- เพื่อสนบัสนุนสงเสรมิใหอุตสาหกรรมปุ ยทีใ่ชแร
ภายในประเทศเป็นวตัถุดบิมีความเขมแข็ง มีการพฒันา
อยางย ั่งยืน และมีขีดความสามารถในการแขงขนั



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นายวศิษิฎ โลเจรญิรตัน
- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- นางสาวพมิลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป
- นายราชธีร เตชไพศาลเจรญิกจิ

127 00380/52 - สงเสรมิสนบัสนุนผูประกอบกจิการโรงงานขนาดเล็ก
(Small Enterprise)ลดตนทุนการผลติ โดยการเพิม่
ประสทิธกิารผลติ ประหยดัพลงังาน ชวยลดภาวะโลกรอน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

- ศูนยวศิวกรรมพลงังาน
และสิง่แวดลอม บางเขน

2552 4,312,500.00 - นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- สรางโรงงานตนแบบขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการ
ประหยดัพลงังาน เพิม่ประสทิธภิาพดานการผลติของ
สถานประกอบการ

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน

- เพื่อสรางจติสาํนึก พฒันาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
ดานการประหยดัพลงังาน

- นางสาวพมิลรตัน พุทธมลินิป
ระทีป

- เพื่อลดการใชพลงังานและลดภาวะโลกรอนท ัง้ในระดบั
โรงงานและประเทศโดยรวม

- นางสาวอญัชลี กลอมกลํ่านุม

- นายธรรมทศัน ฉนัทวรภาพ
- นายศรายุทธ สุรเวทวงศภาส
- นางสาวมาลนิี เพ็ชรชะ
- นางสาวลกัษมณ ปีตานนทชยั

โครงการประหยดัพลงังาน
สาํหรบัโรงงานขนาดเล็ก 
(Energy Saving for Small
 Enterprise : ES for SE) 
(นํารองวศิวกรรมเชงิลกึ) 
ภายใตคาใชจายในการศกึษา
และพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการโรงงาน

- นางสาวธีรดา ป องสีดา
- นายสราวุฒ ขยนังาน
- นายพนิิจ ยมะคุปต
- นางสาวยุวดี เตชรตันะอมรสุข
- นางจนิดา เกดิสวสัดิ ์

- นางสาวจีราวฒัน สมบูรณผล
- นางสาวกุลนิภทัร ทพัแสง



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ภาควชิาวศิวกรรมการ
บนิและอวกาศ
- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

129 00294/53 การจดัจางโครงการทดลองใช 
LNG ในเรือประมง

- คาหาปญัหาดานเทคนิคและวธิีการแกปญัหาดงักลาว
เพื่อเป็นตวัอยางในการใช LNG กบัเรือประมง และยาน
ยนตท ั่วไปตอไป

บรษิทั ปตท.จาํกดั 
(มหาชน)

- ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล

2553 1,652,780.00 - นายพพิล บุญจนัตะ

- คาหาปญัหาดานความปลอดภยัและวธิีการแกปญัหา
ดงักลาวเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัติอไป

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
บางเขน

- นายนนทวฒัน จนัทรเจรญิ

- เพื่อทดสอบความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตรและดาน
เทคนิคของการใช LNG กบัเรือประมง

- นายชวลติ กติตชิยัการ

- เพื่อเปรียบเทียบเชงิเศรษฐศาสตรและเทคนิคระหวาง
การใชกาซธรรมชาตเิหลวกบักาซปิโตรเลียมเหลวใน

- นายรุง เรืองผล

- นายมงกุฎเดช พชิยัสวสัดิ ์

- นายอมร กองตนั
- นายกาํพล ใจตรง
- นายกมลฉตัร เทีย่งแกว
- นายจตุรงค พรหมมาศ
- นายณตักิรณ ชนิทอง
- นายพงศธร ราคมสุข

็

889,572.00 - นายปองวทิย ศริโิพธิ ์128 00129/53 การวจิยัและพฒันาลาํตวั
อากาศนาวา (Airship) พรอม
อุปกรณ

- 1. เพื่อจดัสรางและพฒันาลาํตวัอากาศนาวา (Airship)
 ขนาด 20 เมตร 2.เพื่อวเิคราะหและออกแบบลาํตวั
อากาศนาวา (Airship) ทีเ่หมาะสม 3.เพื่อจดัหาวสัดุ 
อุปกรณ ทีเ่หมาะสม

กรมวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกลาโหม

2553

- นางสาวศรินิภา หลายเจ็ด
- นางสาวจารุวรรณ วอทอง
- นายยงยศ ตวนทอง
- นางสุภาพร สถติย
- นางสาวอานนัตยา นาชยัเวียง

- นางสาวพรสวรรค ระเบียบ
- นางสมบูรณ ยอดลํา้
- นายสุวตัร เกษมพุก
- นางสุกญัญา เอกมวง
- นางสุภาวดี เกษมพุก
- นางสาวปานทพิย ชางทอง



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ตดิตามและประเมนิการพฒันาความรูและทกัษะตางๆ 
ของครูวทิยาศาสตร และคณิตศาสตรผูเขารบัการอบรม
หลกัสูตรมาตรฐาน (หลกัสูตรกลาง) และจดัทาํรายงานวา
 การพฒันาความรูและทกัษะตางๆของครูเป็นตาม
เป าหมายของการอบรมหรือไม

- ภาควชิาการศกึษา - นางบุญเรียง ขจรศลิป

- ตดิตามและประเมนิวาครูวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร
ผูเขารบัการอบรมหลกัสูตรมาตรฐาน (หลกัสูตรกลาง) 
และจดัทาํรายงานวาครูไดนําความรูและประสบการณที่
ไดจากการอบรมไปใชขยายผลในการจดัการเรียนการ
สอนในสถานศกึษาของตนหรือไม อยางไร

- คณะศกึษาศาสตร 
บางเขน

- นายชานนท จนัทรา

- ตดิตามและประเมนิระดบัและคุณภาพของการจดัการ
เรียนการสอนของครู และจดัทาํรายงานวา การจดัการ
เรียนรูของครูเป็นไปตามทีม่าตรฐานการจดัการเรียนรู
วทิยาศาสตรและคณิตศาสตรทีเ่นนกระบวนการคดิ
วเิคราะห การสืบเสาะหาความรู และการเนนผูเรียนเป็น
สาํคญัหรือไม

- นายพงศประพนัธ พงษโสภณ

- นายทรงชยั อกัษรคดิ
- นายขจรศกัดิ ์บวัระพนัธ

- ภาควชิาการศกึษา - นางบุญเรียง ขจรศลิป

คณะศกึษาศาสตร
130 00079/51 โครงการตดิตามผลการอบรม

ครูวทิยาศาสตรและครู
คณิตศาสตร หลกัสูตรกลาง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

สถาบนัสงเสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

2551 6,738,000.00

- เพื่อประเมนิโครงการทีส่งเสรมิคุณภาพทางวชิาการ สาํนกังาน 2551 3,350,000.00131 00249/51 ประเมนิโครงการสงเสรมิ ุญ
- คณะศกึษาศาสตร - นายฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ ์

- นายชานนท จนัทรา
- นางสุนทรา โตบวั
- นางสาวอรพรรณ บุตรกตญัู
- นายทรงชยั อกัษรคดิ

ุ
ระดบัการศกึษาข ัน้พื้นฐาน ปีงบประมาณ 2550 ของ
สาํนกังานวชิาการและมาตรฐานการศกึษา ในดานปจัจยั
นําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลติ และดานความ
คุมคาของโครงการ

คณะกรรมการ
การศกึษาข ัน้พื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร

, ,
คุณภาพทางวชิาการระดบั
การศกึษาข ัน้พื้นฐาน



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อสรางแบบประเมนิสือ่สิง่พมิพ สือ่หนงัสือคูมือ และ
รายการโทรทศันและหาคุณภาพของแบบประเมนิที่
สรางขึน้โดยผูทรงคุณวุฒิ

- ภาควชิาเทคโนโลยี
การศกึษา

- นายสาโรช โศภีรกัข

- เพื่อประเมนิสือ่สิง่พมิพ สือ่หนงัสือคูมือ และรายการ
โทรทศัน

- คณะศกึษาศาสตร 
บางเขน

- นายณรงค สมพงษ

- เพื่อนําสือ่ทีผ่านการแกไขปรบัปรุงแลวไปใชกบั
กลุมเป าหมาย

- นาวาอากาศตรีสญัชยั พฒันสทิธิ ์

- เพื่อประเมนิผลการใชสือ่สิง่พมิพ สือ่หนงัสือคูมือและ
รายการโทรทศัน

- นายจงกล แกนเพิม่

- นายไพฑูรย ศรีฟ า
- เพื่อประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกจิกรรม
การประชาสมัพนัธใหความรูแกนกัเรียนในสถานศกึษา

- ภาควชิาการศกึษา - นายวสนัต ทองไทย

- เพื่อวเิคราะหปจัจยัตางๆทีม่ีผลตอความสาํเร็จของการ
ดาํเนินกจิกรรมการประชาสมัพนัธ ณ สถานศกึษา ของ
หนวยเคลือ่นทีฯ่

- คณะศกึษาศาสตร 
บางเขน

- นางสาวพรอมพไิล บวัสุวรรณ

- เพื่อพฒันารูปแบบหรือกลยุทธการประชาสมัพนัธใน
สถานศกึษาทีส่ามารถขยายผลสูเครือขาย
- เพื่อศกึษาแนวทางในการบูรณาการการดาํเนินงานกบั
โครงการตางๆดานการคุมครองผูบรโิภคในโรงเรียน

- ภาควชิาอาชีวศกึษา - นางสาวสมสุดา ผูพฒัน
- คณะศกึษาศาสตร - นางจฬารตัน วฒันะ

132 00128/52 โครงการวจิยับูรณาการสือ่
สุขภาพเพื่อเพิม่องคความรู
และทศันคตติอการดูแล
สุขภาพของประชาชนและ
ทหารในจงัหวดัชายแดนภาคใต

ประชาชนและทหาร
ในจงัหวดัชายแดนใต

2552 316,800.00

133 00759/52 โครงการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล
การประชาสมัพนัธใหความรู
ผูบรโิภคของหนวยเคลือ่นที่
เพื่อความปลอดภยัดานอาหาร
 ณ สถานศกึษา

สาํนกังาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา

2552 410,000.00

3,000,000.00134 00619/52 โครงการการตดิตามและ
ประเมนิผลการดาํเนินงาน

- เพื่อตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของสท. 
ตามแผนปฏบิตัริาชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552

สาํนกังานสงเสรมิ
สวสัดภิาพและพทิกัษ

2552
 คณะศกษาศาสตร 
บางเขน

 นางจุฬารตน วฒนะ

135 00407/53 - เพื่อวจิยัและพฒันานวตกรรมเครือขายการเรียนรู การ
ฝึกประสบการณวชิาชีพ คณะศกึษาศาสตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

สาํนกังานเลขาธกิาร
สภาการศกึษา 
กระทรวงศกึษาธกิาร

- ภาควชิาการศกึษา 2553 270,000.00 - นางสาวพรทพิย ไชยโส

- เพื่อศกึษาบทบาทของสถาบนัผลติครูและหนวยงานท
เกีย่วของในการสงเสรมิเครือขายการเรียนรูการฝึก
ประสบการณวชิาชีพศกึษาศาสตร เพื่อพฒันาคุณภาพ
ผูเรียน

- คณะศกึษาศาสตร 
บางเขน

- นางสาวชีพสุมน รงัสยาธร

โครงการวจิยัและพฒันาการ
สงเสรมินวตกรรมเครือขายการ
เรียนรู การฝึกประสบการณ
วชิาชีพคณะศกึษาศาสตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
ระยะที2่

ของสท. ตามแผนปฏบิตัิ
ราชการประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ในระดบัผลลพัธ

ฏ
 ในระดบัผลลพัธ เด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพกิาร
 และผุสูงอายุ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อจดัทาํขอเสนอแนะเชงินโยบาย การสงเสรมิ
เครือขายการเรียนรู การฝึกประสบการณวชิาชีพ
ศกึษาศาสตร เพื่อพฒันาคุณภาพผูเรียน

- นางสาวสุดารตัน สารสวาง

- นายชานนท จนัทรา
- นายฉตัรศริ ิปิยะพมิลสทิธิ ์

- นางสาวนฤมล ยุตาคม
- นางสาวสริพิร ทพิยคง
- นางสาววารุณี ลภันโชคดี
- นางเมธนิี วงศวานิช รมัภกา
- นางเรณุมาศ มาอุน
- นายชาญชยั ขนัตศิริิ

- เพื่อประเมนิประสทิธผิลในการดาํเนินโครงการฟื้นฟู
คุณภาพชีวติและทรพัยากรในพื้นทีต่นนํ้าหนาวทีผ่านมา
ในรอบ ปี พ.ศ. 2549 ของเขตพื้นที ่ต.หลกัดาน อ.นํ้า
หนาว จ.เพชรบูรณ

- ศูนยวจิยัเศรษฐศาสตร
ประยุกต

- นายธนัวา จติตสงวน

- เพื่อคนหารูปแบบการพฒันาทีม่ีประสทิธภิาพในการ
ดาํเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวติและทรพัยากรใน
พื้นทีต่นนํ้าหนาวในปจัจุบนัและอนาคต

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายวฒันา สวรรยาธปิตัิ

- เพือนําเสนอแนวคดิในเชงินโยบายเพื่อดาํเนินการ - ดร.บณัฑนิี สูตรสุคนธ

คณะเศรษฐศาสตร
136 00314/49 ประสทิธผิลของการดาํเนินงาน

โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวติ
ของชุมชนบนพื้นทีต่นนํ้านํ้า
หนาว ตาํบลหลกัดาน อาํเภอ
นํ้าหนาว จงัหวดัเพชรบูรณ

กองบญัชาการทหาร
สูงสุด

2549 200,000.00

พฒันาโครงการพื้นทีต่นนํ้าป าสกัและประยุกตใชกบั
พื้นทีต่นนํ้าอืน่ๆ ทีม่ีลกัษณะใกลเคียงกนั

ู ุ

- นางวรรณดี สุทธนิรากร
137 00324/49 - เพื่อสรางความตระหนกัถงึความสาํคญัของ

อุตสาหกรรมยาเสนมวนเองทีม่ีขนาดใหญและมีบทบาท
ตอการบรโิภคยาสูบ

PHILIP MORRIS 
THALAND LIMTED

- ศูนยวจิยัเศรษฐศาสตร
ประยุกต

2549 1,393,600.00 - นายอุนกงั แซลิม้

- เพื่อเสนอมาตรการทางภาษีสรรพสามติและกฎหมายที่
เหมาะสมในการควบคุมการบรโิภคยาสูบประเภทยาเสน
มวนเอง

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

มาตรการทางภาษีสรรพสามติ
และกฎหมายทีเ่หมาะสม
สาํหรบัอุตสาหกรรมยาเสนมวน
เอง



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาผลกระทบของการดาํเนินมาตรทางภาษี
สรรพสามติตอผลติภณัฑยาสูบประเภทตาง ๆ การ
บรโิภคยาสูบ และการจดัเก็บรายไดของรฐั
- เพื่อศกึษาสถานภาพของธุรกจิกอนเขาสูกระบวนการ
ฟื้นฟูกจิการของลูกหนี้ในศาลลมละลายกลาง

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร - นายชูชีพ พพิฒันศถิี

- เพื่อประเมนิผลการดาํเนินธุรกจิของกจิการหลงัออก
จากแผนฟื้นฟูกจิการของลูกหนี้ในศาลลมละลายกลางไป

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายจีรศกัดิ ์พงษพษิณุพจิติร

- เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ีผลตอความสาํเร็จหรือความ
ลมเหลวของกจิการหลงัออกจากการฟื้นฟูกจิการของ

- นางชลลดา หลวงพทิกัษ

- เพื่อหาแนวทางในการพฒันากระบวนการฟื้นฟูกจิการ
ของลูกหนี้ในศาลลมละลายกลาง ใหมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้
 เพื่อความมีเสถียรภาพของกจิการทีผ่านกระบวนการ
ของศาลลมละลายกลาง

- นายศกัดิส์ทิธิ ์บุศยพลากร

- นางสาววรดี จงอศัญากุล
- ศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอมของโครงการของเทศบาล
เมืองชลบุรี จงัหลดัชลบุรี

- ศูนยวจิยัเศรษฐศาสตร
ประยุกต

- นายวนิยั อาจคงหาญ

- เพื่อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม
และมาตรการดาํเนินตรวจสอบคุณภาพสิง้แวดลอมของ

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายพงศชนิศ ชูวริชั

- เพื่อใหโครงการพฒันาชายฝั่งแบบบูรณาการนี้ มีสวน
ในการพฒันาการทองเทีย่ว พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
อยางย ั่งยืน

- นายสามคัคี บุณยะวฒัน

138 00196/51 การประเมนิผลการดาํเนิน
ธุรกจิของกจิการหลงัออกจาก
แผนฟื้นฟูกจิการของลูกหนี้ใน
ศาลลมละลายกลาง

ศาลลมละลายกลาง 2551 2,500,000.00

139 00309/49 การศกึษาผลกระทบ
สิง่แวดลอม (Environment 
Impact Assessment, EIA)
 โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน
ตามแผนแมบทการปรบัปรุง
ทศันียภาพตามบรเิวณตามเสน
การจราจร และแผน

 ั ื

สาํนกังานเทศบาล
เมืองชลบุรี

2549 3,450,000.00

- นายประทกัษ ตาบทพิยวรรณ
- ศกึษารูปแบบการทาํฟารมขอตกลงสนิคาพืชผกั - ศูนยวจิยัเศรษฐศาสตร

ประยุกต
- นางเรืองไร โตกฤษณะ

- เปรียบเทียบการทาํฟารมขอตกลงและฟารมอสิระ - คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายสมคดิ ทกัษิณาวสิุทธิ ์

- ศกึษาราคาในวถิีการตลาดแตละระดบั - นางสาวธนัยาดา มะวงษไวย

ยุทธศาสตรการพฒันาเมือง
เทศบาลเมืองชลบรีและ140 00307/49 Suveys on contract 
farming of vegetables 
and related issues

รศ.ดร.เรืองไร 
โตกฤษณะ

2549 524,481.75



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อใหมียุทธศาสตร และมาตรการตามการพฒันา
เครือขายวสิหากจิ ในการสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอมรายพื้นที ่โดยแบงตามอุตสาหกรรม

- ศูนยวจิยัเศรษฐศาสตร
ประยุกต

- นางสุมาลี สนัตพิลวุฒิ

- เพื่อใหไดแผนปฏบิตักิารสงเสรมิวสิหากจิขนาดกลาง
และขนาดยอมรายพื้นทีต่ามการพฒันาเครือขายวสิาหกจิ
 โดยแยวตามอุตสาหกรรมเป าหมายศกัยภาพของกลุม

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายจีรศกัดิ ์พงษพษิณุพจิติร

- เพื่อใหเกดิการทาํงานเชงิบูรณาการของหนวยงานที่
เกีย่วของท ัง้ภาครฐัและเอกชนพื้นทีเ่ป าหมาย ในการ
สะทอนขอมูลทีเ่ท็จจรงิของพื้นที่

