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องครกรของรจฐ

กรมการทลองเทอทยว กระทรวงการทลองเทอทยวและกอฬาแหลลงททน 

- 
อ.ปปทมา จจนทรรเจรรญสสข

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาศรลปศาสตรร

โครงการจจดทกาขขอมมลธสรกรจนกาเทททยว

และมจคคสเทศกรในอาเซทยนเพพทอ

วรเคราะหรศจกยภาพและแนวทางการ

พจฒนาธสรกรจนกาเทททยวและมจคคสเทศกร

ในประเทศไทย

 1 4/2556-12/2556  2,700,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,700,000.00 บาท

กรมทางหลวงแหลลงททน 

- 
รศ.ฉจตรดนจย จรระเดชะ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมสรทงแวดลขอม

โครงการจจดทกาโปรแกรมคกานวณ

ราคากลางงานกกอสรขางและงานบการสง

ทางกรมทางหลวง

 1 1/2556-11/2556  6,950,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,950,000.00 บาท

กรมทางหลวงชนบทแหลลงททน 

- 
อ.เอกชจย ศรรรกรจพาณรชยรกมล

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธา

โครงการจจดทกาแผนการพจฒนาระบบ

โครงขกายสายรอง (Feeder) เชพทอม

โยงการขนสกงและโลจรสตรกสร

 1 2/2556-12/2556  393,600.00

รศ.ชวเลข วณรชเวทรน

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธา

ดร. ชาครทยร บการสงวงศร

     สกานจกแผนงาน กรมทางหลวงชนบท

     

นาย จสตรพงศร พาราพจนธกสล

     สกานจกแผนงาน กรมทางหลวงชนบท

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      393,600.00 บาท

กรมประมงแหลลงททน 

- 
ผศ.กจมปนาท เพพญสสภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร

การศศกษาศจกยภาพ และลมกทางการลง

ทสนในภาคการประมงของผมขประกอบ

การไทยในประเทศสมาชรกอาเซทยน

 1 10/2555-4/2556  2,170,000.00

อ.ชยจนตร พรภพลาภอนจนตร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.กนกวรรณ จจนทรรเจรรญชจย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

อ.วสฒรยา สาหรกายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

รศ.ชลอ ลรลมสสวรรณ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

อ.พรหมมรนทรร วงศรรจตนร

     คณะวรทยาการจจดการ ศรทราชา

     สาขาวรชาธสรกรจระหวกางประเทศ

ผศ.ธนาทรพยร แหลมคม

     มหาวรทยาลจยอสบลราชธานท
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ผศ.กาญจนา พยสหะ

     มหาวรทยาลจยอสบลราชธานท

     

การศศกษาศจกยภาพ และลมกทางการลง

ทสนในภาคการประมงของผมขประกอบ

การไทยในประเทศสมาชรกอาเซทยน

 1 10/2555-4/2556  2,170,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,170,000.00 บาท

กรมพจฒนาพลจงงานทดแทนและอนทรจกษรพลจงงานแหลลงททน 

- 
อ.กมลพรรณ แสงมหาชจย

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจจดการการผลรต

โครงการสกงเสรรมวจสดสและอสปกรณร

เพพทอการอนสรจกษรพลจงงานในโรงงาน

ขนาดกลางและขนาดเลพก (กลสกมททท 1 

กรสงเทพมหานครและปรรมณฑล ภาค

กลาง ภาคเหนพอ)

 1 12/2555-12/255

6

 11,000,000.00

ผศ.ทรพยรรจตนร เลาหวรเชทยร

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจจดการการผลรต

รศ.บดรนทรร รจศมทเทศ

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจจดการการผลรต

รศ.ธจญญะ เกทยรตรวจฒนร

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครพทองกล

ผศ.เกรทยงไกร อจศวมาศบจนลพอ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครพทองกล

อ.สจญชจย เดชานสภาพฤทธา

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมไฟฟฟา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      11,000,000.00 บาท

กรมโรงงานอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
รศ.ฉจตรดนจย จรระเดชะ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมสรทงแวดลขอม

โครงการจจดทกาบจญชทการปลกอยกกาซ

เรพอนกระจกในภาคอสตสาหกรรม

 1 1/2556-9/2556  4,700,000.00

รศ.ชาตร เจทยมไชยศรท

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมสรทงแวดลขอม

รศ.ฉจตรดนจย จรระเดชะ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมสรทงแวดลขอม

โครงการเพรทมขทดความสามารถของ

ภาคอสตสาหกรรมในการสนจบสนสนการ

จจดการวงจรรทไซเครล

 2 1/2556-11/2556  2,183,000.00

รศ.ฉจตรดนจย จรระเดชะ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมสรทงแวดลขอม

โครงการวรเคราะหร เปรทยบเททยบ กฎ

ระเบทยบดขานสรทงแวดลขอม ความ

ปลอดภจย วจตถสอจนตราย และสารเคมท 

ทททมทผลกระทบตกอภาคอสตสาหกรรม 

เพพทอเตรทยมความพรขอมเขขาสมกประชาคม

เศรษฐกรจอาเซทยน

 3 1/2556-11/2556  9,399,500.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      16,282,500.00 บาท

กรมสลงเสรวมการเกษตรแหลลงททน 

- 
รศ.สสมาลท สจนตรพลวสฒร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

ดกาเนรนกรจกรรมพจฒนาการตลาด

สรนคขาเกษตร จจงหวจดชายแดนภาคใตข

สมกธสรกรจทททยจทงยพน (1 จจงหวจด 1 สรนคขา)

 1 11/2555-12/255

6

 2,550,000.00

อ.กาญจนา ศรทพฤทธรธเกทยรตร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร
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อ.เกวลรน มะลร

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรทราชา

     สาขาวรชาเศรษฐศาสตรร

ดกาเนรนกรจกรรมพจฒนาการตลาด

สรนคขาเกษตร จจงหวจดชายแดนภาคใตข

สมกธสรกรจทททยจทงยพน (1 จจงหวจด 1 สรนคขา)

 1 11/2555-12/255

6

 2,550,000.00

นายพงษรเทพ  มจงคะลท

     นจกวรจจยอรสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,550,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมคทณภาพสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
อ.กรตรชจย รจตนะ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอนสรจกษรวรทยา

โครงการตรดตามประเมรนผลการ

ดกาเนรนงานเครพอขกายอาสาสมจคร

พรทจกษรทรจพยากรธรรมชาตรและสรทง

แวดลขอมหมมกบขาน (ทสม.) ในรอบ 4 ปป 

(พ.ศ.2551-2554)

 1 11/2555-9/2556  2,700,000.00

รศ.วรชา นรยม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอนสรจกษรวรทยา

ผศ.สารจฐ รจตนะ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอนสรจกษรวรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,700,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
รศ.สสมาลท สจนตรพลวสฒร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

การพจฒนาความรกวมมพอระดจบหกวงโซก

อสปทาน ปป 2556

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

นายพงษรเทพ มจงคะลท

     นจกวรจจยอรสระ

     

อ.เกวลรน มะลร

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรทราชา

     สาขาวรชาเศรษฐศาสตรร

รศ.สสมาลท สจนตรพลวสฒร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

กรจกรรมประเมรนผลการดกาเนรนงาน

การพจฒนาผมขประกอบการใหขเกรด

ธสรกรจ/ผลรตภจณฑรใหมก ภายใตข

โครงการเสรรมสรขางผมขประกอบการ

ใหมก และพจฒนาผมขประกอบการใหขเกรด

ธสรกรจใหมก

 2 3/2556-12/2556  1,000,000.00

อ.เกวลรน มะลร

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรทราชา

     สาขาวรชาเศรษฐศาสตรร

อ.พสฒรพจฒนร ทวทวชรรพจฒนร

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร ม.

เกษตรศาสตรร

     

อ.อรษา ตจนตรยะวงศรษา

     คณะศรลปศาสตรรประยสกตร ม.เทคโนโลยทพระ

จอมเกลขาพระนครเหนพอ

     

อ.พงษรเทพ มจงคะลท

     นจกวรชาการอรสระ

     

ผศ.นรภา นรรสตตรกสล

     คณะวรทยาการจจดการ ศรทราชา

     สาขาวรชาการตลาด

โครงการการพจฒนาอสตสาหกรรมเชรง

สรขางสรรคร สาขาอสตสาหกรรมอาหาร

และเกษตรแปรรมป

 3 12/2555-7/2556  299,750.00
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ผศ.จรตตรโสภรณ มทระเกตส

     คณะวรทยาการจจดการ ศรทราชา

     การจจดการโรงแรมและทกองเทททยว

โครงการการพจฒนาอสตสาหกรรมเชรง

สรขางสรรคร สาขาอสตสาหกรรมอาหาร

และเกษตรแปรรมป

 3 12/2555-7/2556  299,750.00

อ.อภรญญา ถรระโชตรกสล

     คณะวรทยาการจจดการ ศรทราชา

     สาขาวรชาการตลาด

อ.มสขสสดา พมลสวจสดรธ

     คณะวรทยาการจจดการ ศรทราชา

     การจจดการโรงแรมและทกองเทททยว

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      2,799,750.00 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณรแหลลงททน 

- 
ผศ.พบสรทธรธ กมลเวชช

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาการคอมพรวเตอรร

การจจดทกาแผนแแมกบทเทคโนโลยท

สารสนเทศ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณร

 1 1/2556-1/2557  1,500,000.00

อ.ศสภฤกษร สสขสมาน

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจจดการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

กระทรวงอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
ผศ.ธจนวา จรตตรสงวน

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร

การจจดทกายสทธศาสตรรการดกาเนรนงาน

เพพทอการเขขาสมกประชาคมเศรษฐกรจอา

เซทยน (AEC) ของกระทรวง

อสตสาหกรรมและสกานจกงานปลจด

กระทรวงอสตสาหกรรม

 1 2/2556-12/2557  2,954,500.00

อ.ถวจลยรศจกดรธ เผกาสจงขร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน

ดร.อรสณประภาสร ธนกรจโกเศรษฐร

     นจกวรจจยอรสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,954,500.00 บาท

การเคหะแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
ผศ.วจนดท พรนรจวรสรน

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาสถาปปตยกรรม

โครงการศศกษาวรจจยเพพทอจจดการความรมข

เรพทองทททอยมกอาศจยและวรถทการอยมกอาศจย

ผกานภมมรปปญญาทของถรทน (พพลนทททภาค

กลาง)

 1 4/2556-3/2557  1,189,980.00

อ.จตสพล อจงศสเวช

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาสถาปปตยกรรม

นางสาวสสภางครกร พนมฤทธรธ

     นจกวรจจยอรสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,189,980.00 บาท

การทางพวเศษแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.พจชรา จตสรโกมล

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     โครงการจจดตจลงสายวรชาสจงคมศาสตรร

ความผมกพจนของพนจกงานตกอการทาง

พรเศษแหกงประเทศไทย

 1 3/2556-6/2556  225,000.00

รศ.นจนทนา เลรศประสบสสข

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาศรลปศาสตรร
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อาจารยรระวทวรรณ ทรจพยรอรนทรร

     มหาวรทยาลจยธสรกรจบจณฑรต

     

ความผมกพจนของพนจกงานตกอการทาง

พรเศษแหกงประเทศไทย

 1 3/2556-6/2556  225,000.00

อ.พจชรา จตสรโกมล

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     โครงการจจดตจลงสายวรชาสจงคมศาสตรร

ความพศงพอใจของพนจกงานตกอการ

ทางพรเศษแหกงประเทศไทย

 2 3/2556-6/2556  225,000.00

รศ.นจนทนา เลรศประสบสสข

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาศรลปศาสตรร

ระวทวรรณ ทรจพยรอรนทรร

     มหาวรทยาลจยธสรกรจบจณฑรต

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

การประปานครหลวงแหลลงททน 

- 
รศ.พนรต เขพมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

การประเมรนผลหลจกสมตรฝฝกอบรมผมข

บรรหารระดจบตขน การประปานครหลวง 

ประจกาปปงบประมาณ 2556

 1 1/2556-6/2556  100,000.00

ผศ.วสจนตร ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

รศ.วรจทยา ธรรมกรตตรภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

ผศ.จรนตนา กาญจนวรสสทธรธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

ผศ.อดรชจย  พรพรหมรนทรร

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมทรจพยากรนลกา

โครงการพจฒนาแบบจกาลองทาง

คณรตศาสตรร EPANET เพพทอการ

บรรหารจจดการแรงดจนและควบคสมนลกา

สมญเสทยสกาหรจบระบบโครงขกายทกอ

ประธานของการประปานครหลวง

 2 2/2556-2/2557  2,898,000.00

ผศ.สสรชจย ลรปปวจฒนาการ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมทรจพยากรนลกา

รศ.สสวจฒนา จรตตลดากร

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมทรจพยากรนลกา

ผศ.ธนจช สสขวรมลเสรท

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธา

โครงการสการวจพรกจดตกาแหนกงประตม

ระบายอากาศ Air Release Valve 

(AV)จสด  Test Post วจดระบบปฟองกจน

การผสกรกอน Cathodic Protection 

(CP) ประตมนลกาในระบบ DMA และ

ตกาแหนกงหจวดจบเพลรง

 3 12/2555-6/2557  12,559,780.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      15,557,780.00 บาท

การไฟฟฟาฝฝายผลวตแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.ศรรเดช สสรรต

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาเทคโนโลยททางอาคาร

การพจฒนาระบบฐานขขอมมลแบบ

จกาลองชรลนสกวนอาคารสกาหรจบระบบ 

BIM (ขจลนททท ๑)

 1 11/2555-4/2557  1,863,500.00

อ.ภจทรนจนทร ทจกขนนทร

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาเทคโนโลยททางอาคาร

อ.พรทาน (พรธาน) ทองศาโรจนร (เรพองวงศรโรจนร)

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาเทคโนโลยททางอาคาร
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รศ.ณรงคร วทระไวทยะ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

การศศกษาสถานภาพระบบนรเวศวรทยา

แหลกงนลกา ชนรดสจตวรนลกาและผลผลรต

สจตวรนลกาในแมกนลกาบางปะกง

 2 3/2556-9/2557  5,163,380.00

อ.สจนตร พกวงเจรรญ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

อ.ไพลรน จรตรชสกม

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

อ.พจชรท ครมขยจน

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

นางหทจยรจตนร ไชยอมตกสล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

พงศรพจฒนร บสญชมวงศร

     กรมประมง

     

นายปปยะวจฒนร พรหมรจกษา

     สกานจกงานอธรการบดท

     ศมนยรวรทยบรรการมหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร 

จจงหวจดกระบทท

โครงการวรจจยเชรงปฏรบจตรการพจฒนา

บขานปลาและการฟฟฟนฟมหญขาทะเล

บรรเวณชายฝปฝง โดยกระบวนการมทสกวน

รกวมของชสมชน ต.เกาะศรทบอยา อ.

เหนพอคลอง จ.กระบทท

 3 11/2555-1/2557  6,474,700.00

รศ.ณรงคร วทระไวทยะ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

งานตรดตามตรวจสอบคสณภาพสรทงแวด

ลขอมดขานนรเวศวรทยาทางนลกา การ

ประมงและการเพาะเลทลยงสจตวรนลกา

โครงการโรงไฟฟฟาพลจงความรขอนรกวม

พระนครเหนพอ ชสดททท 1 ระยะดกาเนรน

การ  ปป 2556

 4 1/2556-3/2557  390,000.00

อ.ไพลรน จรตรชสกม

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

อ.สจนตร พกวงเจรรญ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

นางหทจยรจตนร ไชยอมตกสล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      13,891,580.00 บาท

โครงการอนทรจกษรพจนธทกรรมพชชอจนเนชทองมาจากพระราชดจารวแหลลงททน 

- 
อ.ภาสรณท วรชนะนจนทร

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรสรทงแวดลขอม

การศศกษาความหลากหลายและการ

แพรกกระจายของปลาในแนวปะการจง

 1 1/2556-1/2558  100,000.00

ศ.สาวรตรท ลรทมทอง

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาจสลชทววรทยา

ความหลากหลายและลจกษณะทาง

สรทรวรทยาของยทสตรทททแยกจากปปาพรส 

ศมนยรวรจจยและศศกษาธรรมชาตรปปาพรสสร

รรนธร (ปปาพรสโตกะแดง) จจงหวจด

นราธรวาส

 2 1/2556-12/2556  250,000.00

อ.นพพล เลรศวจฒนาสกสล

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาจสลชทววรทยา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      350,000.00 บาท

ชทมนทมสหกรณรออมทรจพยรแหลงประเทศไทย จจากจดแหลลงททน 

- 
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รศ.จสฑาทรพยร ภจทราวาท

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาสหกรณร

โครงการขจบเคลพทอนการพจฒนาระบบ

การเงรนสหกรณรออมทรจพยรทททเอพลอตกอ

การพศทงพาตนเองและรกวมมพอกจน

 1 10/2555-6/2556  330,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      330,000.00 บาท

ตลาดสวนคดาเกษตรลลวงหนดาแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.ธนโชตร บสญวรโชตร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทอสตสาหกรรมเกษตร

การไหลของขขอมมลในตลาดสรนคขา

เกษตรลกวงหนขา

 1 10/2555-9/2556  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ตลาดหลจกทรจพยรแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.ธนโชตร บสญวรโชตร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทอสตสาหกรรมเกษตร

การศศกษาพฤตรกรรมแหกตามกจนใน

ตลาดหลจกทรจพยรแหกงประเทศไทย

 1 10/2555-9/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

เทศบาลนครปากเกรรดแหลลงททน 

- 
รศ.สรรรกร กาญจนสสนทร

     คณะสจงคมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาภมมรศาสตรร

โครงการสการวจความพศงพอใจของผมข

รจบบรรการตกอการใหขบรรการของ

เทศบาลนครปากเกรพด ประจกาปป 

2556

 1 3/2556-9/2556  700,000.00

อ.พรเทพ พจฒธนานสรจกษร

     คณะสจงคมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาสจงคมวรทยาและมานสษยวรทยา

อ.ชจยรจตนร วงศรกรจรสกงเรพอง

     สาขาพจฒนาสจงคม มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร

     

นางสาวรองใจ กกาเหนรดผล

     สาขาพจฒนาสจงคม มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร

     