- นางจีรพรรณ กุลดลิก

- นายศานิต เกาเอี้ยน
- นางรสดา เวษฎาพนัธุ
- นายสมหมาย อุดมวทิติ

142 00289/50 โครงการสงเสรมิการมีบทบาท
เชงิรุกของไทยในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
่

- เพื่อใมหมีขอมูลรายละเอียดเกีย่วกบัสถานะปจัจุบนั
ของประเทศคูเจราจาหลกัในการใหบรกิารดานการ
โทรคมนาคม และดานคอมพวิเตอร

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่สาร

- ศูนยวจิยัเศรษฐศาสตร
ประยุกต

2550 7,800,000.00 - นางสุมาลี สนัตพิลวุฒิ

- เพื่อจดัทาํขอเสนอแนะตอแนวทางความรวมมือและ
การเจรจากนัคูเจรจาหลกัในสาขาบรกิารคมนาคม และ
ดานคอมพวิเตอรและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่อง ใหประเทศมีน
โนบายและแผนเจรจาเชงิรุกสาํหรบัประเสไทยในการ
ดาํเนินการความรวมมือและการเจรจาในดานทีเ่กีย่วของ

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายจีรศกัดิ ์พงษพษิณุพจิติร

141 00124/48 โครงการจดัทาํแผนปฏบิตักิาร
สงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอมรายสาขา
จาํแนกตามพื้นทีก่ลุมภาคกลาง
 นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา 
อางทอง ชยันาท ลพบุรี สระบุรี
 สิง่หบุรี

สาํนกัสงเสรมิวสิาหจิ
ขนาดกลางและขนาด
ยอม

2548 2,000,000.00

- เพื่อศกึษาสถานะของอุปสงคและอุปทานแรงงานดาน
ซอฟตแวรในประเทศไทยและประเทศคูเจรจา

- นายศุภชาต ิสุขารมณ

- เพื่อศกึษากรอบขอตกลงทีเ่กีย่วของกบัการเคลือ่นยาย
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

- นายจารกึ สงิหปรีชา

- เพือศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของการเคลือ่นยาย
บุคลากรในสาขาวชิาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

- นายบณัฑติ ชยัวชิญชาติ

- นายสมหมาย อุดมวทิติ
- นางกาญจนา ศรีพฤทธิเ์กียรติ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อใหคาํปรกึษาเกีย่วกบัการประเมนิมูลคา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงแวดลอมในพื้นทีต่างๆ ทาํงาน
เกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

- นายธนัวา จติตสงวน

- เพื่อเผยแพรและประชาสมัพนัธการประเมนิมูลคา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในระดบันานาชาตทิี่
ไดรวมกนัจดัทาํในระดบันานาชาตใิหหนวยงานราชการ
และหนวยงานทีไ่มใชราชการไดทราบและนําไปปฏบิตัิ

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นางสาวนุชนาถ ม ั่งค ั่ง

- เพื่อจดัทาํรายงานภาษาองักฤษในการเผยแพรและ
ประชาสมัพนัธการประเมนิมูลคาทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอมทีไ่ดรวมกนัจดัทาํในระดบันานาชาติ
- เพื่อสนบัสนุนการจดัทาํการฝึกอบรมการประเมนิ
มูลคาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในประเทศไทย
- เพื่อสนบัสนุนกจิกรรมตางๆ ทีจ่ดัขึน้ภายใตโครงการ 
The Regional Task Force on Economic 

144 00460/51 การสาํรวจและจดัทาํฐานขอมูล
ชุมชนไทยและภาคธุรกจิไทย
ในสหรฐัอเมรกิา

- สาํรวจและจดัทาํขอมูลในเชงิลกึเกีย่วกบัประชากรไทย
และชุมชนไทยทีพ่ํานกัในสหรฐัอเมรกิา โดยจาํแนกตาม
ลกัษณะทางภูมศิาสตรและลกัษณะทางประชากรศาสตร 
เชน เพศ อายุ อาชีพ

สถานเอกอคัรราชทูต 
ณ กรุงวอชงิตนั

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

2551 1,561,580.93 - นายกมัปนาท เพ็ญสุภา

- สาํรวจจาํนวนธุรกจิของไทยในสหรฐัอเมรกิา โดย
จาํแนกตามประเภทธุรกจิ ลกัษณะภูมศิาสตร จาํนวน
พนกังานหรือคนงาน และเงนิทนจดทะเบีย

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นางอรสา สุกสวาง

143 00554/51 Reversing Environmental 
Degradation Trends in 
the South China Sea and 
Gulf of Thailand

United Nations 
Environment 
Program 
(UNEP/GEF)

2551 679,510.93

พนกงานหรอคนงาน และเงนทุนจดทะเบย

- จดัทาํระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (Geographic 
Information System : GIS) ของประชากรไทยที่
พํานกัในสหรฐัอเมรกิา

- ผศ.ดร.ชยัเชษฐ สายวจิติร

- นางสาววุฒยิา สาหรายทอง
- นางสาววรดี จงอศัญากุล
- Mr.Kittiphong Noonngam



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อวเิคราะหความเป็นไปไดของการดาํเนินงานตลาด
กลางยางพาราเชงิธุรกจิ

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

- นายธนัวา จติตสงวน

- เพื่อศกึษาแนวทางและรูปแบบการดาํเนินงานที่
เหมาะสมของตลาดกลางยางพาราเชงิธุรกจิ

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- อาจารยระพี ดอกไมเทศ

- น.ส.สรอยฟ า เสรฐิแกว
- นายจตุพร วศิษิฎโชตอิงักูร
- นางสาวสุวจี ธารสุทธพิงศ
- นายพจนา สายทอง

- เพื่อศกึษาและประมาณการระบบรายไดทีเ่กีย่วของกบั
การพฒันาทรพัยากรป าชายเลน ในพื้นทีศ่กึษาจงัหวดั
ตราดจาก 3 สวนหลกัคือ รายไดสุทธขิองจงัหวดั 
งบประมาณจากสวนกลาง และรายไดทีค่าดวาจะเกดิ

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

- เพื่อจดัทาํแผนธุรกจิสาํหรบั 5 ปี ทีส่รางความม ั่นคง
ดานการเงนิของชุมชนและความย ั่งยืนของทรพัยากรป า
ชายเลน และขอเสนอแนะการใชจายเพื่อการพฒันา
ทรพัยากรป าชายเลนของชุมชน

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- เพื่อศกึษาลกัษณะการผลติและการตลาดของสนิคาที่
ผลติโดยผูตองขงั

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

- นายอภชิาต ดะลุณเพธย

- เพื่อศกึษาตนทุนและผลตอบแทนของสนิคาทีผ่ลติโดย - คณะเศรษฐศาสตร - นายวศิษิฐ ลิม้สมบุญชยั

กรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

2551 236,520.00

145 00572/51 โครงการศษึาความเป็นไปได
รูปแบบการดาํเนินงานตลาด
กลางยางพาราเชงิธุรกจิ

สถาบนัวจิยัยาง กรม
วชิาการเกษตร

2551 800,000.00

- นายธนัวา จติตสงวน

147 00716/51 แนวทางในการพฒันาการ
ตลาดและการผลติสนิคาของ
ผูตองขงั (The 

สาํนกังานกจิการ
ยุตธิรรม กระทรวง
ยุตธิรรม

2551 2,200,000.00

146 00668/51 Reversing Environmental
 Degradation Trends in 
the South China Sea and
 Gulf of Thailand (แผน
ธุรกจิ การพฒันาธุรกจิการ
สรางความม ั่นคงทางการเงนิ
สาํหรบัการจดัการทรพัยากร
ป าชายเลน ของโครงการพื้นที่
สาธติจงัหวดัตราด ดานป าชาย
เลน)

ุ
ผูตองขงั

ฐ
บางเขน

ฐ ุญ

- เพื่อศกึษาปญัหาและอุปสรรคของการผลติและการตลาด
- เพื่อเสนอแนะรูปแบบการบรหิารจดัการและกลยุทธ
การตลาดใหแกกรมราชทณัฑ
- เปรียบเทียบคาใชจายกบัผลประโยชนของการทาํฝน
ในลุมนําโตนเลสาป

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

- ลดคาใชจายและเพิม่ประสทิธผิลการทาํฝน - คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

Development of 
Marketing and Production 
of Prisoner's Products)

- นางสาวนงนุช ปรมาคม148 00116/52 การวเิคราะหประเมนิผลการ
ปฏบิตักิารฝนหลวง : ผลไดทาง
เศรษฐกจิของการทาํฝน ลุมนํา
โตนเลสาป จงัหวดัสระแกว

สาํนกังาน
ปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ

2552 300,000.00



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อจดัทาํและพฒันาแบบจาํลองดุลยภาพท ั่วไปใหเป็น
เครือ่งมือในการวเิคราะหผลกระทบทางดานนโยบาย
เศรษฐกจิท ัง้ในระดบัมหภาคและจุลภาคตอการเกษตร

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

- นายจารกึ สงิหปรีชา

- เพื่อพฒันาขีดความสามารถของเจาหนาทีข่อง
สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรในการสรางและพฒันา
แบบจาํลองดุลภาพท ั่วไป

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นางสาวประพณิวดี ศริศิุภ
ลกัษณ

- นายบณัฑติ ชยัวชิญชาติ
150 00215/52 การประเมนิผลการดาํเนินงาน

โครงการแสงสยาม
- เพื่อตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานศูนยฯ 
ระหวางปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2551 จาํแนกตาม
ภารกจิ 5 ดานคือ 1.1 การพฒันาหองปฏบิตักิารแสง
สยาม อนัประกอบดวย 1.1.1 การพฒันาเครือ่งกาํเนิด
แสงสยาม 1.1.2 การพฒันาระบบลาํเลี้ยงแสงพรอม
สถานีทดลอง 1.1.3 การพฒันาหองปฏบิตักิารพื้นฐาน 
1.1.4 การพฒันาระบบสาธารณูปโภค และความ
ปลอดภยั 1.2 การใหบรกิารแสงซนิโครตรอน 1.3 การ
สงเสรมิ สนบัสนุนการใชประโยชนแสงซนิโครตรอน 
และถายทอดเทคโนโลยี รวมท ัง้สงเสรมิความรวมมือใน
การวจิยั และพฒันา ระหวางสถาบนัวจิยั 
สถาบนัการศกึษา และภาคอุตสาหกรรม 1.4 การพฒันา
กาํลงัคนดานวทิยาศาสตร และภาคอุตสาหกรรม 1.5 
การบรหิารงานของ ศซ

สถาบนัวจิยัแสง
ซนิโครตรอน 
(องคการมหาชน)

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร 2552 1,000,000.00 - นายชูชีพ พพิฒันศถิี

- เพื่อวเิคราะหประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และผลกระทบ - คณะเศรษฐศาสตร - นางงามผอง คงคาทพิย

149 00201/52 วเิคราะหแบบจาํลองทาง
การเกษตร

สาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร

2552 1,300,000.00

ตางๆ ทีเ่กดิขึน้จากโครงการทีเ่ขามาใชบรกิารแสง
ซนิโครตรอน การนําผลงานไปพฒันาตอยอดเพื่อพฒันา
อุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนผลกระทบทีเ่กดิขึน้
ทางสงัคม และทางเศรษฐกจิ

ฐ
บางเขน

- เพื่อศกึษา และวเิคราะหปญัหา อุปสรรค รวมท ัง้เสนอ
ขอคดิเห็นตางๆ ทีเ่กีย่วของตอการดาํเนินงานของศูนยฯ 
เพื่อกาํหนดแนวทางการปรบัปรุงการดาํเนินโครงการใน
ระยะตอไป พรอมท ัง้แนะนําแนวทางทีเ่หมาะสมในการ
ํ

- นายศกัดิส์ทิธิ ์บุศยพลากร



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อสาํรวจขอมูลภาวการณลงทุนและการเปลีย่นแปลง
ของภาวะธุรกจิเอกชนในดานตางๆ ในรายสาขาการผลติ
 และรายกจิกรรมหลกัๆ จากขอมูลทุตยิภูม ิเชน ขอมูล
จากกรมพฒันาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย ขอมูล
การสาํรวจจากสาํนกัสถติแิหงชาต ิขอมูลจาก Business
 online : BOL เป็นตน

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร - นางดาราวรรณ วริุฬหผล

- การสาํรวจขอมูลภาคสนามจากสถานประกอบการใน
แตละสาขาการผลติ ตามรหสัมาตรฐานอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification : TSIC) ถงึสถานการณลงทุนใน
ปจัจุบนัและแผนการลงทุนในระยะ 5 ปีตอไป

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายศกัดิส์ทิธิ ์บุศยพลากร

- การวเิคราะหแนวโนมการลงทุนภาคเอกชน และ
ประเด็นการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรางและฐานการผลติ 
รวมท ัง้ประเด็นทางเศรษฐกจิเชงิลกึอืน่ๆ เพื่อความเขาใจ
ในทศิทางและแนวโนมการลงทุนของภาคเอกชนใน
สาขาการพฒันาเศรษฐกจิทีส่าํคญั โดยใหความสาํคญั
กบัการเปลีย่นแปลงโครงสรางเศรษฐกจิในภาพกวาง
และการเปลีย่นแปลงโครงสรางการผลติ ทีจ่ะนําไปสูการ
เสนอแนะเชงินโยบายและยุทธศาสตรการลงทุนที่
สอดคลองกบัทศิทางการพฒันาทีเ่ป็นเป าหมายของ
ป

- นางอสิรยิา บุญญะศริิ

- การวางกรอบการจดัเก็บขอมูลและแนวทางการ
 โ ่

- ดร.สณัหะ เหมวนิช

151 00176/52 โครงการสาํรวจทศิทางและ
แนวโนมการลงทุน

สาํนกังาน
คณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหงชาติ

2552 3,800,000.00

วเิคราะหแนวโนมการลงทุนภาคเอกชน สาขาทีจ่ะ
สนบัสนุนการวเิคราะหแนวโนมการลงทุนไดอยาง
ตอเนื่อง



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อประเมนิผลสมัฤทธิก์ารสงเสรมิธุรกจินวตักรรม 
การสรางความตระหนกัและความเขาใจดานนวตักรรม 
ตลอดจนผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากโครงการนวตักรรมที ่
สนช.ใหการสนบัสนุนตอการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาตใินภาพรวม

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

- นายวนิยั พุทธกูล

- เพื่อตองการทราบถงึปญัหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
เพื่อนํามาปรบัปรุงการดาํเนินงานของ สนช. ใหมี
ประสทิธษิภาพเพิม่ขึน้

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นางนภาภรณ พรหมชนะ

- นางสาวทพิรตัน พงศธนาพาณิช
- เพื่อศกึษาสถานภาพการนําเขาและสงออกสนิคาพืชผกั
 ผลไม และกาแฟของไทย หลงัจากทีม่ีนโยบายการคาเสรี

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

- นายสมพร อศิวลิานนท

- เพื่อวเิคราะหโอกาสการแขงขนัทางการคาของสนิคา
พืชผกั ผลไม และกาแฟของโครงการหลวง ภายใต
ขอตกลงการเปิดเสรีทางการคา

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นางจุฑาทพิย ภทัราวาท

- เพื่อวเิคราะห และจดัทาํกลยุทธ การจดัการหวงโซ
อุปทาน สาํหรบัการจาํหนายในประเทศและการสงออก
สนิคาพืชผกั ผลไม และกาแฟของโครงการหลวง พรอม
ขอเสนอแนะในการขบัเคลือ่นกลยุทธ

- นางเรืองไร โตกฤษณะ

- นายจกัรกฤษณ พจนศลิป
- ภาควชิาสหกรณ - นางวจิติตศรี สงวนวงศ

152 00211/52 ประเมนิผลสมัฤทธิก์ารสงเสรมิ
ธุรกจินวตักรรม และการสราง
ความตระหนกัดานนวตักรรม
ของสาํนกังานนวตักรรม
แหงชาติ

สาํนกังานนวตักรรม
แหงชาติ

2552 899,500.00

153 00275/52 การศกึษาเศรษฐกจิการผลติ
และการตลาดสนิคาของ
โครงการหลวง: การศกึษา
สถานภาพการแขงขนัของ
สนิคาพืชผกั ผลไม และกาแฟ
ของมูลนิธโิครงการหลวง
ภายใตเขตการคาเสรี

สถาบนัวจิยัและ
พฒันาพื้นทีสู่ง 
(องคการมหาชน)

2552 2,395,800.00

154 00774/52 โครงการศกึษา"การพฒันา - 1. เพื่อศกึษารปแบบธรกจิสวสัดกิารทีเ่หมาะสมกบั ชมนมสหกรณออม 2552 300,000.00- ภาควชาสหกรณ - นางวจตตศร สงวนวงศ
- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายปรีชา สทิธกิรณไกร

- นางสาวพรประภา สกุลแสง

154 00774/52 โครงการศกษา การพฒนา
ธุรกจิ ชสอ.ใหมีความ
หลากหลาย

- 1. เพอศกษารูปแบบธุรกจสวสดการทเหมาะสมกบ 
ชสอ. และสหกรณออมทรพัย 2. เพื่อศกึษารูปแบบการ
บรหิารเงนิทีเ่หลือของสหกรณ สมาชกิในการจดัการ
กองทุนทีเ่หมาะสมกบั ชสอ. และสหกรณออมทรพัย 3. 
เพื่อเสนอแนวทางการดาํเนินธุรกจิรูปแบบอืน่ที่
เหมาะสมกบั ชสอ. (ถามี) ภายใตกฏหมายสหกรณและ
ขอขงัคบั ชสอ.

ชุมนุมสหกรณออม
ทรพัยแหงประเทศไทย
 จาํกดั (ชสอ.)

2552 300,000.00



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

155 00403/52 การศกึษาวจิยัระบบ Logistics
 และ Supply Chain ผลไม 
และผลติภณัฑเพื่อขยายตลาด
สงออกไปประเทศในเอเชียปี 
2552 (กรณีศกึษาเสนทาง 
R3E และ R3W)

- เพื่อศกึษาสภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม การผลติ 
การตลาด ความตองการผลไมและผลติภณัฑ ตลอดจน
กฎระเบียบเตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการคา การนําผานแดน
ของสนิคาผลไมและผลติภณัฑของประเทศตางๆ ตาม
เสนทาง R3W R3W และแมนํ้าโขง

สาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

2552 1,000,000.00 - นายสมพร อศิวลิานนท

- เพื่อศกึษาระบบ Logistics, Supply Chain และ 
Value Chain ผลไมและผลติภณัฑ จากไทยไปยงั
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนดานตะวนัตก และ
โอกาสการเชื่อมโยงการคาตามเสนทางสูภาคตะวนัออก

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายกนก คตกิาร

- เพื่อศกึษาเปรียบเทียบตนทุน Logistics ผลไมและ
ผลติภณัฑตามเสนทาง R3E R3W และตามแมนํ้าโขง
- เพื่อเสนอแนะแนวทางการขยายตลาดผลไมและ
ผลติภณัฑ ไปยงัประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนดาน
- เพื่อศกึษา วเิคราะห ประเมผิลท ัง้ในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพในมติติางๆ ทีส่าํคญัในการตอบสนอง
วตัถุประสงคและตวัชี้วดัของการยกระดบัขีด
ความสามารถในการแขงขนัของกลุมอุตสาหกรรมตาม
นิยามของกรมสงเสรมิอุตสาหกรรม

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร - นางสุมาลี สนัตพิลวุฒิ

เพื่อนําผลจากการวเิคราะหการประเมนิผลการ คณะเศรษฐศาสตร นายชยนัต พภิพลาภอนนัต

156 00389/52 ดาํเนินการตดิตามและ
ประเมนิผลโครงการ
พฒันาการรวมกลุมและ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม 2552 1,000,000.00

- เพือนําผลจากการวเิคราะหการประเมนิผลการ
ดาํเนินงานของแตละกลุมอุตสาหกรรมมาเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาและการยกระดบัขีดความสามารถเป็น
รายกลุมอุตสาหกรรมและในภาพรวมของโครงการตอไป

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายชยนัต พภิพลาภอนนัต

- นายสมหมาย อุดมวทิติ
- นายแหลมไทย พูวณิิชย



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อกระตุนใหผูประสานงานคลสัเตอรตระหนกัและ
เขาใจในบทบาทความสาํคญัของการประสานงานคลสั
เตอรในมติขิองการสรางความเขมแข็งของการรวมกลุม
และมติขิองการเตบิโตทางธุรกจิ

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร - นางสุมาลี สนัตพิลวุฒิ

- เพื่อเสรมิสรางแนวคดิและองคความรูเกีย่วกบั
กระบวนการการพฒันาคลสัเตอร รวมท ัง้ปญัหา อุปสรรค
 และปจัจยัในการสรางความสาํเร็จในการพฒันาคลสัเตอร

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายชยนัต พภิพลาภอนนัต

- นายสมหมาย อุดมวทิติ
- นายแหลมไทย พูวณิิชย

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร
- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- ภาควชิาสหกรณ
- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

ื่ ป ี่ ป โ   ช ชิ 

157 00390/52 การพฒันาและเสรมิสราง
ศกัยภาพของผู
ประสานงานคลสัเตอร

กระทรวงอุตสาหกรรม 2552 700,000.00

158 00747/52 Pilot Testing of Indicators 
for Measuring the 
Contribution of Small 
Scale Aquaculture to 
Sustainable Rural 
Development : Thailand 
Case Study

- เพื่อทดสอบดชันีสาํหรบัการวดัขนาดคุณูปการของการ
เลี้ยงสตัวนํ้าทีย่ ั่งยืน

FOOD AND 
AGRICULTURE 
ORGANIZATION 
OF THE UNITED 
NATIONS (FAO)

2552 416,070.00 - นางสาวทพิรตัน พงศธนาพาณิช

159 00674/52 แนวทางการพฒันาสหกรณ
บรกิารศุภนิมติจตุจกัร จาํกดั 
ใหเป็นองคกรพฒันาชุมชน

- เพื่อศกึษาสภาพการณการดาํเนินงานของสหกรณ การ
ออม และการใชบรกิารทางการเงนิของคนในชุมชน 
และกาํหนดแนวทางการพฒันาสหกรณ

มูลนิธศิุภนิมติแหง
ประเทศไทย

2552 100,000.00 - นายสุชนิ ปลีหะจนิดา

ิ ิ ั ิ ั ื ่ 2553 66 500 00 ั ป ิ ิ ี160 00038/53 โ ั - เพือดูการเปลียนแปลงโครงสรางอายุขาราชการพล
เรือน 2539-2551

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

- เพื่อทบทวนแผนฯ 10 และบทบาทของกระทรวงตางๆ 
ตามแผนฯ

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- เพื่อทบทวนแผนระยะยาวอืน่ๆ ของสภาพฒัน และ
บทบาทของกระทรวงตางๆ
- เพื่อทาํแผนการกระจายอาํนาจให อปท. และบทบาท
และหนาทีข่องบางกระทรวงทีจ่ะลดลง
- เพื่อดูการขยายตวัขององคการอสิระในชวงทีผ่านมา 
และแนวโนมในอนาคต

มูลนิธสิถาบนัวจิยัเพือ
การพฒันาประเทศไทย

2553 66,500.00 - นายกมัปนาท วจิติรศรีกมล160 00038/53 โครงการพฒันาแผน
ยุทธศาสตรการบรหิาร
กาํลงัคนภาครฐัเพื่อรองรบัการ
เปลีย่นแปลงโครงสรางอายุ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อพฒันาแบบจาํลองดุลยภาพท ั่วไปใหมีความ
ซบัซอนและเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกจิมากยิง่ขึน้เพื่อ
ใชเป็นเครือ่งมือในการวเิคราะหผลกระทบทางดาน
นโยบายเศรษฐกจิไดอยางมีประสทิธภิาพ

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

- นายจารกึ สงิหปรีชา

- เพื่อพฒันาขีดความสามารถของเจาหนาทีข่อง
สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตรในการสรางและพฒันา
แบบจาํลองดุลยภาพท ั่วไป

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นางสาวประพณิวดี ศริศิุภ
ลกัษณ

- นายกมัปนาท วจิติรศรีกมล
162 00744/52 - ประเมนิความเหมาะสมของตวัชี้วดั รวมท ัง้ปญัหาและ

อุปสรรคของการดาํเนินงานตามตวัชี้วดั และแนวทางใน
การแกไขปญัหาอุปสรรค (ตวัชี้วดัของกรมอุทยาน
แหงชาต ิสตัวป า และพนัธุพืช)

กรมอุทยานแหงชาต ิ
สตัวป า และพนัธุพืช

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร 2552 4,000,000.00 - นายชูชีพ พพิฒันศถิี

- พฒันาตวัชี้วดัและเกณฑการประเมนิผล เพื่อใชเป็น
เครือ่งมือในการประเมนิผลหรือวดัความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานในดานความคุมคาในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม
 และประเมนิผลการดาํเนินงานของเป าหมายการ
ใหบรกิารหนวยงาน แผนงาน ผลผลติ/โครงการ ตาม
เอกสารงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ของกรมอุทยานแหงชาต ิสตัวป า และพนัธุพืช 
ตามตวัชี้วดัและเกณฑการประเมนิผลทีก่าํหนดในดาน

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายสาโรช องัสุมาลนิ

การประเมนิผลการดาํเนินงาน
ของแผนงบประมาณ ผลผลติ/
โครงการ ตามเอกสาร
งบประมาณรายจายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552

161 00041/53 การพฒันาแบบจาํลอง
เศรษฐกจิมหภาค

สาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร

2553 775,000.00

ตามตวชวดและเกณฑการประเมนผลทกาหนดในดาน
ความคุมคาในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการดาํเนินงาน
ของเป าหมายการใหบรกิารหนวยงาน และผลผลติ/
โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมอุทยานแหงชาต ิสตัว
ป า และพนัธุพืช ใหทราบถงึประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานและการใชจายงบประมาณ
 ตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ ในดานความคุมคาท ัง้
ในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม และพจิารณาการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยเปรียบเทียบกบัการ
ประเมนิผลของผลผลติ/โครงการ ตามเอกสาร
งบปร มาณรายจายปร จาํปีงบปร มาณ พ ศ 2550

- นายสามคัคี บุณยะวฒัน

- พฒันาแนวทางการจดัทาํแผนการปฏบิตังิานทีม่ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล สามารถนําไปสูการปฏบิตัิ
ไดอยางเหมาะสมและเป็นรูปธรรมทีช่ดัเจน

- นางสาวดรรชนี เอมพนัธุ

- ประเมนิความตองการ ปญัหา และเรือ่งทีส่นใจของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียและผูรบับรกิารของกรมอุทยาน
แหงชาต ิสตัวป า และพนัธุพืช

- นางสาวโสมสกาว เพชรานนท

- นายเรวตัร ธรรมาอภริมย
- นางสาววรดี จงอศัญากุล
- นายศกัดิส์ทิธิ ์บุศยพลากร

163 00402/52 Adaptation Gaps to Flood 
in Chiang Mai Province,

- The general objective of the study is to 
determine the gaps of adaptation to flood by

International 
Development

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

2552 844,580.90 - นางสาวอารียา มนสับุญเพิม่พูล
in Chiang Mai Province, 
Thailand

determine the gaps of adaptation to flood by 
examining the adaptation gaps between the 
past/current adaptation and a set of 
adaptation possibilities of households and 
communities.

Development 
Research Centre

เกษตรและทรพยากร

- To identify how many 
households/communities are affected by flood

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- To determine how households/communities 
have coped with flood



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- To estimate the costs associated to 
household/community adaptation due to flood

- To determine the factors affecting the 
households/communities  adaptation
- To determine the set of adaptation 
possibilities (or appropriate adaptation 
strategies) that households/communities 
should apply
- To examine what the adaptation gaps to 
flood of households/communities
- To determine how local government 
agencies help households/communities to 
cope with flood
- To determine what kind of assistance that 
households/communities need from 
government agencies to cope with flood
- To suggest what the policy implication that 
could narrow the adaptation gaps to flood of 
households/communities
- To gather the lessons learned from the study 
site s experience for use by other 
communities, which may be threatened by the 
same problem in the future

164 00393/52 การศกึษาและวเิคราะห แนว
ทางการขยายตลาดสงออก
กลวยไมในตางประเทศ

- เพื่อศกึษาสถานการณดานการผลติและการตลาดของ
กลวยไมไทยทีส่งออกไปประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน

สาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

2552 1,000,000.00 - นายบุญจติ ฐติาภวิฒันกุล

- เพื่อศกึษาศกัยภาพการตลาดกลวยไมไทยในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจีน

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นางสาวประพณิวดี ศริศิุภ
ลกัษณ

- เพื่อศกึษารสนิยมของผูบรโิภคกลวยไมในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจีน รวมท ัง้กฎระเบียบการนําเขา 
ปญัหาและอุปสรรคตางๆ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อหาแนวทางการขยายตลาดสงออกกลวยไมไทยใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน
- เพื่อศกึษากระบวนการถายโอนงานสอบบญัชีสหกรณ
ภาคการเกษตรใหภาคเอกชน

- ภาควชิาสหกรณ - นายพรชยั ศุภวทิติพฒันา

- เพื่อนํารองการถายโอนงานสอบบญัชีสหกรณภาค
การเกษตรใหภาคเอกชน

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- รศ.ดร.ประเสรฐิ จรรยาสุภาพ

- เพื่อสรางตนแบบมาตรฐานการถายโอนงานสอบบญัชี
สหกรณภาคการเกษตรใหภาคเอกชน

- นายไพโรจน ลิม้ศรีสกุลวงศ

- เพื่อใหทราบประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีไ่ดจากการ
ดาํเนินงานตามกระบวนการทาํงานตามยุทธศาสตร

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร

- เพื่อหาแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงานใหมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีสู่งขึน้

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน
- ภาควชิาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรพัยากร
- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- เพื่อศกึษาแนวทางความเป็นไปไดในการวางแผน 
พฒันาการรวมกลุมเชื่อมโยงเครอืขายผูประกอบการ
อุตสาหกรรมใน 2 อุตสาหกรรมนํารอง

- ภาควชิาเศรษฐศาสตร - นางสุมาลี สนัตพิลวุฒิ

- เพื่อพฒันาการรวมกลุมเชื่อมโยงพนัธมติรเครอืขาย
วสิาหกจิผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ท ัง้ตน

- คณะเศรษฐศาสตร 
บางเขน

- นายสมหมาย อุดมวทิติ

165 00391/52 การพฒันาเกณฑมาตรฐาน
การถายโอนงานสอบบญัชี
สหกรณใหภาคเอกชน

กรมตรวจบญัชีสหกรณ 2552 2,450,000.00

00154/53 ดาํเนินการกจิกรรมการ
ประเมนิผลการดาํเนินงานของ
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยั
แหงชาต ิประจาํปี 2552

สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ

2553 450,000.00 - นายวนิยั พุทธกูล

167 00469/53 การประเมนิผลโครงการตาม
แผนพฒันาการคลงัและ
เศรษฐกจิสุขภาพ ปีงบประมาณ
 2552

- เพื่อประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการตาม
แผนพฒันาการคลงัและเศรษฐกจิสุขภาพปีงบประมาณ 
2551-2552

สาํนกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสุข

2553 170,000.00 - นายอทิธพิงศ มหาธนเศรษฐ

166

168 00421/53 การพฒันาการรวมกลุม
เชื่อมโยงเครือขายวสิาหกจิ
อุตสาหกรรมสาํหรบั
ผูประกอบการ SMEs

สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย

2553 1,894,846.00

ู
นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า
- เพื่อใหเกดิการเชื่อมโยงกจิกรรมกนัของแตละ
อุตสาหกรรมต ัง้แตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า

- นางกาญจนา ศรีพฤทธิเ์กียรติ

- เพื่อใหเกดิการบูรณาการของเครือขายวสิาหกจิ - อาจารยพงษเทพ มงัคะลี



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาและพฒันาวธิีการ ในการวดัคา MTF 
สาํหรบัอุปกรณรบัรูของดาวเทียมธีออส

- ภาควชิาภูมศิาสตร - พนัเอกกนก วีรวงศ

- เพื่อศกึษาการวดัคา MTF สาํหรบัอุปกรณรบัรูแบบ 
Panchromatic ของดาวเทียมทีคุ่ณสมบตัใิกลเคียงกบั
ดาวเทียมธีออส

- คณะสงัคมศาสตร 
บางเขน

- พ.ท.โชคชยั พวัธนาโชคชยั

- เพื่อเป็นการเพิม่พูนความรู ในเทคโนโลยีดานการ
ตรวจวดัคา MTF สาํหรบัอุปกรณรบัรูของดาวเทียม 
ใหกบับุคลากรของ สทอภ.

- เพื่อศกึษาสภาพการผลติกาํลงัคนกลุมอุตสาหกรรม
อาหารของสถาบนัอุดมศกึษาท ัง้ภาค รฐัและเอกชน 
ความตองการกาํลงัคนกลุมอุตสาหกรรมอาหารท ัง้เชงิ
ปรมิาณและคุณภาพของประเทศ รวมท ัง้ปญัหาและ
อุปสรรค

- ภาควชิาวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร

- นางสาวปรศินา สุวรรณาภรณ

- เพื่อศกึษารูปแบบการจดัการศกึษาและแนวทางการ
ผลติกาํลงัคนกลุมอุตสาหกรรมอาหารของตางประเทศ

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

- นายอนุวตัร แจงชดั

- เพื่อจดัทาํขอเสนอแนวทางการผลติกาํลงัคน และ
พฒันานโยบายการจดัการศกึษาเพื่อผลติและพฒันา
ํ ั  

- นายพสิฏิฐ ธรรมวถิี

คณะสงัคมศาสตร
169 00143/52 โครงการศกึษาการวดัคา 

Modulation Transfer 
Function (MTF) สาํหรบั
อุปกรณกลองแบบ 
Panchromatic จาก
ดาวเทียมรายละเอียดสูง

สาํนกังานพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิารสนเทศ 
(องคกรมหาชน)

2552 265,100.00

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
170 00656/51 การศกึษาแนวทางการผลติ

กาํลงัคนตามความตองการ
ของประเทศ : กรณีศกึษากลุม
อุตสาหกรรมอาหาร

สาํนกันโยบายและ
แผนการศกึษา 
สาํนกังานเลขาธกิาร
สภาการศกึษา

2551 500,000.00

กาํลงัคนกลุมอุตสาหกรรมอาหารตามความตองการของ
ประเทศ

- ภาควชิาเทคโนโลยีการ
บรรจุและวสัดุ

- นายวีรพงศ มาลยั

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

- Dr.Mark Apeece

- นางสาวภญิญา ศลิายอย
- ภาควชิาวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
- คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

78,000.00

200,000.00

171 00013/47 การศกึษาปจัจยัคุณภาพของ 
Analytical Reagents และ
ผลติภณัฑ Microbiology 
ดวยวธิี Conjoint Analysis

- เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ีผลตอการตดัสนิใจซื้อสนิคาท ัง้ 2 
ประเภท

บรษิทั เทอรค จาํกดั 2547

172 00389/50 โครงการพฒันาอุตสาหกรรม
ขนมไทยเพื่อการสงออก

- เพื่อพฒันาผลติภณัพขนมไทย โดยเนนกรรมวกิาร
ผลติและภาชนะบรรจุในรูป Report Pouch ซึง่เป็น 
flexible packing material ในรูปของถุง ซอง ถาด 
หรือรวมกนั

สาํนกัสงเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาด
ยอม

2550 - นายอนุกูล วฒันสุข



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อปรบัปรุงและพฒันาสูตรผลติภณัฑใหไดมาตรฐาน
โดยศกึษาจากสนิคาเดมิ

- ภาควชิาพฒันา
ผลติภณัฑ

- เพื่อปรบัปรุงกรรมวธิีการผลติใหมีมาตรฐาน - คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

- เพื่อออกแบบบรรจุภณัฑสาํหรบัผลติภณัฑอาหารทะเล
หรือผลติภณัฑทองถิน่
- เพื่อพฒันาผลติภณัฑใหม

- ภาควชิาเทคโนโลยีการ
บรรจุและวสัดุ
- คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

- ภาควชิาวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร

- นางศศธิร ตรงจติภกัดี

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

- นางสาวสารศิา ทางสวสัดกิุล

- ภาควชิาพฒันา - นางณฐัชนก อมรเทวภทัร
- คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

- นางสาวมาศอุบล ทองงาม

268,373.00การศกึษาประสทิธภิาพของ
การใชแป งมนัสาํปะหลงัและ
แป งขาวโพดในกระบวนการ
ผลติตอสมบตัขิองกระดาษและ
แผนกระดาษลูกฟูก

- 1. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของของแป งขาวโพดเทียบ
กบัแป งมนัสาํประหลงัตอสมบตัขิองกระดาษและดาษ
ลูกฟูก โดยใชตวัอยางทีไ่ดจากบรษิทั ซี.พี.อนิเตอรเทรด
 2. หาขอสรุปเพื่อใชในการพฒันาแป งมนัสาํปะหลงัให
มีศกัยภาพทดัเทียมแป งขาวโพดสาํหรบัอุตสาหกรรม
กระดาษ

บรษิทั ซี.พี. อนิเตอร
เทรด จาํกดั

2552

173 00496/51 การพฒันาผลติภณัฑและ
ปรบัปรุงคุณภาพอาหารทะเล
แปรรูป

วาทีร่อยตรี เชดิชยั คง
วฒันากุล ปลดัเทศบาล
ตาํบลบางพระ 
เทศบาลตาํบลบางพระ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20110

2551 250,000.00 - นายอนุวตัร แจงชดั

- นางธญัญารตัน จญิกาญจน

175 00715/52 แปรรูปเครือ่งตมยํา - แปรรูปเครือ่งตมยําอบแหงเพื่อการสงออก บ. โมพลสั เทค จก. 2552 9,500.00

174 00180/52

- วเิคราะหขนาดของอนุภาคไขมนัในวตัถุดบิอาหารสตัว บรษิทัยูโรเทคนิวทรีช ั่น
 (ไทยแลนด) จาํกดั

2553 20,500.00176 00354/53 การวเิคราะหขนาดของอนุภาค
ไขมนัในวตัถุดบิอาหารสตัว
ดวยเทคนิคคอนโฟคอล



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศกึษาแนวทาง ปญัหา และอุปสรรคของการใชใบรบั
ของคลงัสนิคาสาํหรบัสนิคาเกษตรในตลาดจรงิของ
ประเทศทีพ่ฒันาแลว และประเทศกาํลงัพฒันา รวมถงึ

ไ

- ภาควชิาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

- นายธนโชต ิบุญวรโชติ

- ศกึษาแนวทางการประยุกตใช รวมถงึปญัหา และ
อุปสรรคของการใชใบรบัของคลงัสนิคาในตลาดสนิคา
เกษตรลวงหนา ของประเทศทีม่ีตลาดลวงหนา ท ัง้ใน
ประเทศทีพ่ฒันาแลวและประเทศกาํลงัพฒันา

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตร บางเขน

- นางสาวพรธภิา องคคุณารกัษ

- จดัทาํรายงานผลการศกึษาตามขอ3.1 และ 3.2 
รวมถงึใหขอเสนอแนะแนวทางการประยุกตใชใบรบั
ของคลงัสนิคาในตลาดสนิคาเกษตรลวงหนาแหง

ไ

- นางสาวชุตมิา ไวศรายุทธ

- เพื่อสงเสรมิการนําวสัดุเหลือใชกลบัมาใชประโยชน 
และการใชทรพัยากรใหคุมคา

- สาขาวชิาเทคโนโลยี
ทางอาคาร

- นายสงิห อนิทรชูโต

- เพื่อพฒันาตนแบบผลติภณัฑจากวสัดุเหลือใชใหเกดิ
คุณคาในเชงิพาณิชย

- คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร บางเขน

- นางสาวภทัรนนัท ทกัขนนท

- Mr.Luke Yeung
- Mr.Florian Baptist Gypser
- นางพมิสริ ิคลายขาํ
- นางสาวดุษฎีภรณ สุสกุล

179 00172/52 ออกแบบอาคารสาํนกังาน
สหกรณเครดติยเนี่ยน บางนก

- เพื่อออกแบบอาคารสาํนกังานตามแนวทางอนุรกัษ
พลงังาน

สหกรณเครดติยูเนี่ยน 
บางนกแขวก จาํกดั

- สาขาวชิาเทคโนโลยี
ทางอาคาร

2552 750,000.00 - นายเกรียงศกัดิ ์ม ั่นเสถียรสนิ

177 00385/53 การศกึษาแนวทางการใชใบ
รบัของคลงัสนิคา 
(Warehouse receipt) ใน
ตลาดจรงิ (Cash market) 
และการนํามาประยุกตใชใน
กระบวนการสงมอบรบัมอบใน
ตลาดสนิคาเกษตรลวงหนา 
(Futures market)

สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบั
การซื้อขายสนิคา
เกษตรลวงหนา 
(สาํนกังาน ก.ส.ล.)