นางสาวอรพรรณ พงศรพงจน

     สาขาพจฒนาสจงคม มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

เทศบาลนครสงขลาแหลลงททน 

- 
อ.สมปรารถนา ฤทธรธพรรลง

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมทรจพยากรนลกา

โครงการศศกษาและตรวจสอบการเตรม

ทรายชายหาดสมรหลา จ.สงขลา

 1 10/2555-4/2556  500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

ธนาคารพจฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอมแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
นายวสฒรนจนทร คงทจด

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายเทคโนโลยทชทวมวลและพลจงงานชทวภาพ

การพจฒนา SMEs สมกมาตรฐาน

คสณภาพ

 1 12/2555  30,000.00

นางวารสณท ธนะแพสยร

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายนาโนเทคโนโลยทและเทคโนโลยทชทวภาพ
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นางจจนทรา สวจสดรบสตร

     กรมสกงเรสรรมการเกษตร

     

การพจฒนา SMEs สมกมาตรฐาน

คสณภาพ

 1 12/2555  30,000.00

นางสาวพรมพรแกขว กรตรรจตนรธนโชตร

     บขานผจกตบชวา จจงหวจดพระนครศรทอยสธยา

     

นางพรรสณ สทนวล

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร ฝปายเทคโนโลยทชทวมวลและ

พลจงงายชทวภาพ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ธนาคารเพชทอการเกษตรและสหกรณรการเกษตรแหลลงททน 

- 
ดร.สสพนรดา(พงษรศรรร)  วรนรจฉจย

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายนาโนเทคโนโลยทและเทคโนโลยทชทวภาพ

การพจฒนาผลรตภจณฑรทกาความสะอาด

ผรวหนจงทททมทสกวนผสมของสารสกจดจาก

พพชธรรมชาตร

 1 10/2555-4/2556  211,695.00

ดร.อสดมลจกษณร สสขอจตตะ

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายเทคโนโลยทชทวมวลและพลจงงานชทวภาพ

นางสาวประภจสสร รจกถาวร

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายเทคโนโลยทชทวมวลและพลจงงานชทวภาพ

นายดการงศจกดรธ อายสวนานนทร

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายนาโนเทคโนโลยทและเทคโนโลยทชทวภาพ

รศ.อนสวจตร แจขงชจด

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพจฒนาผลรตภจณฑร

การพจฒนาผลรตภจณฑรและบรรจสภจณฑร

สกาหรจบผลรตภจณฑรชสมชน

 2 11/2555-4/2556  274,505.00

รศ.กมลวรรณ แจขงชจด

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพจฒนาผลรตภจณฑร

ผศ.สรนทนาถ จรรยโชตรเลรศ

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทการบรรจสและวจสดส

ผศ.สมพร คงเจรรญเกทยรตร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทการบรรจสและวจสดส

ผศ.เกรทยงไกร แกขวตระกมลพงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน

โครงการพจฒนาฐานขขอมมลและระบบ

สารสนเทศเพพทอการตจดสรนใจของ

เกษตรกร

 3 10/2555-4/2556  500,000.00

ผศ.สมพงษร เจษฎาธรรมสถรต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน

อ.รจกศจกดรธ เสรรมศจกดรธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน

ผศ.ศกร คสณวสฒรฤทธรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสจตวบาล

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      986,200.00 บาท



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร
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มหาววทยาลจยศรอนครวนทรววโรฒแหลลงททน 

- 
ดร. อจญชลท สสวรรณมณท

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท มหาวรทยาลจยศรทนครรนทรวร

โรฒ

     

การประเมรนการใชขพลจงงานและผล

กระทบสรทงแวดลขอมการผลรตปมน

ซทเมนตรโดยใชขเทคนรคการประเมรนวจฏ

จจกชทวรต

 1 10/2555-9/2556  396,200.00

ดร.ปรรญญา  คงพรม

     ภาควรชาเคมทอสตสาหกรรม คณะวรทยาศาสตรร

ประยสกตร มหาวรทยาลจยเทคโนโลยทพระจอมเกลขาพระ

นครเหนพอ

     

ดร.อมราภรณร  แกขวชะฎา

     คณะวรทยาศาสตรรประยสกตร มหาวรทยาลจย

เทคโนโลยทพระจอมเกลขาพระนครเหนพอ

     

ดร.วรกานดา วราหรบจณฑมรวรทยร

     นรสรตหลจงปรรญญาเอก ภาควรชาวรศวกรรมเคมท 

มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร

     

รศ.ธการงรจตนร มสกงเจรรญ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      396,200.00 บาท

ศผนยรความเปปนเลวศดดานฟฟสวกสรแหลลงททน 

- 
ศ.ดร.ชมกรจ ลรมปปจกานงคร

     สาขาวรชาฟปสรกสร  สกานจกวรชาวรทยาศาสตรร  

มหาวรทยาลจยเทคโนโลยทสสรนารท

     

หของปฏรบจตรการวรจจยฟปสรกสรของสาร

ควบแนกน

 1 10/2555-9/2556  621,340.00

ผศ.จรรโรจนร ต.เททยนประเสรรฐ

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาฟปสรกสร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      621,340.00 บาท

ศผนยรความเปปนเลวศแหลงชาตวดดานการจจดการสวทงแวดลดอมและของเสอยอจนตราย จทฬาลงกรณรมหาววทยาลจยแหลลงททน 

- 
อ.กจญจนรนรท  ชกวงฉทกา

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรพพลนพรภพ

วจสดสดมดซจบเบนทอไนตรเซรามรก

สกาหรจบกกาจจดโลหะหนจก

 1 10/2555-10/255

6

 200,000.00

นางจรระประภา เนทยมปาน

     ภาควรชาธรณทวรทยา คณะวรทยาศาสตรร 

มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ศผนยรนวจตกรรมเทคโนโลยอหลจงการเกรบเกอทยวแหลลงททน 

- 
อ.เกทยรตรสสดา เหลพองวรลจย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

การยพดอายสการเกพบรจกษาผลทสเรทยน

พจนธสรหมอนทองระดจบกศทงการคขาเพพทอ

การสกงออกดขวยสารเคมทและสมสนไพร

 1 1/2556-1/2557  541,983.00

รศ.สมศรรร แสงโชตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาโรคพพช

ดร.พทรพงษร แสงวนางครกมล

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ศมนยรเทคโนโลยทหลจงการเกพบเกททยว
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นายเจรรญ ขสนพรม

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ศมนยรเทคโนโลยทหลจงการเกพบเกททยว

การยพดอายสการเกพบรจกษาผลทสเรทยน

พจนธสรหมอนทองระดจบกศทงการคขาเพพทอ

การสกงออกดขวยสารเคมทและสมสนไพร

 1 1/2556-1/2557  541,983.00

ดร.ธทรนสต รกมโพธรธภจกดรธ

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ศมนยรเทคโนโลยทหลจงการเกพบเกททยว

ความสจมพจนธรของความสสกแกกของ

ทสเรทยนพจนธรหมอนทองกจบความชอบ

ของนจกทกองเทททยวชาวจทน

 2 1/2556-1/2557  133,000.00

นายเจรรญ ขสนพรม

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ศมนยรเทคโนโลยทหลจงการเกพบเกททยว

นางสาวยสพรน อกอนศรรร

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ศมนยรเทคโนโลยทหลจงการเกพบเกททยว

นายยศพล  ผลาผล

     คณะวรทยาศาสตรรและศรลปศาสตรร สาขา

เทคโนโลยทการเกษตร มหาวรทยาลจยบมรพา

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      674,983.00 บาท

ศผนยรพจนธทววศวกรรมและเทคโนโลยอชอวภาพหลงชาตว สจานจกงานพจฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.วรมลนจนทนร กจนเกตส

     คณะทรจพยากรธรรมชาตรและอสตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวรชาทรจพยากรเกษตรชทวภาพ

นวจตกรรมทางเทคโนโลยทเพพทอการ

ฟฟฟนฟมพพลนทททดรนเคพมระยะททท 3(ศมนยรถกาย

ทอดองครความรมขการฟฟฟนฟมดรนเคพมเพพทอ

การปลมกขขาว)

 1 10/2555-9/2556  350,000.00

อ.ศสภสรทธรธ สรทธาพานรช

     คณะทรจพยากรธรรมชาตรและอสตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวรชาทรจพยากรเกษตรชทวภาพ

อ.พรทรพยร ศรทมงคล

     คณะทรจพยากรธรรมชาตรและอสตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวรชาทรจพยากรเกษตรชทวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      350,000.00 บาท

สถาบจนววจจยและพจฒนาพชพนทอทสผงแหลลงททน 

- 
ดร.วทรพจนธร กจนแกขว

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

ชสดโครงการวรจจยและพจฒนาการเพาะ

ปลมกและแปรรมปผลรตภจณฑรจากเฮมพร/

โครงการวรจจยและพจฒนาเฮมพรพจนธสร

ลมกผสม

 1 10/2556-9/2557  660,000.00

อ.ฐรตรวรา พมลสวจสดรธ

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรร

รศ.สสทจศนร จสลศรทไกวจล

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

ประภจสสร ทรพยรรจตนร

     ศมนยรวรทยาศาสตรรการแพทยรเชทยงใหมก

     

ชวสรรคร เครพอคกา

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      660,000.00 บาท

สถาบจนววจจยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ ททนภาคอบจณฑวตแหลลงททน 

- 
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อ.สรรรชจย สกงเสรรมพงษร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