2553 850,000.00

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร
178 00760/51 โครงการออกแบบและจดัทาํ

ผลติภณัฑทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอมจากวสัดุเหลือใช 
(Design and 
Development of 
Environmentally Friendly 
Products from Scrap)

สาํนกัสงเสรมิการมี
สวนรวมของประชาชน
 กรมสงเสรมิคุณภาพ
สิง่แวดลอม

2551 1,000,000.00

สหกรณเครดติยูเนียน บางนก
แขวก จาํกดั

พลงังาน บางนกแขวก จาํกดั ทางอาคาร

- สรางสรรคสถาปตัยกรรมสีเชียว ทีเ่ป็นมติรกบั
สภาพแวดลอม และสอดคลองกบัทองถิน่

- คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร บางเขน

- นางพาสนิี สุนากร

- เพื่อเสนองานออกแบบ เขารวมการประกวด Future 
Arc Prize 2009

- นายชาญวทิย อุดมศกัดิก์ุล

- นายสมชาย มณีวรรณ
- นางอารยา ศานตสิรร



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นายสงิห อนิทรชูโต
- นายฐติวิุฒ ิชยัสวสัดิอ์ารี
- นายศริเดช สุรติ
- นายภทัร ภญิชวนิชย
- นายสนัต ิชนิานุวตัวิงศ
- นายสุวทิย เจมิสวสัดพิงษ
- นางพมิสริ ิคลายขาํ
- นางสาวดุษฎีภรณ สุสกุล
- นายเมธาวุธ สุโรจานนท
- นายอรรควุธ ลีลารงัสรรค

180 00250/52 - เพื่อออกแบบกอสรางอาคารสาํหรบัจอดรถยนต และ
สงเสรมิการปฏบิตังิานของบุคลากรคณะฯ

คณะสตัวแพทยศาสตร
 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาส


- สาขาวชิา
สถาปตัยกรรมศาสตร

2552 2,043,500.00 - นายรฐัภูม ิปาการเสรี

- เพื่อศกึษา และออกแบบงานระบบอาคารทีเ่หมาะสม 
สาํหรบัโครงการ

- คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร บางเขน

- นายเอกรนิทร อนุกูลยุทธธน

- เพื่อศกึษา และออกแบบระบบจอดรถยนตสาํหรบัพื้นที่ - นายสภาวทิย ดานธํารงกูล
- เพื่อศกึษา และออกแบบระบบป องกนัอคัคีภยัสาํหรบั
อาคารขนาดใหญ

- นายจตุพล องัศุเวช

- นายจริพฒัน โชตกิไกร
- นายวชิยั สระพฒัน

โครงการออกแบบอาคารจอด
รถยนต และสนบัสนุนการ
บรกิารทางวชิาการ
โรงพยาบาลสตัว 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

- นายวชย สุระพฒน
- นายพชิยั กฤชไมตรี
- นายภทัร ภญิชวนิชย
- นางสาวมญัชุสา กนกโชตพิึง่เดช
- นางพมิสริ ิคลายขาํ
- นางสาวดุษฎีภรณ สุสกุล

181 00575/51 โครงการศกึษาวจิยัเคหะพื้น
ถิน่แบบบูรณาการเพื่อการ
พึง่พาตนเอง Locally-Based
 Housing Development : 
Integrated Approach 
Towards Sustainability

- เพื่อศกึษาวจิยัแนวทางการซอมแซมบานพกัอาศยัใน
พื้นทีศ่กึษา เพื่อเป็นตนแบบ 2 หลงั รวมท ัง้ศกึษา
ออกแบบกอสรางอาคารศูนยการเรียนรู (อาคารตนแบบ)
 1 หลงั โดยการใชวสัดุและแรงงานพื้นถิน่ ประกอบการ
ออกแบบภูมทิศันบรเิวณพื้นทีโ่ครงการทีเ่กีย่วของกบั
บรบิทโดยรอบ

การเคหะแหงชาติ - สาขาวชิาภูมิ
สถาปตัยกรรม

2551 1,237,500.00 - นายศรนัย สมนัตรฐั



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อออกแบบ ทดสอบวจิยั ขึน้รูปชิน้งานตวัอยาง 
และพมันาองคประกอบสวนตางๆ ของอาคารทีม่ีความ
คงทยตอสภาพดนิ ฟ า อากาศ และพายุลูกเห็บ โดยมี
คุณสมบตัทิีเ่หมาะสม และใชวสัดุทองถิน่และเทคโนโลยี
่

- คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร บางเขน

- นายประสงค เอีย่มอนนัต

- เพื่อทดสอบความเหมาะสมของวสัดุตนแบบในดาน - นางอรศริ ิปาณินท
- เพื่อผลติทดสอบและตดิต ัง้วสัดุในการกอสรางอาคาร
ในโครงการโดยการมีสวนรวมของชุมชน

- นายเอกรนิทร อนุกูลยุทธธน

- นางยุพยง เหมะศลิปิน
- นางสาววนัดี พนิิจวรสนิ
- นายนิคม แหลมสกั
- ดรวริตัน คาํศรีจนัทร
- ผศเกษม กุลประดษิฐ
- นายจุลพร กุลประดษิฐ
- นายเกรียงศกัดิ ์ม ั่นเสถียรสนิ
- นายศริเดช สุรติ
- นายวเิชษฐ เจรญิธีรบูรณ
- ผศเกษม กุลประดษิฐ
- นางพมิสริ ิคลายขาํ
- นางสาวสุกญัญา กลาขยนั
นางสาวดษฎีภรณ สสกล- นางสาวดุษฎภรณ สุสกุล

- นายทองพนัธุ พูนสุวรรณ

182 00148/48 โครงการรานมาตรฐานสนิคา
เกษตรและอาหารแหงชาตปิี 
2548

- เพื่อกาํหนดแนวคดิ ของรานมาตรฐานสนิคาเกษตร
และอาหารแหงชาตใิหมีรูปแบบในการดาํเนินธุรกจิ
การคาทีม่ีการบรกิารจดัดารทีท่นัสมยั สามารถนําไปสู
การปฏบิตัไิดอยางมีประสทิธภิาพ ประชาชนท ั่วไปได
บรโิภคสนิคาเกษตร สนิคาอุปโภคบรโิภคทีมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐานในราคาทีเ่ป็นธรรม

กรมสงเสรมิสหกรณ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

- ภาควชิาการจดัการ 2548 3,200,000.00 - นางกริยิา กุลชนะรตัน
คณะบรหิารธุรกจิ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อกาํหนดรูปแบบและประมาณการคาลงทุน รูปแบบ
ของอาคาร รูปแบบการจดัวางสนิคา กาํหนดขนาดพื้นที่
ในการจดัวางสนิคา การจดัเก็บสนิคา/วตัถุดบิ และ
สาํนกังาน กาํหนดเครือ่งมืออุปกรณและเทคโนโลยี่ทีใ่ช 
ตลอดจนกาํหนดชื่อรานคา ตราสญัญลกัษณ การตกแตง
สีสนั และอืน่ ๆ เพื่อใชเป็นรูปแบบทีเ่หมือนกนัทุกแหง

- คณะบรหิารธุรกจิ 
บางเขน

- ดร.สุรศกัดิ ์นาคสวสัดิ ์

- เพื่อกาํหนดรายการสนิคาเกาตร สนิคาอุปโภคบรโิภค
ทีทมีคุณภาพไดมาตรฐานชนิดตาง ๆ ทีจะนํามาจาํหนาย

- นายเจรญิศกัดิ ์โรจนฤทธิพ์เิชษฐ

- เพื่อกาํหนดหลกัเกณฑในการคดัเลือกสหกรณหรือกลุม
เกษตรกรทีมีความประสงคจะเขารวมโครงการที่
เหมาะสมทีสุ่ด มีความสามารถและมีความเป็นไปไดใน
การบรหิารจดัการธุรกจิรานคา มีทาํเลทีต่ ัง้ทีเ่หมาะสม 
การคมนาคมสะดวก เป็นแหลงชุมชน เพื่อสามารถ
ดาํเนินธุรกจิไดอยางมีประสทิธภิาพและสอดคลองกบั
ความตองการของตลาดเป าหมาย

- นายมงักร โรจนประภากร

- เพื่อกาํหนดรูปแบบโครงสราง วธิีการบรหิารจดัการ 
การจดัทาํแผนการดาํเนินงานและคูมือการปฏบิตังิาน 
กาํหนดหลกัสูตรและเนื้อหาวชิา จดัหาวทิยากรและจดัทาํ
เอกสารในการฝึกอบรมและกาํหนดแผนการบมเพาะ

- นางหฤทยั นําประเสรฐิชยั

เพื่อกาํหนดรปแบบการประชาสมัพนัธและการสราง นางยพนิ แยมเกษร- เพือกาํหนดรูปแบบการประชาสมัพนัธและการสราง
ภาพลกัษณเพื่อใหรานมาตรฐานสนิคาเกา๖รและอาหาร
แหงชาต ิเป็นทีน่ิยมและไดรบัความเชื่อถือจากผูผลติ 
ผูคา และผูบรโิภค

- นางยุพนิ แยมเกษร

- นางสาวกมลรตัน บณัฑติ
ทศันานนท



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

183 00631/52 โครงการการวจิยัตลาดรวม
ของธุรกจิดูแลบาํรุงรกัษา
ระบบไฟฟ าของลูกคาแรงดนั
กลาง (12/24 กโิลโวลต) และ
ลูกคาแรงดนัสูง (69/115 กโิล
โวลต) ในพื้นทีจ่าํหนาย การ
ไฟฟ านครหลวง และความพงึ
พอใจของลูกคาทีม่ีตอการ
บรกิาร โครงการ MEA 
Better Care Service

- 6.1เพื่อวจิยัตลาดรวมของธุรกจิดูแล บาํรุงรกัษาระบบ
ไฟฟ า ในพื้นทีจ่าํหนาย กฟน. 1) เพื่อสาํรวจมูลคาตลาด
รวมของธุรกจิบาํรุงรกัษาระบบไฟฟ าของลูกคาแรงดนั
กลาง (12/24 กโิลโวลต) และลูกคาแรงดนัสูง (69/115
 กโิลโวลต) สาํหรบัลูกคาในพื้นทีจ่าํหนายของ กฟน. 2) 
เพื่อสาํรวจสวนแบงตลาดของผูใหบรกิาร ในธุรกจิ
บาํรุงรกัษาระบบไฟฟ าของลูกคาแรงดนักลาง (12/24 
กโิลโวลต) และลูกคาแรงดนัสูง (69/115 กโิลโวลต) 
สาํหรบัลูกคาในพื้นทีจ่าํหนายของ กฟน. 3) เพื่อสาํรวจ
ปจัจยัหลกัในการตดัสนิใจของลูกคาในการเลือกผูให
บรกิารดูแลบาํรุงรกัษาอุปกรณไฟฟ า 4) เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธิข์องตวัแปรตางๆ ทีเ่กีย่วของกนั เชน 
ขนาด KVA รวมของหมอแปลงไฟฟ า, คาไฟฟ ารวมตอ
ปี, คาบาํรุงรกัษาตอปี เป็นตน 5) เพื่อสาํรวจความถีห่รือ
กจิกรรมของการดผุแลบาํรุงรกัษาอุปกรณไฟฟ าของผู
ใหบรกิารรายอืน่ตอลูกคาแรงดนักลาง (12/24 กโิล
โวลต) และลูกคาแรงดนัสูง (69/115 กโิลโวลต) สาํหรบั
ลูกคาในพื้นทีจ่าํหนายของ กฟน. 6) เพื่อศกึษาขอมูลที่
ไดจากการสาํรวจ นํามาหรบัเป็นกลยุทธในการดาํเนิน
ธุรกจิของ กฟน. ตอไป

การไฟฟ านครหลวง - ภาควชิาการตลาด 2552 673,500.00 - นายไพฑูรย เจตธํารงชยั



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- 6.2 เพื่อสาํรวจความพงึพอใจของลูกคาทีม่ีตอการ
ใหบรกิารโครงการ MEA Better Care Service 1) 
สาํรวจความพงึพอใจในภาพรวมและดานคุณภาพบรกิาร
 ดานภาพลกัษณ และดานความเชื่อถือไดของบรกิาร 
MEA Better Care Service สาํหรบัลูกคาทีเ่ป็น
สมาชกิปจัจุบนัและกลุมลูกคาทีเ่คยเป็นสมาชกิ โดย
เปรียบเทียบกบัผูใหบรกิารรายอืน่ในตลาด 2) สาํรวจ
ความพงึพอใจในภาพรวมและดานคุณภาพบรกิาร ดาน
ภาพลกัษณ และดานความเชื่อถือไดของบรกิาร MEA 
Better Care Service สาํหรบัลูกคาทีใ่ชบรกิารงาน
อืน่ๆ ท ัง้ในปจัจุบนัและลูกคาทีเ่คยใชบรกิาร โดย
เปรียบเทียบกบัผูใหบรกิารรายอืน่ในตลาด เพื่อสาํรวจ
ความคาดหวงัของลูกคาในดานตางๆ ทีม่ีตอการ
ใหบรกิารโครงการ MEA Better Care Service โดย
แยกระหวางบรกิารลกคาสมาชกิและงานบรกิารอืน่ๆ

- คณะบรหิารธุรกจิ 
บางเขน

- นางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย

- นางธีรารตัน วรพเิชฐ
- นางสาวประพมิพรรณ ลิม่



- เพื่อศกึษาความอุดมสมบูรณของอางเก็บนํ้าโดยใชธาตุ
อาหารและปรมิาณคลอโรฟิลล-เอ

- ฝ ายวจิยัและบรกิาร
วชิาการ

- นายวทิย ธารชลานุกจิ

- เพิอ่ศกึษาศกัยภาพในการใหผลผลติสตัวนํ้าของอาง
เก็บนํ้า

- วทิยาลยัสิง่แวดลอม 
บางเขน

- นายประทกัษ ตาบทพิยวรรณ

วทิยาลยัสิง่แวดลอม
184 00222/52 การศกึษาแนวทางการเพิม่

ผลผลติสตัวนํ้าในอางเก็บนํ้า
เขือ่นศรีนครนิทร

การไฟฟ าฝ ายผลติ
แหงประเทศไทย

2552 1,577,500.00

เกบนา บางเขน
- เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ีผลกระทบตอการใหผลผลติทางการ
ประมง

- นายเรืองวชิญ ยุนพนัธ

- เพื่อหาแนวทางและมาตรการทีเ่หมาะสมในการบรหิาร
จดัการและฟื้นฟูทรพัยากรประมงในอางนํ้า

- นายสุรพนัธ เพชราภา

- นายพนัธทพิย เลศิบุรุษ
- นางยุพนิ เลศิบุรุษ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อพฒันาการจดัเก็บขอมูลทีด่นิ สิง่ปลูกสราง ป าย 
และขอมูลการประกอบการคา ใหอยูในรูปฐานขอมูล
แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิเชงิดจิทิลัดวยระบบ
สารสนเทศทางภูมศิาสตร (GIS) และระบบการจดัการ
ฐานขอมูล (DBMS) ทีม่ีขอมูลทีถู่กตองและครบถวน
สามารถใชในการจดัเก็บภาษีไดอยางถูกตองเป็นธรรม

- โครงการสหวทิยาการ
ระดบับณัฑติศกึษา

- นายพรเทพ พฒัธนานุรกัษ

- พฒันาโปรแกรมประยุกตเพื่อใชในการนําเขา 
เพิม่เตมิแกไข ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง สอบถาม เรียกคน
 และแสดง แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ ตลอดจน
การประมาณการจดัเก็บคาภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ

- บณัฑติวทิยาลยั บางเขน - นางสาวพรทพิย กาญจนสุนทร

- จดัหาอุปกรณครือ่งมือคอมพวิเตอรท ัง้ฮารดแวรและ
ซอฟทแวรทีเ่หมาะสม

- นางสาวสุจติรา เจรญิหริญัยิง่ยศ

- เพื่อพฒันาบุคลากรองคการบรหิารสวนตาํบล ใหมี
ความรูความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี GIS 
สาํหรบังานดานตาง ๆ

- นายพฒันะ ธนาธปิตัย

- นางสาวสนัทนา ประเสรฐิ
วฒันากร

- โครงการศลิปศาสตรม - นางสาวสริกิร กาญจนสุนทร

บณัฑติวทิยาลยั
185 00073/48 โครงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรพัยสนิดวยระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) 
อบต. บานเลน

องคการบรหิารสวน
ตาํบลบานเลน อ.บาง
ปะอนิ จ.
พระนครศรีอยุธยา

2548 2,500,000.00

1,300,000.00186 00491/51 โครงการจดัทาํระบบ


- เพื่อใหมีการจดัทาํระบบงานคอมพวเตอรและ
่  ใ ป

องคการบรหิารสวน 2551
หาบณัฑติ สาขาพฒันา
สงัคม(ภาคพเิศษ)บณัฑติ
วทิยาลยั
- บณัฑติวทิยาลยั บางเขน - นายพรเทพ พฒัธนานุรกัษ