จลนพลศาสตรรการลดลงของสารพรษ

ตกคขางในการลขางผจกดขวยเครพทองลขาง

ดขวยคลพทนเสทยงความถททสมงขนาดนการกอง

 1 12/2555-12/255

7

 100,000.00

นายวรชชวจทธรธ จรราณรชวจฒนร

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

สถาบจนสลงเสรวมการสอนววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ  (ททนสนจบสนทนการววจจยสจาหรจบบจณฑวต พสวท. แรกบรรจท)แหลลงททน 

- 
ผศ.บสญเสฐทยร บสญสมง

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาสจตววรทยา

การพจฒนาและประยสกตรวรธทการ

มาตรฐานสกาหรจบประเมรนคสณภาพนลกา

ทางชทวภาพแบบเรพวดขวยสจตวรไมกมท

กระดมกสจนหลจงหนขาดรน ในลกาธารตขน

นลกาภาคตะวจนออกและตะวจนตกของ

ประเทศไทย

 1 12/2555-12/255

7

 500,000.00

อ.อจญชลท เอาผล

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาสจตววรทยา

ความผจนแปรของเสทยงรของและความ

สจมพจนธรทางพจนธสกรรมของปาดสกสล 

Polypedates ในประเทศไทยเพพทอ

การประยสกตรใชขในการอนสรจกษร

ประชากร

 2 12/2555-12/255

8

 660,200.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,160,200.00 บาท

สจานจกงาน ก.พ.แหลลงททน 

- 
อ.ปปทมา จจนทรรเจรรญสสข

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาศรลปศาสตรร

โครงการตรดตามประเมรนผลและจจด

ทการายงานผลการปฏรบจตรตามประมวล

จรรยธรรมขขาราชการพลเรพอน

 1 2/2556-9/2556  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

สจานจกงานกองททนสนจบสนทนการววจจยแหลลงททน 

- 
รศ.นวลจจนทรร พารจกษา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสจตวบาล

การใชขผลรตภจณฑรสารสกจดหยาบอรนนม

ลรนจากรากของมจนแกวและรากสาม

สรบในอาหารสสกรอนสบาลและระยะเลพก

 1 1/2556-12/2556  669,800.00

รศ.ดร.ทวทศจกดรธ สกงเสรรม

     คณะสจตวแพทยศาสตรร มก.

     

ดร.วนรดา สพบสายพรหม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน มก.

     

นางวรรณท ชรวปรทชา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

อ.สรรรชจย สกงเสรรมพงษร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

การดจดแปลงโครงสรขางของบะหมทท

โภชนาการสมงคพนรมปเรพวโดยใชข

ไมโครเวฟแบบตกอเนพทอง

 2 12/2555-12/256

0

 1,600,000.00

นส อจจฉราพร พงษรพรชจยอสดม

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

     

อ.ทจศตรรน วรรณเกตสศรรร

     คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาครสศศกษา

การถอดบทเรทยนจากประสบการณร

ของโรงเรทยนขนาดเลพกในเขตภาค

ตะวจนออก

 3 7/2555-6/2556  954,404.00

รศ.อธรเกทยรตร ทองเพรทม

     คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาครสศศกษา
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อ.กสลธรดา นสกมลธรรม

     คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาครสศศกษา

การถอดบทเรทยนจากประสบการณร

ของโรงเรทยนขนาดเลพกในเขตภาค

ตะวจนออก

 3 7/2555-6/2556  954,404.00

อ.นจนทรจตนร เครพออรนทรร

     คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาครสศศกษา

รศ.กฤษณา กฤษณพสกตร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

การปรจบการออกดอกของสขมโอเพพทอ

ตอบสนองความตของการของตลาด

สกงออก

 4 3/2556-10/2557  495,000.00

ผศ.อสทจย กลรทนเกษร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

การพจฒนาผลรตภจณฑรนลกามจนผสม

สกาหรจบเดพก

 5 11/2555-10/255

6

 1,651,800.00

รศ.ตสลวรทยร สถาปนจารส

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรสรทงแวดลขอม

การฟฟฟนฟมดรนปนปฟฟอนดขวยวรธทการทาง

เคมท (คปก)

 6 10/2555-9/2559  1,500,000.00

รศ.บดรนทรร รจศมทเทศ

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจจดการการผลรต

การศศกษาตขนทสนโลจรสตรกสรสรนคขา

เกษตรทททสกาคจญของประเทศไทยเพพทอ

รองรจบการจจดตจลงประชาคมเศรษฐกรจ

อาเซทยน

 7 10/2555-9/2556  11,744,715.00

ดร. ศสภฤกษร สสขสมาน

     การทกาเรพอเเหกงประเทศไทย

     

ผศ.ภคมน จรตประเสรรฐ

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทชทวภาพ

การศศกษาสภาวะทททเหมาะสมในการ

เคลพอบไมโครแคปซมลเจลาตรนทททหกอ

หสขม นลกามจนกระเพราเพพทอยพดอายส

การเกพบรจกษา

 8 10/2555-1/2557  270,000.00

รศ.ชมเกทยรตร รจกซขอน

     สกานจกสกงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจจยและพจฒนา

การสรขางรมปแบบเพพทอการพจฒนา

เกษตรกรในเขตปฏรรมปทททดรนอยกาง

ยจทงยพน

 9 10/2555-9/2556  2,282,000.00

ศ.สาวรตรท ลรทมทอง

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาจสลชทววรทยา

ความหลากหลายและนรเวศนรวรทยา

ของยทสตรเอนโดไฟตรและยทสตรอทพรไฟตร

จากใบของพพชเศรฐรกรจในประเทศ

ไทย และการผลรตสารสกงเสรรมการ

เจรรญพพชออกซรนโดยสายพจนธสรทททคจด

เลพอกวกามทประสรทธรภาพสมงพรขอมกจบ

การศศกษาชทววรถทการสจงเคราะหร

 10 9/2554-9/2557  7,500,000.00

ดร.มณท ตจนตรรสกงกรจ

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ฝปายปฏรบจตรการวรจจยและเรพอนปลมกพพชทดลอง

ผศ.นจนทนา สทสสข

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาจสลชทววรทยา

ดร. ศศรธร จรนดามรกฎ

     ศมนยรพจนธสวรศวกรรมและเทคโนโลยทชทวภาพแหกงชาตร

     

ดร. รสจรกาญ จนร นาสนรท

     ภาควรชาเทคโนโลยทชทวภาพ คณะวรศวกรรมศาสตรร

และเทคโนโลยทอสตสาหกรรม มหาวรทยาลจยศรลปากร

     

ดร. พนารจตนร อรสณรจตรยากร

     ภาควรชาเคมท คณะวรทยาศาสตรร  มหาวรทยาลจยศรท

นครรนทรวรโรฒ

     

นางสาวสมจรต อทกาอรนทรร

     สจงกจด ศมนยรพจนธสวรศวกรรมและเทคโนโลยทชทวภาพ

แหกงชาตร
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ดร. รจฐดา จจนทรรกลจทน

     ภาควรชาเทคโนโลยทชทวภาพ คณะวรทยาศาสตรรและ

เทคโนโลยท มหาวรทยาลจยธรรมศาสตรร

     

ความหลากหลายและนรเวศนรวรทยา

ของยทสตรเอนโดไฟตรและยทสตรอทพรไฟตร

จากใบของพพชเศรฐรกรจในประเทศ

ไทย และการผลรตสารสกงเสรรมการ

เจรรญพพชออกซรนโดยสายพจนธสรทททคจด

เลพอกวกามทประสรทธรภาพสมงพรขอมกจบ

การศศกษาชทววรถทการสจงเคราะหร

 10 9/2554-9/2557  7,500,000.00

ผศ.สสภาวดท โพธรยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรทราชา

     สาขาวรชาเศรษฐศาสตรร

โครงกา รวรจจยอสตสาหกรรมการทกอง

เทททยวและบรรการ

 11 2/2556-1/2557  5,112,225.00

อ.อจจฉรา ปทสมนากสล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร

โครงการศศกษาแนวทางและมาตรการ

เพพทอกระตสขนอสปสงครยางพาราภายใน

ประเทศ

 12 10/2555-9/2556  1,772,496.00

อ.รวรสสาขร สสชาโต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร

อ.ณจฐพล พจนาประเสรรฐ

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร

รศ.จสฑาทรพยร ภจทราวาท

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาสหกรณร

ชสดโครงการวรจจยการขจบเคลพทอนการ

พจฒนาการสหกรณรและการคขาทททเปปน

ธรรม ระยะททท 6

 13 11/2555-8/2556  2,000,000.00

ดร.วทรชจย นาควรบมลยรวงศร

     สกานจกงานปฏรรมปทททดรน

     

ประสรทธรผลของโครงการสรขางและ

พจฒนาเกษตรกรรสกนใหมก

 14 10/2555-9/2557  701,000.00

อ.วรรณดท สสทธรนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

ผศ.สสวรรณา นาควรบมลยรวงศร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

นายสมเกทยรตร สสทธรนรากร

     ไมกระบสหนกวยงาน

     

นายเกทยรตรยศ ทรงสงกา

     ไมกระบสหนกวยงาน

     

ดร.สรรรกสล วะสท

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ศมนยรวรจจยและพจฒนาพพชผจกเขตรขอน

ศมนยรวรจจยและพจฒนาพจนธสกรรมพรรก

พพลนเมพอง

 15 10/2555-10/255

8

 4,500,000.00

ผศ.พรสสวรรณ เจทยมสมบจตร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาโรคพพช

นายกรสง สทตะธนท

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ศมนยรวรจจยและพจฒนาพพชผจกเขตรขอน

รศ.นงนสช อจงยสรทกสล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร

สจตวรนลกาหลจกแ หกงคสณคกาชทวรตและ

ชสมชนของอกาวบขานดอน จ.สสราษฎรร

ธานท

 16 2/2556-5/2556  230,000.00

ดร.สสทธรจรตตร เชรงทอง

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาการจจดการ ม.วรทยาลจย

สงขลานครรนทรร วรทยาเขตสสราษฎรรธานท

     

นส.สายทรพยร โสรจตนร

     ฝปายพจฒนาธสรกรจ ศมนยรเทคโนโลยทโลหะและวจสดส

แหกงชาตร
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รศ.วรรจตนร วาณรชยรศรทรจตนา

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทชทวภาพ

สกานจกประสานงานชสดโครงการ"อขอย

และนลกาตาล วช.-สกว."