- นางสาวสุจติรา เจรญิหริญัยิง่ยศ
- นางสาวสมใจ สงิหสา
- นายพฒันะ ธนาธปิตัย
- นายนรากฤช บุญสนอง
- นางสาวรชัญา นุสสะ
- นายสมควร ยืนยาว

สารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ (งานแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรพัยสนิ) ของ
องคการบรหิารสวนตาํบลสระ
กะเทียม

ฐานขอมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิในรูปแบบ
ดจิทิลั โดยใชเทคโนโลยีระบบ GIS ชวยในการสาํรวจ
จดัทาํ เพื่อใหไดขอมูลทีถู่กตองครบถวนและทนัสมยั 
สามารถใชงานโปรแกรมสาํเร็จรูปในการสืบคน เพิม่เตมิ
 แกไข ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงแผนทีแ่ละขอมูลใปน
ปจัจุบนั การแสดงผลในรูปแบบของแผนทีห่รือรายงาน
บนหนาจอคอมพวิเตอร หรือส ั่งพมิพออกมาได

ตาํบลสระกะเทียม 
อาํเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- โครงการศลิปศาสตรม
หาบณัฑติ สาขาพฒันา
สงัคม(ภาคพเิศษ)บณัฑติ
วทิยาลยั

- นางสาวสริกิร กาญจนสุนทร

- บณัฑติวทิยาลยั บางเขน - นายพรเทพ พฒัธนานุรกัษ
- นางสาวสุจติรา เจรญิหริญัยิง่ยศ
- นางสาวสมใจ สงิหสา
- นายพฒันะ ธนาธปิตัย
- นายนรากฤช บุญสนอง
- นางสาวรชัญา นุสสะ
- นายสมควร ยืนยาว

- โครงการศลิปศาสตรม
หาบณัฑติ สาขาพฒันา
สงัคม(ภาคพเิศษ)บณัฑติ
วทิยาลยั

- นางสาวสริกิร กาญจนสุนทร

- บณัฑติวทิยาลยั บางเขน - นายพรเทพ พฒัธนานุรกัษ
- นางสาวสุจติรา เจรญิหริญัยิง่ยศ
- นางสาวสมใจ สงิหสา
- นายพฒันะ ธนาธปิตัย
- นายนรากฤช บญสนอง

1,850,000.00

2,500,000.00187 00493/51 โครงการจดัทาํระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ (งานแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรพัยสนิ) ของ
องคการบรหิารสวนตาํบลมาบ
แค

- เพื่อใหมีการจดัทาํระบบงานคอมพวเตอรและ
ฐานขอมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิในรูปแบบ
ดจิทิลั โดยใชเทคโนโลยีระบบ GIS ชวยในการสาํรวจ
จดัทาํ เพื่อใหไดขอมูลทีถู่กตองครบถวนและทนัสมยั 
สามารถใชงานโปรแกรมสาํเร็จรูปในการสืบคน เพิม่เตมิ
 แกไข ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงแผนทีแ่ละขอมูลใปน
ปจัจุบนั การแสดงผลในรูปแบบของแผนทีห่รือรายงาน
บนหนาจอคอมพวิเตอร หรือส ั่งพมิพออกมาได

องคการบรหิารสวน
ตาํบลมาบแค อาํเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม

2551

188 00600/51 โครงการจดัทาํระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) 
เพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ (งานแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรพัยสนิ) ของ
องคการบรหิารสวนตาํบลบาง
ยาง

- เพื่อใหมีการจดัทาํระบบคอมพวิเตอรและฐานขอมูล
แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิในรูปแบบดจิทิลั โดย
ใชเทคโนโลยีระบบ GIS ชวยในการสาํรวจจดัทาํ 
เพื่อใหไดขอมูลทีถู่กตองครบถวนและทนัสมยั เจาหนาที่
ขององคการบรหิารสวนตาํบล สามารถใชงานโปรแกรม
สาํเร็จรูปในการสืบคน เพิม่เตมิ แกไข ปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงแผนทีแ่ละขอมูลใหเป็นปจัจุบนั การ
แสดงผลในรูปแบบของแผนทีห่รือรายงานบนหนาจอ
คอมพวิเตอร หรือส ั่งพมิพออกมาได

ขององคการบรหิาร
สวนตาํบลบางยาง

2551

 นายนรากฤช บุญสนอง
- นางสาวรชัญา นุสสะ
- นายสมควร ยืนยาว



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

189 00179/52 - โครงการศลิปศาสตรม
หาบณัฑติ สาขาพฒันา
สงัคม(ภาคพเิศษ)บณัฑติ
วทิยาลยั

- นางสาวสริกิร กาญจนสุนทร

- บณัฑติวทิยาลยั บางเขน - นายพรเทพ พฒัธนานุรกัษ
- นางสาวสุจติรา เจรญิหริญัยิง่ยศ
- นางสาวสมใจ สงิหสา
- นายพฒันะ ธนาธปิตัย
- นายนรากฤช บุญสนอง
- นางสาวรชัญา นุสสะ
- นายสมควร ยืนยาว

- โครงการศลิปศาสตรม
หาบณัฑติ สาขาพฒันา
สงัคม(ภาคพเิศษ)บณัฑติ
วทิยาลยั

- นางสาวสริกิร กาญจนสุนทร

- บณัฑติวทิยาลยั บางเขน - นายพรเทพ พฒัธนานุรกัษ
- นางสาวสุจติรา เจรญิหริญัยิง่ยศ
- นางสาวสมใจ สงิหสา
- นายพฒันะ ธนาธปิตัย
- นายนรากฤช บญสนอง

โครงการจดัทาํระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) 
เพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการจดัการองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ (งาน
ปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรพัยสนิ ระยะที ่2) 
ขององคการบรหิารสวนตาํบล
โคกขาม

- เพื่อใหมีการปรบัปรุงระบบงานคอมพวิเตอร และ
ฐานขอมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิในรูปแบบ
ดจิทิลั (เฉพาะพื้นที ่หมู 1,2,3,6,7,8,9) โดยใชเทศ
โนโลยีระบบ GIS ชวยในการสาํรวจจดัทาํเพื่อใหได
ขอมูลทีถู่กตองครบถวนและทนัสมยั เจาหนาทีข่อง
องคการบรหิารสวนตาํบล สามารถใชงานโปรแกรม
สาํเร็จรูปในการสืบคน เพิม่เตมิ แกไข ปรบัปรุง 
เปลีย่นแปลงแผนทีแ่ละขอมูลใหเป็นปจัจุบนั การ
แสดงผลในรูปแบบของแผนทีห่รือรายงานบนหนาจอ
คอมพวิเตอร หรือส ั่งพมิพออกมาได

องคการบรหิารสวน
ตาํบลโคกขาม อาํเภอ
เมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร

2552 1,100,000.00

190 00527/51 โครงการจดัทาํระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) 
เพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ (งานแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรพัยสนิ ระยะที ่
1) ของเทศบาลตาํบลคลองโยง

- เพื่อใหมีการจดัทาํระบบงานคอมพวิเตอรและ
ฐานขอมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิในรูปแบบ
ดจิทิลั โดยใชเทคโนโลยีระบบ GIS ชวยในการสาํรวจ
จดัทาํ เพื่อใหไดขอมูลทีถู่กตองครบถวนและทนัสมยั 
เจาหนาทีข่องเทศบาล สามารถใชงานโปรแกรม
สาํเร็จรูปในการสืบคน เพิม่เตมิ แกไข ปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงแผนทีแ่ละขอมูลใหเป็นปจัจุบนั การ
แสดงผลในรูปแบบของแผนทีห่รือรายงานบนหนาจอ
คอมพวิเตอร หรือส ั่งพมิพออกมาได

เทศบาลตาํบลคลองโยง
 อาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม

2551 2,000,000.00

 นายนรากฤช บุญสนอง
- นางสาวรชัญา นุสสะ
- นายสมควร ยืนยาว



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศูนยความรวมมือทาง
วชิาการไทย-ผร ั่งเศส

- นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร

- สาํนกังานอธกิารบดี 
บางเขน

- นางสาวดวงรตัน ศตคุณ

- ศูนยความรวมมือทาง
วชิาการไทย-ผร ั่งเศส

- นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร

- สาํนกังานอธกิารบดี 
บางเขน

- นางสาวดวงรตัน ศตคุณ

เพื่อศกึษารปแบบการบรหิารการวจิยัภาคีเครือขาย ศนยความรวมมือทาง นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกร193 00653/52 โครงการจดัทาํแนวทางระบบ สาํนกังาน 2552 150 000 00

192 00652/52 โครงการจดัประชุมลงนาม
บนัทกึขอตกลงความรวมมือ
ในการพฒันาทองถิน่โดยใช
ฐานองคความรูจากการวจิยั
ตามนโยบายและแผนแมบท
การวจิยัของสภาวจิยัแหงชาติ
ระหวาง สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ
(วช.) กบั จงัหวดัหรือภาคี
เครือขายในจงัหวดัของภาค
กลาง

2551 1,000,000.00

- เพื่อจดัประชุมลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมือ 
ระหวาง วช. กบั จงัหวดัหรือภาคีเครือขายการวจิยัใน
จงัหวดัของภาคกลางในการพฒันาทองถิน่ โดยใชฐาน
องคความรูจากการวจิยัตามนโยบายและแผนแมบทการ
วจิยัของสภาวจิยัแหงชาติ

สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ

2552

สํานกังานอธิการบดี
191 00581/51 โครงการจดัทาํตนแบบ 

(Model) นํารองของการ
บรหิารและขบัเคลือ่นนโยบาย
และยุทธศาสตรการวจิยัของ
ชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) สู
การปฏบิตัแิบบมีสวนรวมใน
จงัหวดันํารองและระดบั
ทองถิน่ภาคกลาง

- เพื่อจดัทาํตนแบบนํารองในการขบัเคลือ่นนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) สูการ
ปฏบิตัแิบบมีสวนรวมในภูมภิาคภายใตการปฏริูประบบ
การวจิยัของประเทศ เกดิการบรหิารจดัการนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวจิยัของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) ใน
จงัหวดัและทองถิน่ในเชงิลกึอยางตอเนื่อง ตลอดจน
เพื่อใหเกดิการเชื่อมโยงการวจิยัสูการพฒันาทองถิน่

สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ

230,000.00

- เพือศกึษารูปแบบการบรหิารการวจิยัภาคีเครือขาย
ระดบัภูมภิาค (วช.ภูมภิาค) : ภาคกลางทีเ่หมาะสม
ภายใตความรบัผดิชอบของ วช.

- ศูนยความรวมมือทาง
วชิาการไทย-ผร ั่งเศส

- นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร

- เพื่อจดัทาํแนวทางระบบการบรหิารการวจิยัภาคี
เครือขายระดบัภูมภิาค : ภาคกลาง

- สาํนกังานอธกิารบดี 
บางเขน

- นางสาวดวงรตัน ศตคุณ

- เพื่อเสรมิสรางความรวมมือระหวางหนวยงานดานวจิยั
และหนวยงานทีเ่กีย่วของท ัง้ในเชงินโยบายและเชงิปฏบิตัิ

- ศูนยความรวมมือทาง
วชิาการไทย-ผร ั่งเศส

- นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร

- เพื่อขบัเคลือ่นนโยบายและยุทธศาสตรการวจิยัของ
ชาตอิยางมีเอกภาพ

- สาํนกังานอธกิารบดี 
บางเขน

- นางสาวดวงรตัน ศตคุณ

193 00653/52 โครงการจดัทาํแนวทางระบบ
การบรหิารการวจิยัภาคี
เครือขายระดบัภูมภิาค (วช.
ภูมภิาค) : ภาคกลาง

สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ

2552 150,000.00

194 00044/53 โครงการจดัประชุมรวมพลงั
วจิยัเพื่อพฒันาชาต ิ: ภาคกลาง

สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ

2553 525,000.00



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศูนยความรวมมือทาง
วชิาการไทย-ผร ั่งเศส

- นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร

- สาํนกังานอธกิารบดี 
บางเขน

- นางสาวดวงรตัน ศตคุณ

- เพื่อศกึษาอายุการเก็บของผลติภณัฑแป งขาวโพด ใน
ระยะเวลา 12 เดือน

- ศูนยบรกิารประกนั
คุณภาพผลติภณัฑอาหาร
 (ยกเลกิ)

- นางสาวเปรมรตัน จติหาญ

- เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงทางดานกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ ของผลติภณัฑแป งขาวโพดตลอดอายุการเก็บ

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นางจนัทรสุดา จรยิวฒันวจิติร

- ทดลองผลติเครือ่งดืม่สาํเร็จรูปจากถ ั่วเขียว โดยใช
เครือ่งเอ็กซทรูดเดอร ชนิดสกรูคู (Twin-screw 

- ฝ ายกระบวนการผลติ
และแปรรูป

- นางจุฬาลกัษณ จารุนุช

- ทดลองผลติเครือ่งดืม่สาํเร็จรูปจากถ ั่วเขียว โดยใช
เครือ่งทาํแหงแบบลูกกลิง้ (Drum dryer)

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นางสาววราภรณ ประเสรฐิ

- ทดลองผลติเครือ่งดืม่สาํเร็จรูปจากถ ั่วเขียว โดยใช
เครือ่งคอลเล็ท เอกซทรูดเดอร (Collet extruder)

- นางสาวงามจติร โลวทิูร

- ปรุงแตงสวนผสมอืน่ ๆ เพื่อใหไดผลติภณัฑเครือ่งดืม่
ผงจากถ ั่วเขียวทีม่ีลกัษณะทางกายภาพและกลิน่รสทีด่ี 
เหมาะสมตอการบรโิภค

- 1. พฒันาสูตรนํ้ายํา - ฝ ายกระบวนการผลติ
และแปรรป

- นางสาวชอลดัดา เทีย่งพุก

195 00045/53 โครงการจดัประชุมเผยแพร
และผลกัดนันโยบายและ
ยุทธศาสตรการวจิยัของชาต ิ
(พ.ศ.2551 - 2554) สูการ
ป ิ ั ิ

- เพื่อเผยแพรและผลกัดนันโยบายและยุทธศาสตรการ
วจิยัของชาต ิ(พ.ศ.2551-2554) สูการปฏบิตัเิพื่อให
เกดิความเขาใจแนวคดิและสาระสาํคญั รวมท ัง้มีการ
แลกเปลีย่นความเห็นในการผลกัดนัและขบัเคลือ่นสูการ
ป ิ ั ใิ

สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ

2553 190,000.00

สถาบนัคนควาและพฒันาผลติภณัฑอาหาร
196 00465/51 การศกึษาอายุการเก็บและการ

เปลีย่นแปลงทางดานกายภาพ 
เคมี และชีวภาพของผลติภณัฑ
แป งขาวโพด

บรษิทั เฟรนดชพิ 
คอรน สตารช จาํกดั

2551 150,000.00

197 00396/52 การพฒันาเครือ่งดืม่สาํเร็จรูป
จากถ ั่วเขียว

บรษิทัอนิเตอรเนช ั่น
เนล อากรี โปรดกัส 
จาํกดั (International
 Agri Products 
Co.,Ltd.). ( คุณเอก
ชยั โสตภภิาพนุกูล )

2552 50,000.00

198 00281/52 การพฒันานํ้ายําบรรจุ
ถงพลาสตกิ

นางภาสุรีย ทาเนฮริา 2552 30,000.00
และแปรรูป

- 2. ตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพ เคมี และทาง
ประสาทสมัผสั

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 
บางเขน

- นางอุไร เผาสงัขทอง

- 3. ทาํตวัอยางผลติภณัฑ ประมาณ 200 ถุง

ถุงพลาสตกิ



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศกึษาแป งดดัแปรทีเ่หมาะสมสาํหรบัเนื้อสมัผสัของ
ลูกชิน้ในบรรจุภณัฑรีทอรท

- ฝ ายกระบวนการผลติ
และแปรรูป

- นางสาวชอลดัดา เทีย่งพุก

- ศกึษาอุณหภูมแิละเวลาในการผลติลูกชิน้ในบรรจุ
ภณัฑรีทอรท

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 
บางเขน

- นางสาวงามจติร โลวทิูร

- ทาํตวัอยางผลติภณัฑ ประมาณ 100 ถุง
- ฝ ายกระบวนการผลติ
และแปรรูป

- นางเพ็ญพมิล จาตุรนตรศัมี

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นางสาวพศิมยั ศรีชาเยช

- นางสาวกรุณา วงษกระจาง
- นางสาวสมจติ ออนเหม
- นางเย็นใจ ฐติะฐาน

- พฒันาผลติภณัฑตนแบบเครือ่งดืม่ผงสาํเร็จรูป โดยใช
ขาวกลองงอกเป็นวตัถุดบิหลกั เสรมิดวยงาดาํและ
โปรตีนจากถ ั่วเหลือง

- ฝ ายกระบวนการผลติ
และแปรรูป

- นายพสิุทธิ ์บุตรสุวรรณ

- ใชกระบวนการเอกซทรูชนั ในการผลติ - สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นางจุฬาลกัษณ จารุนุช

- ปรบัปรุงคุณภาพของสาหรายมุกหยกแชเยือกแข็ง - ฝ ายเคมีและกายภาพ
อาหาร

- นางสาวรศัมี ศุภศรี

ั ื่ ื ่ ํ้ ไ   ั   ิ โ  ิ

199 00364/52 การทาํลูกชิน้ในบรรจุภณัฑรี
ทอรท

นายณรงค ชูชีพ 2552 50,000.00

- 1 พฒันาสูตรขาวเหนียวมูล 5 สูตร 2.ศกึษากรรมวธิี
เบื้องตนการผลติขาวเหนียวมูลบรรจุในถวยปิดสนิทและ
สามารถเก็บไดทีอุ่ณหภูมหิอง

นายธนพงศ จตุรวณิช
 บรษิทัไบโอแลบ จาํกดั
 625 หมู 4 
อุตสาหกรรมบางปู 
(ซอย 7a) 
สมุทรปราการ 10280

2552 100,000.00

201 00415/52 การพฒันาผลติภณัฑเครือ่งดืม่
ผงสาํเร็จรูปจากขาวกลองงอก

หางหุนสวนจาํกดั เอ.
เอ็น.เอช. โปรดคัส 
(A.N.H. Products 
Ltd., Part.) (คุณรุง
นภา อมัรนิทรนุ

)

2552 50,000.00

200 00387/52 ผลติภณัฑขาวเหนียวมะมวง

202 00612/52 การใชประโยชนจากสาหราย
มุกหยกในผลติภณัฑอาหาร

นาย บณัฑติ สายวไิล 2552 70,000.00

- พฒันาเครือ่งดืม่นํ้าผลไมผสมสาหรายมุกหยก - สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นางสาวงามจติร โลวทิูร

- คดัเลือกและขยายแบคทีเรียกรดแลกตกิจากแป งหมกั - ฝ ายจุลชีววทิยาประยุกต - นายวนัชยั พนัธทวี
- หาปรมิาณทีเ่หมาะสมของแลกตกิแอซดิแบคทีเรียใน
การนําไปหมกัแป งขนมจีน