 17 10/2555-9/2556  4,408,800.00

รวม     17  โครงการ     งบประมาณ      47,392,240.00 บาท

สจานจกงานกองททนสนจบสนทนการววจจย รลวมกจบสจานจกงานคณะกรรมการอทดมศศกษาแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนรกานตร ยรลมประยมร

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาเทคโนโลยททางอาคาร

โมเดลคกานวณปรรมาณแสงอาทรตยร

จากภาพถกายดาวเททยมแบบทจนททใน

เขตรขอนชพลน

 1 3/2556-4/2557  240,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      240,000.00 บาท

สจานจกงานกองททนสนจบสนทนการสรดางเสรวมสทขภาพ (สสส.)แหลลงททน 

- 
อ.สายทรวา รามสมต

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาสถาปปตยกรรม

โครงการสรทงแวดลขอมสรรครสรขางเพพทอ

สสขภาวะ กรณทศศกษา: สถานพยาบาล

 1 10/2555-3/2558  7,320,500.00

อ.สสธรดา สจตยากร

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาสถาปปตยกรรม

อ.สสปรทยา หวจงพจชรพล

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาสถาปปตยกรรม

อ.sigit arifwidodo

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาภมมรสถาปปตยกรรม

ผศ.สรนาถ สรนอสไรพจนธร

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาสถาปปตยกรรม

อ.ขวจญชจย กาแกขว

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาภมมรสถาปปตยกรรม

อ.พราวพรรณราย มจลลรกะมาลยร

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรรและการผจงเมพอง 

มหาวรทยาลจยธรรมศาสตรร

     

อ.นพ.ธทระ วรธนารจตนร

     คณะแพทยศาสตรร จสฬาลงกรณรมหาวรทยาลจย

     

ศ.ดร.นพ.สสรศจกดรธ บมรณตรทเวทยร

     คณะแพทยศาสตรร มหาวรทยาลจยธรรมศาสตรร

     

ผศ.ดร.พญ.ภจทรวจลยร วรธนารจตนร

     คณะแพทยศาสตรรโรงพยาบาลรามาธรบดท 

มหาวรทยาลจยมหรดล

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      7,320,500.00 บาท

สจานจกงานการปฏวรผปทอทดวนเพชทอการเกษตรกรรมแหลลงททน 

- 
ดร.แพรวรวท  เคหะสสวรรณ

     สกานจกงานการปฏรรมปทททดรนเพพทอเกษตรกรรม  

กระทรวงเกษตรและสหกรณร

     

การศศกษาศจกยภาพในการผลรต

พลาสตรกชทวภาพจากเศษวจสดสเหลพอ

ใชขจากการผลรตขขาวในเขตปฏรรมปทททดรน 

ภาคอทสานและภาคกลาง

 1 2/2556-2/2557  200,000.00

ผศ.สสวรรณา นาควรบมลยรวงศร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

สจานจกงานกวจการยทตวธรรมแหลลงททน 

- 
อ.ศจกดรธสรทธรธ บสศยพลากร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

โครงการสการวจความครดเหพนของ

ประชาชนทททมทตกอระบบการอกานวย

ความยสตรธรรม

 1 3/2556-12/2556  500,000.00

รศ.ชมชทพ พรพจฒนรศรถท

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการการอาชอวศศกษาแหลลงททน 

- 
รศ.พนรต เขพมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

การประเมรนผลโครงการโรงเรทยน

เทคโนโลยทฐานวรทยาศาสตรร

 1 2/2556-5/2556  500,000.00

ผศ.วสจนตร ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

รศ.วรจทยา ธรรมกรตตรภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

อ.อนสชจย รามวรจงกมร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

อ.นลรนรจตนร รจกกสศล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการการอทดมศศกษาแหลลงททน 

- 
อ.วชรรญา อรทมสบาย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

ศศกษากลไกและการแสดงออกของ

ยทนทททเกททยวขของกจบการตกกระของ

กลขวยไขก

 1 10/2555-9/2556  196,308.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      196,308.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการววจจยแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
รศ.สมบจตร ขอทวทวจฒนา

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพจฒนาผลรตภจณฑร

การควบคสมพอลรแซคคาไรดรเพพทอเพรทม

ประสรทธรภาพการผลรตสกาหรจบ

อสตสาหกรรมนลกาตาล

 1 10/2555-9/2557  10,816,700.00

ดร.รสกงนภา ตจลงจรตรเจรรญกสล

     คณะครสศาสตรร มหาวรทยาลจยราชภจฎสวนดสสรต

     

การปลมกฝปงคสณธรรมจรรยธรรมทททพศง

ประสงครของนจกศศกษาระดจบอสดม

ศศกษาไทย

 2 10/2555-9/2556  488,200.00

อ.จจนทรรเพพญ ตจลงจรตรเจรรญกสล

     คณะวรทยาศาสตรร  ศรทราชา

     สาขาวรชาวรทยาศาสตรรพพลนฐานและพลศศกษา

ดร.วรชสดา กรจธรธรรม

     สถาบจนวรจจยพฤตรกรรมศาสตรร มหาวรทยาลจยศรท

นครรนทรวรโรฒ

     

ดร.สสรทพร อนสศาสนนจนทร

     คณะศศกษาศาสตรร มหาวรทยาลจยบมรพา
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อ.พรกสล เอกวรางกมร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การปลมกฝปงคสณธรรมจรรยธรรมทททพศง

ประสงครของนจกศศกษาระดจบอสดม

ศศกษาไทย

 2 10/2555-9/2556  488,200.00

ศ.สาวรตรท ลรทมทอง

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาจสลชทววรทยา

การผลรตลรพรดจากกลทเซอรอลโดยโอ

ลรเอจรนจสยทสตร เพพทอใชขสกาหรจบการผลรต

ไบโอดทเซล

 3 10/2555-9/2556  700,000.00

อ.วรเชทยร ยงมานรตชจย

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาจสลชทววรทยา

ผศ.ธารรณท นามพรชญร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทการบรรจสและวจสดส

การพจฒนาเครพทองเขทยนทททสามารถยกอย

สลายไดขจากยางพาราและโพลรแลคตร

กแอซรด

 4 9/2555-4/2556  941,000.00

รศ.ดร.รจตนวรรณ มกรพจนธสร

     จสฬาลงกรณพมหาวรทยาลจย

     

ผศ.ชสตรมา ไวศรายสทธร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทอสตสาหกรรมเกษตร

การพจฒนาโซกอสปทาน และตลาด

สรนคขาเกษตร และอาหารสจญลจกษณร 

Q อยกางยจทงยพน

 5 11/2555-11/255

6

 853,000.00

ผศ.เกรทยงไกร แกขวตระกมลพงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน

ดร.รสกงนภา กกอประดรษฐรสกสล

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ฝปายปฏรบจตรการวรจจยและเรพอนปลมกพพชทดลอง

อ.ปรรยานสช จสลกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชสวน

ผศ.ชสตรมา ไวศรายสทธร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทอสตสาหกรรมเกษตร

การพจฒนาประสรทธรภาพการควบคสม

การผลรต GAP ภายในกลสกมเกษตรกร

เพพทอความเชพลอมจทนในสจญลจกษณร Q

 6 11/2555-11/255

6

 1,000,000.00

ดร.รสกงนภา กกอประดรษฐรสกสล

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ฝปายปฏรบจตรการวรจจยและเรพอนปลมกพพชทดลอง

ดร.ชวนพรศ อรสณรจงสรกสล

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ฝปายปฏรบจตรการวรจจยและเรพอนปลมกพพชทดลอง

อ.ชจยณรงคร รจตนกรทฑากสล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาโรคพพช

อ.วรรณดท สสทธรนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

ผศ.ฐรตรยา แซกปปง

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     โครงการจจดตจลงสายวรชาเคมท

อ.สสชทรา มาตยภมธร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสกงเสรรมและนรเทศศาสตรรเกษตร

ผศ.ชสตรมา ไวศรายสทธร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทอสตสาหกรรมเกษตร

การพจฒนาระบบการผลรตสรนคขา

เกษตรและอาหารปลอดภจย (Q)

 7 11/2555-11/255

6

 734,000.00

อ.ปรรยานสช จสลกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชสวน

รศ.อกาไพวรรณ ภราดรรนสวจฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาโรคพพช
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ผศ.ธรรมศจกดรธ ทองเกตส

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

การพจฒนาระบบการผลรตสรนคขา

เกษตรและอาหารปลอดภจย (Q)

 7 11/2555-11/255

6

 734,000.00

ผศ.ปปยะ กรตตรภาดากสล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

อ.สสพจนร กาเซพม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาโรคพพช

ดร.สสเมธท วงศรศจกดรธ

     มหาวรทยาลจยราชภจฏนครปฐม

     

การพจฒนาระบบโลจรสตรกสรใน

อสตสาหกรรมการผลรตสจตวรในเขต

พพลนทททภาคกลางตอนลกาง: กรณทศศกษา

สสกร

 8 10/2555-6/2557  500,000.00

ผศ.ณจฐสรทธรธ ตจนสกสล

     คณะสจตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเภสจชวรทยา

ผศ.ดร.ธทรศจกดรธ อสกนอารมยรเลรศ

     คณะศศกษาศาสตรร มหาวรทยาลจยศรลปากร

     

การพจฒนารมปแบบผลรตภจณฑรตามแนว

ครดเศรษฐกรจสรขางสรรครเพพทอสรขาง

มมลคกาเพรทมของวรสาหกรจชสมชน 

จจงหวจดนครปฐม

 9 10/2555-9/2556  409,950.00

อ.จสรทวรรณ จจนพลา

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาศรลปศาสตรร

รองศาสตราจารยร พจนตการวจเอก ดร.นพรสจ ศจกดรธศรรร

     คณะสจงคมศาสตรร โรงเรทยนนายรขอยตการวจ

     

รศ.สมบจตร ขอทวทวจฒนา

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพจฒนาผลรตภจณฑร

การเพรทมประสรทธรภาพการผลรตนกาตาล

ทรายโดยการลดและทกาลายเดก

แทรนสรปนเปฟฟอนในกระบวนการผลรต

 10 10/2555-9/2557  8,763,700.00

ดร.ฐรตา ฟมปเผกา

     โรงเรทยนการเรพอน มหาวรทยาลจยราชภจฎสวนดสสรต

     

การแยกและคจดเลพอกแบคททเรทยททท

สรขางอจลคาไลนรโปรตทเอสจากดรน

ตะกอนปปาชายเลนในเขตจจงหวจด

จจนทบสรท

 11 10/2555-9/2556  400,000.00

อ.จจนทรรเพพญ ตจลงจรตรเจรรญกสล

     คณะวรทยาศาสตรร  ศรทราชา

     สาขาวรชาวรทยาศาสตรรพพลนฐานและพลศศกษา

อ.อสไรวรรณ อรจญวาสนร

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

การแยกและจกาแนกชนรดของ

แบคททเรทยในทางเดรนอาหารของยสง

พาหะนกาโรคมาลาเรทยทททพบใน

ประเทศไทย

 12 11/2555-3/2557  728,000.00

อ.วรรณรดา สสราช

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

ดร.วรรจลดา ภมตะคาม

     สถาบจนจทโนม ศมนยรพจนธสวรศวกรรมและเทคโนโลยท

ชทวภาพแหกงชาตร

     

ดร.เรวดท  อนสวจฒนา

     สถาบจนวรจจยวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทแหกง

ประเทศไทย

     

การศศกษาประสรทธรภาพการบกาบจด

โลหะหนจกโดยเมพดซทโอไลตรจากชาน

อขอยในนลกาเสทยจากโรงงานชสบโลหะ

 13 10/2555-9/2556  508,000.00

อ.ประภา โซกะสลาม

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรร

นางพจทธจนจนทร  นาคพรนรจ

     สถาบจนวรจจยวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทแหกง

ประเทศไทย
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นายปรทชา พลอยภจทรภรญโญ

     สถาบจนวรจจยวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทแหกง

ประเทศไทย

     

การศศกษาประสรทธรภาพการบกาบจด

โลหะหนจกโดยเมพดซทโอไลตรจากชาน

อขอยในนลกาเสทยจากโรงงานชสบโลหะ

 13 10/2555-9/2556  508,000.00

นายทวท สจปปปนจนทร

     สถาบจนวรจจยวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทแหกง

ประเทศไทย

     

นายวรพงษร พจทยาวรรณ

     สถาบจนวรจจยวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทแหกง

ประเทศไทย

     

นางสาวฐรตรรจตนร ดรษฐรธรรม

     สถาบจนวรจจยวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทแหกง

ประเทศไทย

     

อ.อสไรวรรณ อรจญวาสนร

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

การศศกษาปปจจจยทางพจนธสกรรมระดจบ

โมเลกสลทททมทผลตกอเชพลอพลาสโมเดทยม

ในยสงพาหะนกาโรคมาลาเรทยใน

ประเทศไทย

 14 11/2555-3/2557  1,829,000.00

ศ.ธทรภาพ เจรรญวรรรยะภาพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชากทฏวรทยา

รศ.สสทธรศจกดรธ ศรลจมพร

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธา

การศศกษาพฤตรกรรมการเกรดนลกาทกวม-

ดรนถลกมในพพลนทททตขนแบบเพพทอสรขาง

แบบจกาลองสกาหรจบกกาหนดเกณฑรและ

วรธทการเตพอนภจย(ระยะททท 3)

 15 12/2555-12/255

6

 2,920,000.00

ดร.รจงสรมา ชลคสป

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายเทคโนโลยทชทวมวลและพลจงงานชทวภาพ

การศศกษาสมบจตรทางกายภาพและ

การเขขากจนไดขกจบระบบของสรทงมทชทวรต

ของโครงรกาง เลทลยงเซลลรของพอลรแล

คตรกแอสรตกจบเซรทซรน

 16 11/2555-10/255

6

 412,000.00

ดร.วทรศจกดรธ สมรทธรพงศร

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายเทคโนโลยทชทวมวลและพลจงงานชทวภาพ

ดร.พรมพรพร อสทยารจตนร

     สถาบจนเทคโนโลยทนรวเคลทยรรแหกงชาตร

     

อ.อสไรวรรณ อรจญวาสนร

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

การศศกษาสารออกฤทธรธเพพทอตขาน

โปรตทนทททสกาคจญตกอการอยมกรอดของ

เชพลอพลาสโมเดทยมในยสงพาหะนกาโรค

มาลาเรทย

 17 11/2555-3/2557  414,000.00

อ.อจญชณท คมเบอรกา

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

ดร. วรจญญม พมลเจรรญ

     คณะเภสจชศาสตรร จสฬาลงกรณรมหาวรทยาลจย

     

ผศ.ชสตรมา ไวศรายสทธร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทอสตสาหกรรมเกษตร

การออกแบบและพจฒนาระบบการ

ตามสอบเพพทอการบรรหารโซกอสปทาน

สรนคขาเกษตรและอาหารภายใตขตรา

รจบรอง Q

 18 11/2555-11/255

6

 1,000,000.00

ผศ.เกรทยงไกร แกขวตระกมลพงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน

ผศ.สมพงษร เจษฎาธรรมสถรต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน
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ผศ.ปปยะ กรตตรภาดากสล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

การออกแบบและพจฒนาระบบการ

ตามสอบเพพทอการบรรหารโซกอสปทาน

สรนคขาเกษตรและอาหารภายใตขตรา

รจบรอง Q

 18 11/2555-11/255

6

 1,000,000.00

น.ส.ปนจดดา ประมวลทรจพยร

     สกานจกงานมาตรฐานสรนคขาเกษตรและอาหารแหกง

ชาตร

     

สสรภพ สสทธรวรเศษ

     คณะวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยท มหาวรทยาลจย

เทคโนโลยทราชมงคลกรสงเทพ

     

ความหลากหลายของสจตวรขาปลของ

ขนาดเลพกในดรนบรรเวณสถานทวรจจยสรทง

แวดลขอมสะแกราช

 19 10/2555-9/2556  300,000.00

อ.เกษม คงนรรจนดรสสข

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาสจตววรทยา

อ.วสฒร ทจกษรณธรรม

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาสจตววรทยา

อ.ครศร ศรทกสลนาถ

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

แครรโอไทปปของสจตวรในสกสลตะกวดททท

ไดขจากเทคนรคทางเซลลรพจนธสศาสตรร

ระดจบโมเลกสล

 20 10/2555-9/2557  800,000.00

รศ.สสรรนทรร ปปยะโชคณากสล

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

สสดารจตนร บกายเจรรญ

     สกานจกอนสรจกษร วรจจย และการศศกษา องครการสวน

สจตวรในพระบรมราชมปถจมปป

     

อนสพงษร นวลแพง

     สกานจกอนสรจกษร วรจจย และการศศกษา องครการสวน

สจตวรในพระบรมราชมปถจมปป

     

ศรานนทร เจรรญสสข

     สกานจกอนสรจกษร วรจจย และการศศกษา องครการสวน

สจตวรในพระบรมราชมปถจมปป

     

สสเมธ กมลนรนาถ

     สกานจกอนสรจกษร วรจจย และการศศกษา องครการสวน

สจตวรในพระบรมราชมปถจมปป

     