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นางสาวสรินินัท ชมภูแสง

- นายสมโภชน ใหญเอีย่ม

60,000.00203 00088/53 การเพาะขยายแบคทีเรียกรด
แลกตกิเพื่อใชเป็นกลาหมกั
แป งขนมจีน

นายวชิติ พุฒสนัตกิูล 2553



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- พฒันาผลติภณัฑเสนเล็กในบรรจุภณัฑออนตวั - ฝ ายกระบวนการผลติ
และแปรรูป

- นางสาวงามจติร โลวทิูร

- พฒันาสูตรนํ้าปรุงผดัไทยสาํหรบัปรุงรสเสนเล็กพรอม
บรโิภค

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นางวภิา สุโรจนะเมธากุล

- นางสาววราภรณ ประเสรฐิ
- นางเย็นใจ ฐติะฐาน

205 00290/53 - ศกึษาความเป็นไปไดของการประยุกตใชผลติภณัฑ
โปรตีนซึง่ทาํมาจากวตัถุดบิแป งถ ั่วขาวจากประเทศ
อเมรกิาในอาหารประเภทตาง ๆ

บรษิทั อกรีซอส จาํกดั 
(คุณกตญัชลี แกวมณี)

- ฝ ายกระบวนการผลติ
และแปรรูป

2553 50,000.00 - นายนิพฒัน ลิม้สงวน

- พฒันาและคดิคนสูตรอาหารไทยและนานาชาต ิโดย
ใชผลติภณัฑโปรตีนจากถ ั่วขาว เป็นจาํนวนท ัง้หมด 5 

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นางสาววราภรณ ประเสรฐิ

- วเิคราะหคุณประโยชนทางโภชนาการของสูตรอาหาร
ทีพ่ฒันาขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการนํามาพฒันา
กจิกรรมทางการตลาด หรือเผยแพรเพื่อเป็นความรู
ใ ่ ใ ไ

- นางอุไร เผาสงัขทอง

- สูตรอาหารและขอมูลทีไ่ดจากโครงการพฒันาวชิาการ
นี้ สามารถนํามาใชประโยชนหรือเผยแพรท ัง้หมดได 
โดยถือวาเป็นกรรมสทิธิร์วมกนัระหวางสถาบนัฯ และ
บรษิทัอรีซอส จาํกดั

- นางเย็นใจ ฐติะฐาน

- สถาบนัฯ สามารถใหขอมูลทีเ่กีย่วของเพิม่เตมิเกีย่วกบั
สตรอาหารเหลานี้ และสาธติวธิีการทาํใหแกผเขารวม

- นางจุฬาลกัษณ จารุนุช

การพฒันาและคดิคนสูตร
ผลติภณัฑอาหารโดยใช
โปรตีนจากถ ั่วขาว (Navy 
beans) เพื่อใชเป็น
สวนประกอบสาํหรบัทดแทน
วตัถุดบิจากเนื้อสตัว

204 00094/53 การพฒันาเสนเล็กผดัไทย
พรอมบรโิภคในบรรจุภณัฑ
ชนิดออนตวั

นายจกัราวุธ ภูว
ประภาชาต ิ(โรงงาน
เสนกวยเตีย๋ว นิตย 
สวรรคโลก)

2553 65,000.00

สูตรอาหารเหลาน และสาธตวธการทาใหแกผูเขารวม
สมัมนาทีท่างบรษิทัอกรีซอสฯ จดัขึน้รวมกบัทางสถาบนัฯ
 ในเดือนเมษายนนี้
- เพื่อพฒันาสูตรชาชงผสมพรอมดืม่ - ฝ ายเคมีและกายภาพ

อาหาร
- นางสาวรศัมี ศุภศรี

- เพื่อศกึษาการบรรจุขวด การฆาเชื้อและตรวจสอบ
คุณภาพทางเคมีและกายภาพของผลติภณัฑ

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นางสาวพศิมยั ศรีชาเยช

50,000.00206 00249/53 การพฒันาผลติภณัฑชาชง
ผสมพรอมดืม่บรรจุขวด

นางสรวีย นาคผดุงสุข 2553



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- พฒันาสูตรนํ้าผดัหมีโ่คราชทีพ่รอมรบัประทานกบัเสน
หมีแ่หงขนาด 100 กรมั

- ฝ ายกระบวนการผลติ
และแปรรูป

- นางอุษา ภูคสัมาส

- ศกึษากระบวนการผลตินํ้าผดัหมีโ่คราชบรรจุถุงที่
สามารถเก็บรกัษาไดทีอุ่ณหภูมหิอง

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นางเย็นใจ ฐติะฐาน

- นางสาวพศิมยั ศรีชาเยช
- ฝ ายกระบวนการผลติ
และแปรรูป

- นายพสิุทธิ ์บุตรสุวรรณ

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นางสาวพศิมยั ศรีชาเยช

- ฝ ายกระบวนการผลติ
และแปรรูป

- นายพสิุทธิ ์บุตรสุวรรณ

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑอาหาร 

- นายวรพล เพ็งพนิิจ

- ฝ ายเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่ออุตสาหกรรม (ยกเลกิ)

- นางสาวพนิดา วงษแหวน

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ

- นางสาวปฏมิา ลขิติธรรมนิตย

- นางยุพา ปานแกว
- นางมะลวิลัย หฤทยัธนาสนัติ ์

207 00318/53 การพฒันาสูตรและ
กระบวนการผลตินํ้าผดัหมี่
โคราช

นางสาว วรรวษิา นว
ชาต ิ148/1-2 ม.10 
ต.บานเพชร อ.
บาํเหน็จณรงค จ.ชยัภูมิ

2553

208 00391/53 การพฒันาผลติภณัฑเครือ่งดืม่
จากนํ้าผึง้

- พฒันาสูตรและกระบวนการผลตินํ้าผึง้พรอมดืม่ บรรจุ
ขวดพลาสตกิ ทีส่ามารถเก็บรกัษาไดทีอุ่ณหภูมหิอง

หจก. ชยัแสงคาพืช 
(คุณไชยนัต จติรพงึ
ธรรม)

2553

2550 430,900.00

30,000.00

209 00530/53 การพฒันาจมูกขาวกลองอดัพอง - พฒันากระบวนการผลติจมูกขาวกลองอดัพอง กลุมอาชีพสตรีอาสา
พฒันาเกษตรกรทุง
สมอ (คุณวีระพล 
สอนใจ)

2553 36,000.00

สถาบนัคนควาและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
210 00121/50 การบรกิารวจิยัและพฒันาการ

ขยายพนัธุมนัสาํปะหลงั
- เพื่อขยายพนัธุตนกลามนัสาํปะหลงัใหไดจาํนวนมาก
ในระยะทีก่าํหนด

บุคคลท ั่วไป

50,000.00

- นางมะลวลย หฤทยธนาสนต



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ฝ ายเทคโนโลยีเอนไซม
และการจดัการของเสีย 
(ยกเลกิ)

- นางสาวพลิาณี ไวถนอมสตัย

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ

- นางสาววราภรณ อภวิฒันาภวิตัิ

- นายตอพงษ กรีฑาชาติ
- นายมงคล ดาํรงคศรี

- สาํนกังานเลขานุการ - นางสาวปฐมา จาตกานนท
- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ

- นายวริตัน วาณิชยศรีรตันา

- นายสมบตั ิขอทวีวฒันา
- นางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวญั
- นางสาวรจเรข ชคทนัตบดี

- เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงของ Fermentable Sugar
 ในกากนํ้าตาลในถงัเก็บ

- ฝ ายเทคโนโลยีแป ง 
นํ้าตาลและยางพารา 
(ยกเลกิ)

- นางสาวปฐมา จาตกานนท

- เพื่อสรางแนวทางในการป องกนัการเปลีย่นแปลง
คุณภาพของกากนํ้าตาลภายในถงัเก็บ

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ

- นายกลาณรงค ศรีรอต

โครงการบาํบดัสีและการ
ปรบัปรุงนํ้าทิง้จากโรงงานผลติ
เยื่อและกระดาษ

- เพื่อใหบรกิารทางการวจิยัในการใชวธิีการดูดซบัและ
วธิีการทางชีวภาพในการบาํบดัสีและการปรบัปรุงนํ้าเสีย
จากโรงงานผลติเยี่อและกระดาศ

บรษิทั สยามเซลลูโลส 
จาํกดั

2548 1,490,580.00

212 00559/50 โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลตินํ้าตาลของโรงงานใน
กลุมมติรผล : การวเิคราะห
ความสูญเสียของนํ้าตาลซูโครส
ระหวางกระบวนการผลติ

- การศกึษาสมดุลมวลนํ้าตาลซูโครสในกระบวนการ
ผลตินํ้าตาลของบรษิทั นํ้าตาลมติรผล จาํกดั สาํหรบัใช
ประกอบการวเิคราะหการประเมนิการสูญเสียของ
นํ้าตาลนกระบวนการผลติซึง่โรงงานจะมีการผลตินํ้าตาล
ระหวางเดือนธนัวาคมถงึเมษายนของทุกปี การ
ประมาณการปรมิาณนํ้าตาลทีสู่ญหายไปในแตหนวย
การผลติยอม เพื่อนําขอมูลไปสรางวธิีการป องกนัการ
สญเสียนํ้าตาลและใชเป็นขอมลในการปรบัปรง

บรษิทั นํ้าตาลมติรผล 
จาํกดั

2550 1,804,364.00

211 00042/48

213 00242/51 การเปลีย่นแปลงคุณภาพของ
กากนํ้าตาล

บรษิทั มติรผลวจิยั 
พฒันาออยและนํ้าตาล
 จาํกดั

2551 345,000.00

การเกษตรและ
- นางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวญั
- นางสาวรุงทวิา วนัสุขศรี



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อรวบรวม คดัเลือก ทดสอบและขยายพนัธุฟกัขาวที่
มีในประเทศไทยและพนัธุทีไ่ดจากประเทศเวียดนาม

- ฝ ายเทคโนโลยีแป ง 
นํ้าตาลและยางพารา 
(ยกเลกิ)

- นายยุทธนา บรรจง

- เพื่อศกึษาการปลูกฟกัขาวในเชงิเกษตรกรรมและ
ประเมนิคาใชจายความคุมทุน

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ

- นายเกษม หฤทยัธนาสนัติ ์

- เพื่อศกึษาอายุความออนแกของผล ระยะสุกทีเ่หมาะสม - นายวชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์

- นางมะลวิลัย หฤทยัธนาสนัติ ์

- นางสาวเทพา ผุดผอง
- เพื่อศกึษาผลของแคลเซียมทีม่ีตอกจิกกรรมของ
เอนไซมอนิเวอรเทส

- ฝ ายเทคโนโลยีแป ง 
นํ้าตาลและยางพารา 
(ยกเลกิ)

- นางสาวปฐมา จาตกานนท

- เพื่อศกึษาผลของแคลเซียมทีม่ีตอประสทิธภิาพการ
หมกันํ้าตาลดวยเชื้อยีสต

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ

- นางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวญั

- เพื่อใหทราบแนวทางในการเตรียมกากนํ้าตาล เพื่อลด
ปรมิาณแคลเซียมใหเหมาะสมสาํหรบัหมกัเอทานอล

- นางสาวรุงทวิา วนัสุขศรี

- เพื่อศกึษาเปรียบเทียบประสทิธภิาพการหมกัเอทานอล
จากกากนํ้าตาลระหวางเชื้อยีสต 2 สายพนัธุ

- นายสทิธโิชค วลัลภาทติย

216 00299/52 - เพื่อรวบรวมผลกระทบทางสิง่แวดลอมจากการเกดิ
สารประกอบเกลือทีเ่กดิจากการ Regenerate Resin

สาํนกังาน
คณะกรรมการออย

- ฝ ายเทคโนโลยีแป ง 
นํ้าตาลและยางพารา

2552 5,007,800.00 - นายกลาณรงค ศรีรอตการพฒันาเทคโนโลยีการลดสี
สาํหรบัการผลตินํ้าตาล

214 00522/51 การศกึษาการปลูกฟกัขาว 
Momordica 
cochinchinensis (Lour.) 
Spreng. ในเชงิพาณิชย

บรษิทั สหชลผลพืช 
จาํกดั

2551 200,000.00

215 00075/52 การศกึษาผลของแคลเซียมใน
กากนํ้าตาลตอประสทิธภิาพ
การหมกัเอทานอล

บรษิทั มติรผลวจิยั 
พฒันาออยและนํ้าตาล
 จาํกดั

2552 250,000.00

สารประกอบเกลอทเกดจากการ Regenerate Resin คณะกรรมการออย
และนํ้าตาลทราย

นาตาลและยางพารา 
(ยกเลกิ)

- เพื่อศกึษาเทคนิคและวธิีการกาํจดัสีจากนํ้าตาลทราย
ดวยวธิีทางเคมีอืน่ๆ ทดแทนการใชเรซิน่

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ

- นายวริตัน วาณิชยศรีรตันา

สาหรบการผลตนาตาล
ทรายขาวทีป่ลอดภยัตอ
สิง่แวดลอม



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อพฒันาเทคนิคและวธิีการกาํจดัสีทีเ่หมาะสมและ
ปลอดภยัเพื่อนําไปใชในกระบวนการผลตินํ้าตาล
ทรายขาวบรสิุทธิส์าํหรบัอุตสาหกรรมนํ้าตาล

- นายสมบตั ิขอทวีวฒันา

- เพื่อจดัอบรมเรือ่ง  เทคนิคการกาํจดัสีจากนํ้าเชื่อม  และ
จดัการศกึษาดูงานดานการพฒันา เทคโนโลยีการผลติ 
การปรบัปรุงกระบวนการผลติ เทคนิคตางๆ และการ
จดัการโรงงานอุตสาหกรรมใหเป็นมติรตอสิง่แวดลอม 
เพื่อนํามาประยุกตใชในการผลตินํ้าตาลของโรงงาน 
และแกเจาหนาทีส่าํนกังานคณะกรรมการออยและ
ํ้

- นางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวญั

- เพื่อจดัสมัมนาเผยแพรความรูเทคนิคและวธิีการใน
การกาํจดัสีดวยวธิีทางเคมีใหกบัโรงงานนํ้าตาลท ั่ว
ประเทศและผูทีเ่กีย่วของ และจดัทาํเอกสารเผยแพร
เทคนิคการกาํจดัสี เพื่อใหโรงงานนํ้าตาลสามารถ
ํ ไปใ ใ ป ั ไ 

- นางสาวปฐมา จาตกานนท

217 00205/52 โครงการวจิยัและพฒันาการ
ปลูกไมโตเร็วเพื่อผลติพลงังาน
 ประจาํปี 2552

- การพฒันาและเพิม่ผลผลติ - การคดัเลือกชนิดพนัธุไม
โตเร็วเพื่อพลงังาน - ระบบการวางแผนและจดัการการ
ปลูก - การจดัการสวนไมโตเร็ว ระบบการตดัฟนั และ
การรวบรวม - การพฒันาและปรบัปรุงพนัธุไมโตเร็ว
่

บรษิทัสหโคเจน 
(ชลบุรี) จาํกดั 
(มหาชน)

- ฝ ายเทคโนโลยีแป ง 
นํ้าตาลและยางพารา 
(ยกเลกิ)

2552 4,405,664.40 - นางมะลวิลัย หฤทยัธนาสนัติ ์

- ประโยชนตอสงัคมโดยรวม - แหลงเรียนรูและสงเสรมิ
การปลูกไมโตเร็วเพื่อใชพลงังานทีถู่กตองตามหลกั
วชิาการ - สรางอาชีพทีม่ ั่นคงและย ั่งยืนใหกบัเกษตรกร
ในทองถิน่ - สรางการมีสวนรวมของชุมชนในโครงการ
 ิ ใ  ั ี ั  ิ

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

- นายวชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์

สงเสรมิการใชพลงังานหมุนเวียนของรฐัและชวยเสรมิ
มาตรการการลดภาวะโลกรอน

บางเขน

- นายบุญวงศ ไทยอุตสาห
- นายสงคราม ธรรมมญิช
- นางลดาวลัย พวงจติร
- นายนิคม แหลมสกั
- นายนิพนธ ทวีชยั
- นายสายณัห ทดัศรี



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นายอุดมศกัดิ ์เลศิสุชาตวนิช

- นายเกษม หฤทยัธนาสนัติ ์

- นางสาวเทพา ผุดผอง
- นายยุทธนา บรรจง
- นางสาวสุวนัดี ทองท ัง้หา
- นางสาวภาวณิี คลายแกว
- นายเชดิชยั โพธิศ์รี

- ฝ ายพฒันาเชงิธุรกจิ - นางสาวปฐมา จาตกานนท
- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ

- นายเฉลมิพล แซมเพชร

- นายกลาณรงค ศรีรอต
- นางอารีย ธญักจิจานุกจิ
- นางสาวอนงคนาฏ ศรีวหิค
- นายวราวุฒ ิศุภมติรมงคล
- นางกณัทมิา โอชารส

- ฝ ายเทคโนโลยีชีวมวล
และพลงังานชีวภาพ

- นายกลาณรงค ศรีรอต

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง

- นางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวญั

สมาคมชาวไรออยเขต
 6 และบรษิทั
กาํแพงเพชรววิฒัน
กอสราง

2552 400,000.00

218 00670/52 การพฒันาฐานขอมูลทาง
วชิาการของคณะกรรมการ
สภาวจิยัแหงชาตสิาขา
เกษตรศาสตรและชีววทิยา ปี 
2552

500,000.00

00723/52 โครงการศกึษาและออกแบบ
โรงงานผลติเอทานอลจากออย

- เพื่อศกึษา สาํรวจ และออกแบบสรางโรงงานผลติเอทา
นอลจากออยทีร่ะดบัการผลติ100,000-120,000 ลติร
ตอวนั

2552- เพื่อพฒันาฐานขอมูลทางวชิาการ ดานเกษตรศาสตร
และชีววทิยาทีม่ีขอมูลเป็นปจัจุบนั เผยแพรทาง
อนิเตอรเน็ต เพื่อเป็นศูนยขอมูลกลางเชื่อมโยง
แลกเปลีย่นความรูระหวางหนวยงานวชิาการและ
ประชาชนท ั่วไปทีส่นใจ

สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยั
แหงชาติ

219

พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ

- นางสาวปฐมา จาตกานนท

กอสราง



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

220 00363/52 โครงการศกึษาวเิคราะหเรือ่ง
การกาํหนดพรกิแหงเป็น
มาตรฐานฯบงัคบั

- เพื่อใหไดขอมูลภาพรวมของวงจรการผลติและ
การตลาดพรกิแหงและพรกิป น และสถานการณเบื้องตน
 การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซนิในพรกิแหงและพรกิป น
 ตลอดหวงโซการผลติของประเทศไทย

สาํนกังานมาตรฐาน
สนิคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

- ฝ ายเทคโนโลยีแป ง 
นํ้าตาลและยางพารา 
(ยกเลกิ)

2552 800,000.00 - นางเพ็ญขวญั ชมปรีดา

- เพื่อศกึษาขอมูลศกัยภาพทางดานผลติ การคา การ
นําเขา-สงออกของสนิคาพรกิแหงและพรกิป น

- สถาบนัคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ

- นายวชิยั หฤทยัธนาสนัติ ์

- เพื่อประเมนิความเสีย่งของผูบรโิภคไทยจากอะฟลา
ทอกซนิในพรกิแหงและพรกิป น และเปรียบเทียบตนทุน
กบัผลประโยชนทีเ่กดิจากการลงทุนการจดัการความ
เสีย่งนั้น ใหครอบคลุมท ัง้ดานเศรษฐศาสตรและสงัคมท ัง้
ในเชงิประโยชนและผลกระทบ

- นายธงชยั สุวรรณสชิณน

- เพื่อใหไดขอมูลผลดี/ผลเสีย/ผลกระทบกบัผูมีสวนได
สวนเสีย และความจาํเป็นในการกาํหนดสนิคาพรกิแหง
เป็นมาตรฐานสนิคาเกษตร หรือประเด็นทีส่มควรกาํหนด
เป็นมาตรฐานบงัคบั

- นางนงนุช องัยุรีกุล

- นางสาวพรธภิา องคคุณารกัษ
- นางอมรา ชนิภูติ

- เพื่อศกึษาและพฒันากระบวนการผลติบวิทวิแลคเตดที่
มีความบรสิุทธิส์ูง

- ฝ ายเทคโนโลยีชีวมวล
และพลงังานชีวภาพ

- นางสาวปฐมา จาตกานนท

- เพื่อศกึษาการขยายกาํลงัการผลติวทวิแลคเตดทีม่ี - สถาบนัคนควาและ - นายกลาณรงค ศรีรอต

00077/53 การผลติบวิทวิแลคเตด 
(Butyl-lactate) จากดี
แคลเซียมแลคเตด

บรษิทั มติรผลวจิยั 
พฒันาออยและนํ้าตาล
จาํกดั

2553 1,730,000.00221

 เพอศกษาการขยายกาลงการผลตวทวแลคเตดทม
ความบรสิุทธิส์ูง

 สถาบนคนควาและ
พฒันาผลติผลทาง
การเกษตรและ

 นายกลาณรงค ศรรอต

- นางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวญั

แคลเซยมแลคเตด จากด



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

222 00339/52 โครงการจดัจางทีป่รกึษา
งานวจิยัและพฒันาตวัเรง
ปฏกิริยิา Post Metallocene

- ดาํเนินการสงัเคราะหลแิกนดชนิดตางๆสาํหรบัใชใน
การสงัเคราะหตวัเรงปฏกิริยิา Post Metallocene 
ตามทีไ่ดมีการออกแบบไว รวมถงึวธิีการวเิคราะหและ
ทดสอบคุณลกัษณะของลแิกนดดงักลาว

บรษิทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน)

- ศูนยนาโนเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

2552 900,000.00 - นายจาํรสั ลิม้ตระกูล

- ดาํเนินการสงัเคราะหตวัเรงปฏกิริยิา Post 
Metallocene ตามทีม่ีการออกแบบไวซึง่มี activity ที่
สามารถเทียบเคียงไดกบัตวัเรงปฏกิริยิา Post 
Metallocene ของ Mitsui ทีใ่ชในเชงิพาณิชย

- สถาบนัวจิยัและพฒันา
แหง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
 บางเขน

- นางสาวพมิพา หอมนิรนัดร

- ศกึษาวธิีการวเิคราะหและทดสอบสมบตัขิองตวัเรง
ปฏกิริยิา Post Metallocene ทีส่งัเคราะหขึน้มา 
รวมถงึพอลเิอทธลิีนทีส่งัเคราะหไดจากตวัเรงปฏกิริยิา
ดงักลาว รวมท ัง้หาสภาวะทีเ่หมาะสมสาํหรบัใชในการทาํ
 Polymerization ดวยตวัเรงปฏกิริยิาดงักลาว

- นายพลัลภ คนัธยิงค

- ใหการสนบัสนุนขอมูลทางวชิาการและขอมูลทาง
เทคนิคทีเ่ป็นประโยชนตอการวจิยัและพฒันาตวัเรง
ปฏกิริยิา Post Metallocene รวมถงึการประยุกตใช

- นางสาวพรรณวกิา พรรณโณ
ภาศ

- พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัของ ปตท. ใหมีความเชี่ยวชาญ
ในการสงัเคราะหตวัเรงปฏกิริยิา Post Metallocene 
เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชกบังานวจิยัทีเ่กีย่วของ
ในอนาคตได

สถาบนัวจิยัและพฒันาแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาผลการดาํเนินงานของศูนยอเนกประสงค
สาํหรบัผูสูงอายุในชุมชน

- สวนกลางสาํนกัสงเสรมิ
และฝึกอบรม

- นางสาวนาถ พนัธุมนาวนิ

- เพื่อศกึษาเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานศูนย
อเนกประสงคสาํหรบัผูสูงอายุในชุมชน

- สาํนกัสงเสรมิและ
ฝึกอบรม บางเขน

- นายอนุพร สุวรรณวาจกกสกิจิ

- เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ีผลตอการดาํเนินงานศูนย
อเนกประสงคสาํหรบัผูสูงอายุในชุมชน

- นางสาวติรี รงัสภิทัร

- เพื่อศกึษาแนวทางในการดาํเนินงานของศูนย
อเนกประสงคสาํหรบัผูสูงอายุในชุมชน

- นางสาวสุปรียา ศริพิฒันกุลขจร

- นางปพชิญา จนิตพทิกัษสกุล

- นางรตันา องักสทิธิ ์

- นางเมตตา เชยสมบตัิ
- นางสาวบงัอร ดาํแพร
- นางสาวสุพรรษา พนิิจนนัทพร

- ศกึษาความเป็นไปไดและความเหมาะสมของการ
สงเสรมิการเกษตรโดยวธิีการศกึษาดูงาน

- ฝ ายวเิคราะหโครงการ
และหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม (บางเขน)

- นางสมศรี ภทัรธรรม

- เพื่อเผยแพรความรูทางดานการเกษตรใหกบับุคคลทีม่ี
ความสนใจ

- สาํนกัสงเสรมิและ
ฝึกอบรม บางเขน

- นายอนุพร สุวรรณวาจกกสกิจิ

- เพื่อกาํหนดระบบทีเ่หมาะสมในการถายทอด
โ โ โ

- นางสาวพจมาลย ลาภลือชา

สํานกัสงเสรมิและฝึกอบรม
223 00084/52 โครงการวจิยัการศกึษาผลการ

ดาํเนินงานศูนยอเนกประสงค
สาํหรบัผูสูงอายุในชุมชน

สาํนกัสงเสรมิสวสัดิ
ภาพและพทิกัษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส 
คนพกิาร และผูสูงอายุ

2552 1,460,000.00

224 00615/52 โครงการวจิยัยอย เรือ่ง 
การศกึษาดูงานเกษตรที่
จงัหวดันครนายก / จงัหวดั
นครราชสีมา

เกษตรกรและ
ประชาชนผูสนใจท ั่วไป

2552 228,000.00

เทคโนโลยีโดยวธิีการศกึษาดูงาน
- นายศุภณฏัฐ ยุกตะนนัท
- นางสาวสุธนัวา จนุบุษย



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ศกึษาความเป็นไปไดและความเหมาะสมของการ
สงเสรมิการเกษตรโดยวธิีการศกึษาดูงาน

- สวนกลางสาํนกัสงเสรมิ
และฝึกอบรม

- นางสมศรี ภทัรธรรม

- เพื่อเผยแพรความรูทางดานการเกษตรใหกบับุคคลทีม่ี
ความสนใจ

- สาํนกัสงเสรมิและ
ฝึกอบรม บางเขน

- นายอนุพร สุวรรณวาจกกสกิจิ

- เพื่อกาํหนดระบบทีเ่หมาะสมในการถายทอด
เทคโนโลยีโดยวธิีการศกึษาดูงาน

- นางสาวชลธชิา พจนสุนทร

- นายศุภณฏัฐ ยุกตะนนัท
- นางสาวจุไรรตัน อนิทรโอสถ

- นายวเิชียร คดพมิพ
- นางสาวสุธนัวา จนุบุษย

- ศกึษาความเป็นไปไดและความเหมาะสมของการ
สงเสรมิการเกษตรโดยวธิีการศกึษาดูงาน

- ฝ ายวเิคราะหโครงการ
และหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม (บางเขน)

- นางสมศรี ภทัรธรรม

- เพื่อเผยแพรความรูทางดานการเกษตรใหกบับุคคลทีม่ี
ความสนใจ

- สาํนกัสงเสรมิและ
ฝึกอบรม บางเขน

- นายอนุพร สุวรรณวาจกกสกิจิ

- นางสาวพจมาลย ลาภลือชา
- นายศุภณฏัฐ ยุกตะนนัท
- นางสาวสุธนัวา จนุบุษย

- ศกึษาความเป็นไปไดและความเหมาะสมของการ
สงเสรมิการเกษตรโดยวธิีการศกึษาดูงาน

- ฝ ายวเิคราะหโครงการ
และหลกัสูตรการ
ฝึ

- นางสมศรี ภทัรธรรม

225 00110/53 โครงการวจิยัยอย เรือ่ง 
การศกึษาดูงานดาน
การเกษตรและวฒันธรรมที่
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เกษตรกรและ
ประชาชนผูสนใจท ั่วไป

2553 152,000.00

226 00363/53 โครงการวจิยั เรือ่ง การศกึษาดู
งานเกษตรภาคใต

ประชาชนและผูสนใจ
ท ั่วไป

2553 304,000.00

227 00447/53 โครงการวจิยั เรือ่ง การศกึษาดู
งานเกษตรทีสู่ง จงัหวดั
ี ใ

ประชาชนและผูสนใจ
ท ั่วไป

2553 237,000.00

ฝึกอบรม (บางเขน)
- เพื่อเผยแพรความรูทางดานการเกษตรใหกบับุคคลทีม่ี
ความสนใจ

- สาํนกัสงเสรมิและ
ฝึกอบรม บางเขน

- นายอนุพร สุวรรณวาจกกสกิจิ

- นายศุภณฏัฐ ยุกตะนนัท
- นายวเิชียร คดพมิพ
- นางสาวสุธนัวา จนุบุษย

เชียงใหม



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อกาํหนดแนงทางการใชประโยชนและขอจาํกดัของ
วสัดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เพื่อ
ประโยชนทางดานการเกษตรทีป่ลอดภยัในระยะยาว
บรเิวณรอบรศัมีโรงงานหรือขยายสูเขตภาคตะวนัตก

ไ

- ภาควชิาปฐพีวทิยา - นายชยัสทิธิ ์ทองจู

- เพื่อลดปญัหาในแงการกาํจดัวสัดุเหลือใชจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และลดการกอใหเกดิ
สภาพแวดลอมเป็นพษิอยางเหมาะสม อีกท ัง้ยงัเป็น
ประโยชนตอเกษตรกรในการลดตนทุนการผลติใหตํ่าลง

- คณะเกษตร 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- นายยงยุทธ โอสถสภา

- นายชวลติ ฮงประยูร
- นายธงชยั มาลา
- นายอรรถศษิฐ วงศมณีโรจน
- นายประยูร เพียตะเณร

229 00040/52 - เพื่อศกึษาผลกระทบของการใชเครือ่งจกัรกล
การเกษตรตอการอดัแนนตวัของดนิหลงัจากการใช
เครือ่งจกัรกลการเกษตรเป็นเวลานานในพื้นทีจ่งัหวดั
กาํแพงเพชร

สาํนกังาน
คณะกรรมการออย
และนํ้าตาลทราย

- ภาควชิาเกษตรกลวธิาน 2552 2,870,500.00 - นายบพติร ต ัง้วงศกจิ

- เพื่อวจิยัผลกระทบของการใชรถแทรกเตอรทีม่ีตอการ - คณะเกษตร - นางรตันา ต ัง้วงศกจิ

โครงการศกึษาวจิยัผลกระทบ
ของการใชเครือ่งจกัรกล
การเกษตร ระบบขนสงใน
แปลงออย และรถตดัออย ตอ
การอดัแนนตวัของดนิ

วทิยาเขตกําแพงแสน
คณะเกษตร กําแพงแสน

228 00498/51 การใชประโยชนวสัดุเหลือใช
จากบรษิทัเอสซีจีเปเปอร จาํกดั
 (มหาชน) เพื่อประโยชน
ทางดานการเกษตรในเขตภาค
ตะวนัตกของประเทศไทย

บรษิทัสยามคราฟท 
จาํกดั

2551 1,940,000.00

อดัตวัของดนิและจาํนวนหนอออย และ ความสูงของออย กาํแพงแสน กาํแพงแสน
- เพื่อวจิยัผลกระทบของการใชรถตดัออยทีม่ีตอการอดั
ตวัของดนิและจาํนวนหนอออยตอ

- นายนนทวชัร ชยัณรงค

- เพื่อวจิยัผลกระทบของการนํารถบรรทุกเขาไปทาํงาน
ในแปลงทีม่ีตอการอดัตวัของดนิและจาํนวนหนอออยตอ

- นายปฐมพงษ คุมพล

- เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญัหา/ลด การใช
เครือ่งจกัรกลการเกษตรบอย ๆในแปลงเกษตรกรเพื่อ
เพิม่ผลผลติและทาํใหไวตอไดนานขึน้

- นายสมบตั ิขาวประทีป

- เพื่อศกึษาระบบขนสง ในแปลงออย (Infield 
transport) โดยใช Tipper bin ในการ บรรทุกออย

- นายวรรณธนะ กสานตกิุล

- นายพงศศกัดิ ์ชลธนสวสัดิ ์



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เปรียบเทียบผลผลติขาวทีม่ีการใสปุ ยเคมีท ัง้อตัราและ
สูตรปุ ยตางๆ ตามความนิยมของชาวนาในพื้นที ่กบัการ
ใสปุ ยตามโปรแกรมปุ ยส ั่งตดั

- ภาควชิาปฐพีวทิยา - นางสาวอญัธชิา พรมเมืองคุก

- เปรียบเทียบผลผลติขาวทีม่ีการใสปุ ยเคมีเพียงอยาง
เดียวกบัปุ ยทีม่ีการใสธาตุเสรมิประโยชน

- คณะเกษตร 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- นายประยูร เพียตะเณร

- นายอรรถศษิฐ วงศมณีโรจน
- นายสุรเดช จนิตกานนท

- ทาํการเก็บลกัษณะทางกายภาพและเคมีของปาลม
นํ้ามนัสายพนัธุ Dura ทีอ่าํเภอบางเบดิ จงัหวดั

- ภาควชิาพืชไรนา - นายสนธชิยั จนัทรเปรม

- จดัทาํแผนผงัแมพนัธุในแปลงคดัเลือกพนัธุจาก
สถานทีข่างตน

- คณะเกษตร 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- นายพีระศกัดิ ์ศรีนิเวศน

- คนหา molecular marker ทีใ่ชในการตรวจสอบกลุม
 Dura และ Pisifera 4 ประการ

- นางสาวพชัรนิทร ตญัญะ

- วจิยัปรมิาณ คุณภาพ และองคประกอบของนํ้ามนั ท ัง้
ในสวนของ kernel และ mesocarp เพื่อใชประโยชน
ท ัง้ในแงการบรโิภค อุปโภคและพลงังานทดแทนใน

- นายวีระพนัธุ สรีดอกจนัทร

- ศกึษาปจัจยัดานกายภาพและชีวภาพ ทีม่ีผลตอการ
เจรญิเตบิโตและผลผลติของปาลมนํ้ามนั

- นางพรศริ ิเลี้ยงสกุล

- นางสาวบุบผา คงสมยั
- นางสาวจริาพร เชื้อกูล
- นางสาวคทัลียา ฉตัรเทีย่ง

230 00165/52 อทิธพิลของปุ ยไนโตรเจนสูตร
ตางๆ และการใชปุ ยส ั่งตดัทีม่ี
ตอการเจรญิเตบิโตและ
องคประกอบผลผลติในขาว
พนัธุปทุมธานี 1 คร ัง้ที ่1

บรษิทั ไทยเซ็นทรลั
เคมี จาํกดั (มหาชน)

2552 40,000.00

231 00620/52 โครงการคดัเลือกพอแมพนัธุ
ปาลมนํ้ามนัเพื่อผลติปาลม
ลูกผสม D x P

บรษิทัเกษตร 23 จาํกดั 2552 550,000.00

- นางสาวคทลยา ฉตรเทยง
- นางสาวกนกวรรณ เทีย่งธรรม
- นางสาวจาํเนียร ชมภู
- นางสาวอรอุมา ตนะดุลย



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อศกึษาสภาพปญัหาและแนวทางการแกไขปญัหา
นํ้าทวมในเขตพื้นทีเ่ทศบาลเมืองบางกรวย โดยการ
ตดิต ัง้ประตูระบายนํ้าคลองบางกรวย บรเิวณปากคลอง
ไฟไหม ทีส่อดคลองกบัแนวทางการป องกนันํ้าทวมที่
เทศบาลเมืองบางกรวยไดดาํเนินการไปแลว

- ภาควชิาวศิวกรรม
ชลประทาน

- นายชาตชิาย ยมะคุปต

- เพื่อศกึษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตน การ
ตดิต ัง้ประตูระบายนํ้าคลองบางกรวยพรอมท ัง้เสนอแนว
ทางการป องกนัผลกระทบทีเ่กดิจากการตดิต ัง้ประตู

้

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- นายนิมติร เฉิดฉนัทพพิฒัน

- เพื่อออกแบบรายละเอียดประตูระบายนํ้าคลองบาง
กรวย รวมท ัง้จดัเตรียมเอกสารประกอบการประกวด

- นายบญัชา ขวญัยืน

- เพื่อประเมนิความสมัพนัธและการรบัฟงัความคดิเห็น
ของผูมีสวนไดเสีย

- นายพงศขนิศ ชูวริชั

- นายนายสุกฤษฎิ ์ศรีสุวรรณ
- นายแหลมไทย พูวณิชย
- นายอนุรกัษ ศรีแสวง
- นายยิง่เจรญิ คูสกุลรตัน
- นายชลอ ชาตเิวียง
- นายไพฑูรย กุลไทย

233 00206/52 โครงการผลติกระแสไฟฟ า


- การศกึษาถงึวธิีการรวบรวมปรมิาณกาซ และ
ป  ื่ ไ  ีป ิ ี ่ 

ศูนยปฏบิตักิาร
ิ ั

- ศูนยปฏบิตักิาร
ิ ั

2552 2,661,970.99 - นายบุญมา ป านประดษิฐ

คณะวศิวกรรมศาสตร กําแพงแสน
232 00031/48 โครงการศกึษาสาํรวจและ

ออกแบบรายละเอียดประตู
ระบายนํ้าคลองบางกรวย (บริ
เวรปากคลองไฟไหม) พรอม
รบัฟงัความคดิเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสีย

เทศบาลเมืองบางกรวย 2548 4,365,000.00

จากกาซขยะตามแนว
พระราชดาํริ

องคประกอบของกาซเพื่อไดมีปรมิาณทีเ่หมาะสมตอการ
เดนิเครือ่งยนตผลติกระแสไฟฟ า

วศิวกรรมพลงังานและ
สิง่แวดลอม รวมกบั 
บรษิทั มนิเซนแมชีน

ี่ ํ ั

วศิวกรรมพลงังานและ
สิง่แวดลอม

- การวจิยัอุปกรณทาํความสะอาดกาซ (Scrubber) โดย
เฉพาะซลัเฟอร Siloxane ความชื้นใหเหมาะสมตอ
คุณลกัษณะของกาซทีจ่ะป อนเขาสูเครือ่งยนต

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- นางสาวภารดี แซอึง้

- การวจิยัเก็บขอมูลดานเทคนิค ในการดูแลบาํรุงรกัษา
ระบบ ต ัง้แตระบบเก็บรวบรวมกาซ ระบบทาํความ
สะอาดกาซ ระบบผลติกระแสไฟฟ า การจาํหนาย
กระแสไฟฟ าเขาสูระบบประกอบการวเิคราะหดาน

- นางสาวเพชรนอย ยอดอยูดี



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นางเนตรนภา วชิานงค
- นายรตันศกัดิ ์ทรพัยเย็น
- นายอนุพล ชูราศรี
- นายโชจนินัท ศรีหะ
- นายปิยวทิย ชูชม
- นายประกาญจน วงศพุฒิ
- นายวบิูลยรตัน ภมรสูต
- นางสาวอรอุษา ศกัดิพ์นา
- นายเกียรตไิกร อายุวฒัน
- นายวชริะ กลบัชุม

- เพื่อศกึษาข ัน้ตอนวธิีการ ตลอดจนปญัหาและ
ผลกระทบการกอสราง รวมท ัง้งบประมาณและระยะเวลา

- ภาควศิวกรรมโยธา 
กาํแพงแสน

- นายวชิยั กจิวทัวรเวทย

- เพื่อพฒันาวธิีการและข ัน้ตอนการกอสรางสะพานแบบ
ชิน้สวนสาํเร็จรูป

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- นายสมโพธิ ์ววิธิเกยูรวงศ

- เพื่อเพิม่พูนความรุความเขาใจในการปรบัปรุงสะพาน
ใหกบับุคลากรของกรมทางหลวงชนบท

- นายกจิพฒัน ภูวรวรรณ

- นายปิยะ โชตกิไกร
- นายจติพนัธ ประกอบพร
- นายบรรพนัธุ วงศอนนัต
นายพทธพิงศ หะลีหรตันวฒันา

234 00610/50 การศกึษาการกอสรางสะพาน
แบบชิน้สวนสาํเร็จรูปที่
เหมาะสมกบัประเทศไทยของ
โครงสรางสะพาน (ข ัน้ที ่2)

กรมทางหลวงชนบท 2550 2,849,500.00

- นายพุทธพงศ หะลหรตนวฒนา
- ศูนยปฏบิตักิาร
วศิวกรรมพลงังานและ

- นายกนกศกัดิ ์เอีย่มโอภาส

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- นายบุญมา ป านประดษิฐ

- นายอรรถวุทธิ ์รืน่เรงิใจ
- นายกติพิงษ เจาจารกึ
- นายชาตชิาย ยมะคุปต
- Mr.Thomas Wetherill
- Mr.Walter Danner

2,500,000.00235 00028/48 โครงการศกึษาการจดัทาํ
กรอบแผนยุทธศาสตรพลงังาน
 ระดบัจงัหวดัแบบบูรณาการ

- เพื่อเตรียมแผนยุทธศาสตรพลงังานระดบัจงัหวดัแบบ
บูรณาการใหสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรกลุมจงัหวดั 
และแผนยุทธศาสตรพลงังานของกระทรวงพลงังานโดย
คาํถงึถงึสิง่แวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน

สาํนกังานภูมภิาคที ่1 
(ปทุมธานี)

2548



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล 
กาํแพงแสน

- นายสุวรรณ หอมหวล

- คณะวศิวกรรมศาสตร 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- นายสุทนิ พรมชาติ

- นายมานิตย รุงสวาง

237 00764/52 การวจิยัพฒันาการตรวจ
ภูมคิุมกนัหลงัการตดิเชื้อพีอาร
อารเอส โดยวธิี อไิลซา 

- เพื่อพฒันาชุดตรวจสอบโรคพีอารอารเอส ฟารมเกษตรกรผูเลี้ยง
สุกรทีเ่ขารวมโครงการ

- ภาควชิาเวชศาสตรและ
ทรพัยากรการผลติสตัว

2552 736,202.00 - นายธเนศร ทพิยรกัษ

- คณะสตัวแพทยศาสตร 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- นายประพฤกษ ต ัง้ม ั่นคง

- นายกจิจา อุไรรงค
- นายวรวทิย วชัชวลัคุ
- นายปรวิรรต พูลเพิม่
- นายอลงกต บุญสูงเนิน
- นางสาวอรวรรณ บุตรดี
- นายณฐัวุฒ ิรตันวนิชยโรจน
- นายนรุตม ทะนานทอง
- นายสุธี รตันภริมย

คณะสตัวแพทยศาสตร กําแพงแสน

236 00594/53 โครงการออกแบบและสราง
เครือ่งสบัยอยทางปาลมและ
ทลายปาลมโดยใชกาํลงัจากรถ
แทรคเตอร

- เพื่อออกแบบและสรางเครือ่งสบัยอยทางปาลมและ
ทลายปาลมโดยใชกาํลงัจากรถแทรกเตอร

สวนปาลมวนัชยั 32/3
 หมู 13 ต.ทาขาม อ.
ทาแซะ จ.ชุมพร 
86140

2553 50,000.00

ุ
- นางวไิลรตัน ฉํ่าสงิห
- นางสาวปิยวรรณ สุธรร
- นางภทัรา มูลจติร
- นางรพีพรรณ มีสงา
- นางสาววาสนา สีสองหอง



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- คณะเกษตร - นายโสภณ อุไรชื่น
- สาํนกังานวทิยาเขต - นายววิฒัน เสือสะอาด

- นางสาวศริวิรรณ ทุนคุมทอง
- นางสาวกติตยิา สุขเสน
- นาวสาวภทัรา สารถี
- นางสาวรตัตกิาล ทรพัยโมค

239 00122/48 การผลติขาวรสผกัและผลไม - เพื่อนําผลการวจิยัมาตอยอดในเชงิพาณิชย บุคคล, และผูสนใจ
ท ั่วไป

- ฝ ายปฏบิตักิารวจิยัและ
เรือนปลูกพืชทดลอง

2548 89,000.00 - นางสาวสุรตันวดี จวิะจนิดา

- เพื่อรองรบัการจดัต ัง้และการดาํเนินการหนวยบมเพาะ
ธุรกจิทดลองของฝ ายปฏบิตักิารวจิยัและเรือนปลูกพืช
ทดลอง (CLGC-Business Incubation Center)

- สถาบนัวจิยัและพฒันา 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- ศ.ดร.รงัสติ สุวรรณเขตนิคม

- นายชยัณรงค คนัธพนิต
- นางมณฑา วงศมณีโรจน
- นางจนัทรจรสั วีรสาร
- นางสาวกลัยาณี สทิธสิาร
- นางสาวชนาทพิย สุคนธจนัทร
- นางสาวสุรนิทร พูสุวรรณ

สถาบนัวจิยัและพฒันา กําแพงแสน

คณะเกษตร กําแพงแสน
238 00762/52 การสรางชุมชนตนแบบและ

การสรางเครือขายชุมชนใน
การพฒันาเศรษฐกจิสงัคม
ฐานความรู: กลุมที ่4

- เพื่อสรางตนแบบชุมชนทีม่ีการนําองคความรูจาก
ผลการวจิยัไปใชประโยชนตอการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคม

สาํนกังาน
คณะกรรมการวจิยั
แหงชาต ิ(วช.)

2552 1,100,000.00

- นางชูจติ ทศัจนัทร



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เปรียบเทียบผลผลติออย และ%CCS ทีม่ีการใสปุ ยเคมี
ในอตัราและสูตรปุ ยตางๆ กบัการใสปุ ยตามคาวเิคราะห
ความอุดมสมบูรณของดนิ

- ศูนยวจิยัและพฒันา
ออยและนํ้าตาล

- นายเรวตั เลศิฤทยัโยธนิ

- เปรียบเทียบผลผลติออย และ%CCS ทีใ่ชปุ ยประเภท 
Compound กบัปุ ยประเภท Bulk blending

- สถาบนัวจิยัและพฒันา 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- นายอภวิชิญ ทรงกระสนิธุ

- เปรียบเทียบผลผลติออย และ %CCS ทีม่ีการแบงใส
และไมแบงใสปุ ย
- เปรียบเทียบผลผลติออย และ%CCS ทีใ่ชปุ ยเคมีทีม่ี
สารปรบัปรุงดนิชนิดตางๆ กบัปุ ยเคมีทีไ่มมีสารปรบัปรุง
- ใหบรกิารเตรียมตวัอยางเพื่อศกึษาดวยกลองจุลทรรศน
อเิล็กตรอน

- ฝ ายปฏบิตักิารวจิยัและ
เรือนปลูกพืชทดลอง

- นางสาวมณี ตนัตริุงกจิ

- ใหบรกิารกลองจุลทรรศนอเิล็กตรอนเพื่อการศกึษา
ตวัอยางทางชีววทิยาและวสัดุศาสตร

- สถาบนัวจิยัและพฒันา 
กาํแพงแสน กาํแพงแสน

- นางสุดาวรรณ เชยชมศรี

- ใหบรกิารเครือ่งมือเฉพาะทางในการเตรียมตวัอยาง
เพื่อการศกึษาดวยกลองจุลทรรศน และกลองจุลทรรศน

- นางสาวปุณยวีร เดชครอง

- เพื่อเพิม่พูนความรู ทกัษะ และความชํานาญแก
บุคลากร ตลอดจนถายทอดความรูแกผูขอใชบรกิาร 

- นางอญัชลี รวีโรจนวบิูลย

- นางยุพนิ ศรีหริญัต
- นางสมบูรณ บุญปรีชา
- นางอภนินัท สนออง
- นางสาวเรียน พมิสาร

240 00769/51 อทิธพิลของปุ ยสูตรตางๆ และ
สารปรบัปรุงดนิทีม่ีผลตอการ
เจรญิเตบิโตและผลผลติออย
พนัธุ LK92-11

บรษิทั ไทยเซ็นทรลั
เคมี จาํกดั (มหาชน)

2551 0

241 00593/51 การบรกิารงานวจิยั และ
วเิคราะหดวยกลองจุลทรรศน
และกลองจุลทรรศนอเิล็กตรอน

อาจารย นกัวจิยั 
พนกังาน นิสติ 
นกัศกึษา ท ัง้จาก
ภายใน
มหาวทิยาลยัเกษตรศาส
ตร และจากหนวยงาน
ภายนอกมหาวทิยาลยั 
ไดแก หนวยงาน
ราชการ องคกร 
รฐัวสิาหกจิ เอกชน 
หรือบุคคลท ั่วไป

2551 347,480.00

- นางสาวเรยน พมสาร
- นางสาวอรวรรณ ไกรวจิติร



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- เพื่อใหบรกิารการทาํหนงัเค็มทีม่ีคุณภาพแกบุคคล
ท ั่วไป โดยเนนถงึหนงัของปศุสตัวประเภทสตัวใหญ

- ศูนยวจิยัและ
พฒันาการผลติกระบือ

- นางผกาพรรณ สกุลม ั่น

- เพื่อพฒันาองคความรูเกีย่วกบัขอกาํหนดและตวับงชี้
หนงัคุณภาพ

- สถาบนัสุวรรณวาจกกสิ
กจิเพื่อการคนควาและ
พฒันาปศุสตัวและ
ผลติภณัฑสตัว 

- นายปรีชา อนินุรกัษ

- นางสาวเปรมฤดี ศรีทพัไทย
- นางจารุณี ปลงรมัย
- นายมนสั เรียบรอย
- นายธนากร จนัหมะกสติ
- นายสมพร ปุ นโก

- ศกึษาคาการยอยของวตัถุดบิอาหารไกไข - ศูนยวจิยัและ
พฒันาการผลติสตัวปีก

- นายสุชาต ิสงวนพนัธุ

- ศกึษาคาการยอยของวตัถุดบิอาหารไกเนื้อ - สถาบนัสุวรรณวาจกกสิ
กจิเพื่อการคนควาและ
พฒันาปศุสตัวและ
ผลติภณัฑสตัว 

- นายเสกสม อาตมางกูร

- นางยุวเรศ เรืองพานิช
244 00214/52 โครงการทดสอบอาหารไกไข - เพื่อสรางความรวมมือในการทาํงานวจิยัทดลองรวมกนั

 ั ั ั ปี ั ั
บรษิทั เบทาโกร อโก

ป ั
- ศูนยวจิยัและ
ั ั ปี

2552 1,689,135.40 - นายสุชาต ิสงวนพนัธุ

ศูนยวจิยัและ
พฒันาการผลติกระบือ
และโค

2551 293,579.50
สถาบนัสุวรรณวาจกกสกิจิเพื่อการคนควาและพฒันาปศุสตัวและผลติภณัฑสตัว

242 00784/51 การใหบรกิารทาํหนงัเค็ม
คุณภาพ

243 00786/51 การศกึษาคาการยอยของ
วตัถุดบิอาหารในไกไขและไก
เนื้อ

บรษิทั เบทาโกร อโก
รกรุป จาํกดั (มหาชน)

2551 8,000.00

และอาหารนกกระทา ระหวางศูนยวจิยัและพฒันาการผลติสตัวปีก กบับรษิทั 
เบทโกร อโกรกรุป จาํกดั (มหาชน)

รกรุป จาํกดั (มหาชน) พฒันาการผลติสตัวปีก

- เพื่อกอใหเกดิการพฒันาโดยอาศยั แหลงทุนจาก
ภาคเอกชนทีใ่หการสนบัสนุน

- สถาบนัสุวรรณวาจกกสิ
กจิเพื่อการคนควาและ
พฒันาปศุสตัวและ
ผลติภณัฑสตัว 

- นายเสกสม อาตมางกูร



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- บุคลากรสามารถใชความรูความสามารถในการบรหิาร
งานวจิยัและบรหิารงานฟารมอยางมีประสทิธภิาพ
รวมกบัภาคเอกชนไดเป็นอยางดี

- นางอรประพนัธ สงเสรมิ

- นางอรทยั จนิตสถาพร
- นายอรรถวุฒ ิพลายบุญ

- ศูนยคนควาและพฒันา
วชิาการอาหารสตัว

- นางสุกญัญา จตัตุพรพงษ

- สถาบนัสุวรรณวาจกกสิ
กจิเพื่อการคนควาและ
พฒันาปศุสตัวและ
ผลติภณัฑสตัว 

- นายอุทยั คนัโธ

- นางวไิลลกัษณ ชาวอุทยั
- นางสาววราพนัธุ จนิตณวชิญ
- นายมนูญ ปลงรมัย
- นางสาวสปนั สระทองแขม

246 00384/52 โครงการผลติขาวโพดฝกัออน
ดวยวถิีเกษตรอนิทรีย

- เพื่อพฒันาเทคโนโลยีในการปลูกขาวโพดฝกัออนดวย
วถิีเกษตรอนิทรีย

บรษิทั สุวรรณภูม ิ
ออรแกนิค จาํกดั

- สวนกลางสถาบนั
สุวรรณวาจกกสกิจิเพื่อ

2552 744,099.85 - นายวรเทพ ชมภูนิตย

- เพื่อศกึษาตนทุนการผลติขาวโพดฝกัออน โดยวธิีการ
ผลติดวยวถิีเกษตรอนิทรีย

- สถาบนัสุวรรณวาจกกสิ
กจิเพื่อการคนควาและ
พฒันาปศุสตัวและ
ผลติภณัฑสตัว

- นายอุทยั คนัโธ

800,000.00245 00649/52 การตดิตามและประเมนิผล
มาตรการแทรกแซงตลาดมนั
สาํปะหลงั ปี 2551 - 2552

- เพื่อตดิตามและประเมนิผลมาตรการแทรกแซงตลาด
มนัสาํปะหลงั ปี 2551-2552 และศกึษาการแปรสภาพ
หวัมนัสดเป็นมนัเสนและแป งมนัสาํปะหลงัจากลานมนั
และโรงแป ง

กรมการคาภายใน 
กระทรวงพาณิชย

2552

ผลติภณัฑสตัว 
- เพื่อศกึษาคุณภาพและผลผลติของขาวโพดฝกัออนดวย
วถิีเกษตรอนิทรีย

- นางสุกญัญา จตัตุพรพงษ

- เพื่อศกึษาการใชประโยชนจากของเสียเพื่อเพิม่ผลผลติ
ในนาขาว

- นายสุพจน สจัจาพทิกัษ

- นายวีรชน พึง่ชยั
- นายเกรียงศกัดิ ์แกวสมประสงค
- นายลกัษณ เพียซาย



ปีงบ งบประมาณ
ประมาณ (บาท)

ระเบียนเลขที่ ชื่อโครงการ วตัถุประสงค ผูขอรบับรกิาร หนวยงานใหบรกิาร ผูรบัผดิชอบโครงการลําดบั

- นายเกรียงศกัดิ ์สอาดรกัษ
- นางสาวธนนัทลดา กุลนิภทัรจิ
ระเดช
- นางรุงนภา กอประดษิฐสกุล
- นางทพิวลัย สีจนัทร
- นายสุพทิย ขุนเพชร
- นายชยัวฒัน สนัทนานุการ
- นายมานพ มาวมิล
- นายจริวฒัน พุมเพชร

- ศูนยวจิยัและ
พฒันาการผลติกระบือ

- นางผกาพรรณ สกุลม ั่น

- สถาบนัสุวรรณวาจกกสิ
กจิเพื่อการคนควาและ
พฒันาปศุสตัวและ
ผลติภณัฑสตัว 

- นายเกรียงศกัดิ ์แกวสมประสงค

- นางนนทยา ภทัรศีลสุนทร
- นายสุรชยั เปี่ยมคลา
- นางสอิง้ เมฆออน

- ศูนยวจิยัและ
พฒันาการผลติสตัวปีก

- นางสาวเรญา มาทอง

168,045.30

248 00039/53 การศกึษาผลของการใชกากถ ั่ว
เหลืองกะเทาะเปลือกและถ ั่ว

- เพื่อศกึษาเปรียบเทียบการใชถ ั่วอบและถ ั่วเหลืองไขมนั
เต็มตอสมรถภาพการผลติของไกไขและคุณภาพของไข

บรษิทั นํ้ามนัพืชไทย 
จาํกดั (มหาชน)

2553 185,340.00

247 00008/53 การใหบรกิารทาํหนงัเค็ม
คุณภาพ

- 1.เพื่อใหบรกิารทาํหนงัเค็มคุณภาพแกบุคคลท ั่วไป 
โดยเนนหนงัสตัวใหญ 2. เพื่อพฒันาองคความรูและตวั
บงชี้คุณภาพหนงัดบิ

ศูนยวจิยัและ
พฒันาการผลติกระบือ
และโค

2553

พฒนาการผลตสตวปก
- สถาบนัสุวรรณวาจกกสิ
กจิเพื่อการคนควาและ
พฒันาปศุสตัวและ
ผลติภณัฑสตัว 

- นางสรสันนัท สุขพมิาย

- นางสาววราพนัธุ จนิตณวชิญ
- นางสุกญัญา จตัตุพรพงษ

เหลองกะเทาะเปลอกและถว
เหลืองไขมนัเต็มในอาหารไกไข

เตมตอสมรถภาพการผลตของไกไขและคุณภาพของไข
ไก

จากด (มหาชน)