รศ.นนทวรทยร อารทยรชน

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาเพาะเลทลยงสจตวรนลกา

โครงการ Asian CORE Program 

สาขาวรทยาศาสตรรการประมง ภายใตข

หจวขขอการวรจจย การพจฒนาเทคโนโลยท

ชทวภาพทางการเพาะเลทลยงสจตวรนลกาและ

การจจดการความเสททยงของผลรตภจณฑร

สจตวรนลกาจากการเพาะเลทลยง

 21 11/2555-11/255

6

 2,500,000.00

ดร.โชคชจย เอกทจศนาวรรณ

     สถาบจนอรนทรทจจนทรสถรตยรเพพทอการคขนควขาและ

พจฒนาพพชศาสตรร

     ศมนยรวรจจยขขาวโพดและขขาวฟปางแหกงชาตร

โครงการจจดการความรมขและถกายทอด

เทคโนโลยทจากผลงานวรจจยและนวจต

กรรมดขานพพชศาสตรร

 22 2/2556-5/2556  200,000.00

รศ.อจศนทยร กกอตระกมล

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรร

โครงการตรดตจลงและประเมรนผลระบบ

ตรวจสอบความเปปนตขนฉบจบของ

เอกสารแบบอจตโนมจตร เพพทอนกาไป

ประยสกตรใชขในระดจบประเทศ

 23 1/2555-1/2556  1,055,000.00

จจนทรา อรนทนนทร

     ภาควรชาชทววรทยา คณะวรทยาศาสตรร มหาวรทยาลจย

บมรพา

     

จทโนมไมโทคอนเดรทยของสจตวรใน

สกสลตะกวดสาหรจบการประเมรนความ

สจมพจนธรทางวรวจฒนาการ

 24 10/2555-9/2557  600,000.00
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อ.ครศร ศรทกสลนาถ

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

จทโนมไมโทคอนเดรทยของสจตวรใน

สกสลตะกวดสาหรจบการประเมรนความ

สจมพจนธรทางวรวจฒนาการ

 24 10/2555-9/2557  600,000.00

ดร.บรรพจตร ศรรรอรสณรจตนร

     สกานจกอนสรจกษร วรจจย และการศศกษา องครการสวน

สจตวรในพระบรมราชมปถจมปป

     

รศ.สสรรนทรร ปปยะโชคณากสล

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

กทรตร กจนยา

     สวนสจตวรนครราชสทมา

     

สสเมธ กมลนรนาถ

     สกานจกอนสรจกษร วรจจย และการศศกษา องครการสวน

สจตวรในพระบรมราชมปถจมปป

     

รศ.สากล สถรตวรทยานจนทร

     คณะสจงคมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาภมมรศาสตรร

ฐานขขอมมลภมมรสารสนเทศทททจกาเปปนตกอ

การเพรทมศจยกภาพการพจฒนาการ

เกษตรภาคตะวจนออกภายใตขความ

แปรปรวนสภาพภมมรอากาศ

 25 10/2555-9/2556  197,368.00

นายอดสลเดช  กองแกขว

     นรสรตปรรญญาโท  สาขาภมมรศาสตรร  คณะสจงคม

ศาสตรร  มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร

     

นางบสษรา  จงรวยทรจพยร

     สกานจกอนสรจกษรและตรวจสอบมาตรฐานหมกอนไหม

     

ผลของบรรจสภจณฑรและระยะเวลาการ

เกพบรจกษาตกอคสณสมบจตรการตขานการ

เกรดออกซรเดชจทนและสมบจตรการลด

ระดจบนลกาตาลในเลพอดของชาใบหมกอน

 26 10/2555-9/2558  568,300.00

นายอนสชรต  หาญนสรจกษร

     สกานจกอนสรจกษรและตรวจสอบมาตรฐานหมกอนไหม

     

นางสาวนจนทวรรณ  รจกพงษร

     สกานจกอนสรจกษรและตรวจสอบมาตรฐานหมกอนไหม

     

นางสาวรดาชญา  นาวานรมรตกสล

     สกานจกอนสรจกษรและตรวจสอบมาตรฐานหมกอนไหม

     

อ.ศรรรพร เรทยบรขอย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรร

อ.อสไรวรรณ อรจญวาสนร

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

วรวจฒนาการระดจบโมเลกสลของกลสกมยทน

ภมมรคขมกจนตกอเชพลอพลาสโมเดทยมในยสง

พาหะนกาโรคมาลาเรทยกลสกม 

Anopheles dirus complex ใน

ประเทศไทย

 27 11/2555-3/2557  649,000.00

อ.อสไรวรรณ อรจญวาสนร

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

ดร. จรนรภา โพธรกสรกร

     คณะวรทยาศาสตรร มหาวรทยาลจยมหรดล

     

อ.ชทวารจตนร พรรนทรากมล

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาสจตววรทยา

ศจกยภาพของสจตวรไมกมทกระดมกสจนหลจง

ในแนวปะการจงจจงหวจดตราด เพพทอการ

ใชขประโยชนรดขานการทกองเทททยวและ

การประมง

 28 10/2555-10/255

6

 639,960.00
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นางสาววจลยา กลรทนทอง

     ภาควรชาชทววรทยา คณะวรทยาศาสตรร มหาวรทยาลจย 

รามคกาแหง

     

ศจกยภาพของสจตวรไมกมทกระดมกสจนหลจง

ในแนวปะการจงจจงหวจดตราด เพพทอการ

ใชขประโยชนรดขานการทกองเทททยวและ

การประมง

 28 10/2555-10/255

6

 639,960.00

นางสาวกจญญรวรา แสงมณท

     ภาควรชาชทววรทยา คณะวรทยาศาสตรร มหาวรทยาลจย 

รามคกาแหง

     

อ.เกทยรตรสสดา เหลพองวรลจย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

อรทธรพลของพจนธสร และแหลกงปลมก ตกอ

กรจกรรมของเอนไซมรในกระบวนการ

สจงเคราะหรแคโรททนอยดรในมะละกอ

สายพจนธสรทททมทความสกาคจญทางการคขา

 29 11/2555-10/255

6

 820,500.00

ศ.จรรงแทข ศรรรพานรช

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

รวม     29  โครงการ     งบประมาณ      41,747,678.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการสวทธวมนทษยชนแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.สมปรารถนา ฤทธรธพรรลง

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมทรจพยากรนลกา

การศศกษาเบพลองตขนเพพทอการกกาหนด

ระยะถอยรกนสกาหรจบชายฝปฝงทะเลใน

ประเทศไทย: ดขานวรศวกรรม

 1 3/2556-9/2556  98,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      98,000.00 บาท

สจานจกงานคณะกรรมการอดอยและนพจาตาลทรายแหลลงททน 

- 
อ.กมลพรรณ แสงมหาชจย

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจจดการการผลรต

โครงการพจฒนาประสรทธรภาพโรงงาน

นลกาตาลทรายดขานตขนกกาลจงหมขอนลกา

 1 12/2555-10/255

6

 5,450,000.00

ผศ.เกรทยงไกร อจศวมาศบจนลพอ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครพทองกล

รศ.ธจญญะ เกทยรตรวจฒนร

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครพทองกล

ผศ.ทรพยรรจตนร เลาหวรเชทยร

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจจดการการผลรต

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,450,000.00 บาท

สจานจกงานจจงหวจดสกลนครแหลลงททน 

- 
อ.ภมวดล โดยดท

     คณะทรจพยากรธรรมชาตรและอสตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวรชาทรจพยากรเกษตรชทวภาพ

เพรทมศจกยภาพการผลรตสจตวรนลกาใหขไดข

มาตรฐาน GAP เพพทอการสกงออก

 1 2/2556-1/2557  1,000,000.00

นายสนธยา ผาลลาพจง

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา วรทยาเขตเฉลรมพระเกทยรตร 

จจงหวจดสกลนคร

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา วรทยาเขตเฉลรมพระเกทยรตร 

จจงหวจดสกลนคร

รศ.สสวพงษร สวจสดรธพาณรชยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

สจานจกงานปลจดกระทรวงเกษตรและสหกรณรแหลลงททน 

- 
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รศ.พนรต เขพมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

การประเมรนผลการดกาเนรนงาน

โครงการศมนยรการเรทยนรมขเศรษฐกรจพอ

เพพทยงชสมชน

 1 11/2555-4/2556  1,000,000.00

ผศ.วสจนตร ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

อ.สสนทรา โตบจว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

รศ.วรจทยา ธรรมกรตตรภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอาชทวศศกษา

อ.สมหมาย อสดมวรทรต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

การสการวจความตของการความคาด

หวจงและความพศงพอใจและไมกพศงพอ

ใจของผมขรจบบรรการและผมขมทสกวนไดขสกวน

เสทยของสกานจกงานปลจดกระทรวง

เกษตรและสหกรณร ปปงบประมาณ 

พ.ศ.2556

 2 3/2556-9/2556  300,000.00

รศ.สสมาลท สจนตรพลวสฒร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,300,000.00 บาท

สจานจกงานพจฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.เจษฎา ภจทรเลอพงศร

     คณะทรจพยากรธรรมชาตรและอสตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวรชาทรจพยากรเกษตรชทวภาพ

- 1 10/2555-9/2557  3,961,000.00

อ.ศสภสรทธรธ สรทธาพานรช

     คณะทรจพยากรธรรมชาตรและอสตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวรชาทรจพยากรเกษตรชทวภาพ

อ.พรทรพยร ศรทมงคล

     คณะทรจพยากรธรรมชาตรและอสตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาวรชาทรจพยากรเกษตรชทวภาพ

รศ.ประเสรรฐ ฉจตรวชรระวงษร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชไรกนา

การคจดเลพอกและทดสอบพจนธสรอขอย

เพพทอเพรทมผลผลรตนลกาตาล

 2 11/2555-11/255

8

 4,000,000.00

นายอนสชา วงศรปราณทกสล

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ศมนยรวรจจยและพจฒนาอขอยและนลกาตาล

ผศ.ศสภสรทธรธ รอดขวจญ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครพทองกล

การใชขคอมพรวเตอรรชกวยงานวรศวกรรม

เพพทอการออกแบบผลรตภจณฑรยางทททใชข

ในอสตสาหกรรมรถยนตร : กรณทศศกษา

ของยางหสขมสายไฟในรถยนตร

 3 10/2555-10/255

6

 1,000,000.00

อรวรรณ ชจชวาลการพาณรชยร

     สกานจกงานพจฒนาวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทแหกง

ชาตร

     

การใชขแบคททรทโอฟาจเปปน biocontrol 

ในการควบคสมโรคเหททยวทททเกรดจากเชพลอ

แบคททเรทย

 4 11/2555-10/255

8

 3,461,000.00

ผศ.ชลรดา เลพกสมบมรณร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาโรคพพช

ศ.อสทจยรจตนร ณ นคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาเพาะเลทลยงสจตวรนลกา

การปรจบปรสงพจนธสรกสขงกขามกรามโดยการ

คจดเลพอกรกวมกจบเครพทองหมายพจนธส

กรรม:ปปททท 2

 5 1/2556-12/2556  1,300,000.00
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ผศ.ศกร คสณวสฒรฤทธรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสจตวบาล

การปรจบปรสงพจนธสรกสขงกขามกรามโดยการ

คจดเลพอกรกวมกจบเครพทองหมายพจนธส

กรรม:ปปททท 2

 5 1/2556-12/2556  1,300,000.00

นายศรราวสธ กลรทนบสหงา

     ศมนยรพจนธสวรศวกรรมและเทคโนโลยทแหกงชาตร

     

ผศ.สสรรยจน ธจญกรจจานสกรจ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรทางทะเล

รศ.สสภาวดท พสกมพวง

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาเพาะเลทลยงสจตวรนลกา

อ.ธนาทรพยร สสวรรณโสภท

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสจตวบาล

น.ส.เนตรชนก ธรรมเนทยมดท

     ศมนยรพจนธสวรศวกรรมและเทคโนโลยทแหกงชาตร

     

น.ส.อจญลจกษณร วชรรไชยการ

     ภาควรชาเพาะเลทลยงสจตวรนลกา คณะประมง มก.

     

รศ.ประเสรรฐ ฉจตรวชรระวงษร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชไรกนา

การปรจบปรสงพจนธสรอขอยเพพทอสะสม

นลกาตาลเรพวและการไวขตอ

 6 11/2555-11/255

8

 4,164,000.00

นายอนสชา วงศรปราณทกสล

     สถาบจนวรจจยและพจฒนา  กกาแพงแสน

     ศมนยรวรจจยและพจฒนาอขอยและนลกาตาล

อ.อจญมณท อาวสชานนทร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

การวรเคราะหรความสจมพจนธสรทางพจนธส

ศาสตรรของมะเขพอ (Solanum 

melongena) เพพทอการพจฒนาพจนธสร

การคขาและทนทานตกอสภาพแลขงและ

ดรนเคพม

 7 10/2555-9/2556  250,000.00

ผศ.บสบผา คงสมจย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชไรกนา

ผศ.ชเนษฎร มขาลกาพอง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชไรกนา

อ.สราวสธ คลอวสฒรมจนตรร

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรร

ความหลากหลายของผทเสพลอกลางวจน

ตามระดจบความสมงในอสทยานแหกงชาตร

เฉลรมรจตนโกสรนทรร

 8 4/2556-3/2557  250,000.00

อ.วรรงคร จจนทร

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรสรทงแวดลขอม

ความหลากหลายทางชทวภาพ การ

สะสมคารรบอนและสถาปปตยกรรมของ

ตขนไมข ในปปาฟฟฟนตจวทททอายสแตกตกางกจน

ของอสทยานแหกงชาตรเขาใหญก

 9 3/2556-2/2558  1,450,000.00

Dr.Forian J. Hartig

     University of Freiburg,Department of forest 

Biometry, Germany

     

น.ส.กมลทรพยร วงษรสสนทร

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรสรทงแวดลขอม คณะวรทยา

ศาสตรร มก.

     

Mr.warren Brockilman

     ศมนยรพจนธสวรศวกรรมและเทคโนโลยทแหกงชาตร

     



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 24 of 43

น.ส.อนสตตรา ณ ถลาง

     ศมนยรพจนธสวรศวกรรมและเทคโนโลยทแหกงชาตร

     

ความหลากหลายทางชทวภาพ การ

สะสมคารรบอนและสถาปปตยกรรมของ

ตขนไมข ในปปาฟฟฟนตจวทททอายสแตกตกางกจน

ของอสทยานแหกงชาตรเขาใหญก

 9 3/2556-2/2558  1,450,000.00

นายรจฐศาสตรร สมนศก

     ศมนยรพจนธสวรศวกรรมและเทคโนโลยทแหกงชาตร

     

น.ส.อสมาพร มาตมมล

     ศมนยรพจนธสวรศวกรรมและเทคโนโลยทแหกงชาตร

     

น.ส.อรอสมา เพพชรมรตร

     ศมนยรพจนธสวรศวกรรมและเทคโนโลยทแหกงชาตร

     

นางจจนทรมา แสนทอน

     ศมนยรพจนธสวรศวกรรมและเทคโนโลยทแหกงชาตร

     

อ.อจศเลข รจตนวรรณท

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชากทฏวรทยา

ความหลากหลายทางพจนธสกรรมของ

ประชากรผทเสพลอเจาะตขนสจกในเขต

พพลนทททสวนปปาภาคเหนพอ องครการ

อสตสาหกรรมปปาไมข: เพพทอการปฟองกจน

กกาจจด

 10 4/2556-3/2558  1,049,900.00

อ.เบญจคสณ แสงทองพราว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชากทฏวรทยา

อ.อธรราช หนมสทดกา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชากทฏวรทยา

รศ.ทรงกลด จารสสมบจตร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวนผลรตภจณฑร

โครงการทกาเตาอบไมขและเตาอบเพพทอ

การ Heat Treatment บจก.พท.เค.วมข

ดเดขนพาเลท

 11 12/2555-12/255

6

 232,000.00

รศ.ธทระ วทณรน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวนผลรตภจณฑร

รศ.อภรชาตร วรรณวรจรตร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชไรกนา

เทคโนโลยทกกอกลายพจนธสรทจลงจทโน

มเพพทอเพรทมศจกยภาพการปรจบปรสงพจนธสร

ขขาวทททเปปนมรตรกจบสรทงแวดลขอม

 12 12/2555-11/256

0

 20,000,000.00

รวม     12  โครงการ     งบประมาณ      41,117,900.00 บาท

สจานจกงานพจฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตว (สวทช.)แหลลงททน 

- 
อ.ปปตรพงษร โตบจนลพอภพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

การพจฒนาประสรทธรภาพการผลรตชท

วมวลจากหญขาโตไวชนรดตกางๆ

 1 10/2555-3/2557  1,950,000.00

อ.นพ ตจณมสขยกสล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

อ.สสขสมาลยร เลรศมงคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

ดร.วรลาสรนท จรตตรบรรจง

     กลสกมวรจจยเพพทอการคสขมครองพจนธสรพพช กองคสขมครอง

พจนธสรพพช กระทรวงเกษตร และสหกรณร

     

อ.จจกรพงษร ไชยวงษร

     คณะผลรตกรรมการเกษตร สาขาวรชาปฐพทศาสตรร 

มหาวรทยาลจยแมกโจข
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,950,000.00 บาท

สจานจกงานมาตรฐานสวนคดาเกษตรและอาหารแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
นางสสชาดา อสชชรน

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายเทคโนโลยทชทวมวลและพลจงงานชทวภาพ

โครงการศศกษาแนวทางการฟอกยขอม

เสขนไหมไทย

 1 12/2555-12/255

6

 700,000.00

ผศ.จจนทรรทรพยร เศรษฐยานนทร

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาการสรทงทอ

ผศ.กจมปนาท เพพญสสภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร

โครงการศศกษาผลกระทบในการนกา

มาตรฐานสรนคขาเกษตรไปบจงคจบเพพทอ

รองรจบ AEC

 2 3/2556-5/2557  1,500,000.00

ผศ.กนกวรรณ จจนทรรเจรรญชจย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

อ.ชยจนตร พรภพลาภอนจนตร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

อ.วสฒรยา สาหรกายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.กาญจนา พยสหะ

     ม.อสบลราชธานท

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,200,000.00 บาท

สจานจกงานสลงเสรวมการศศกษานอกระบบแหลลงททน 

- 
ผศ.วสจนตร ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การออกขขอสอบภาคความรมข 

(Knowledge) การประเมรนยกระดจบ

การศศกษาประชาชน จบ ม.6 ภายใน 

8 เดพอน

 1 10/2555-4/2556  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

สจานจกฝนหลวงและการบวนเกษตรแหลลงททน 

- 
รศ.มงคล รจกษาพจชรวงศร

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมไฟฟฟา

โครงการจจดทกาแผนยสทธศาสตรรการ

พจฒนาและปรจบปรสงระบบเทคโนโลยท

สารสนเทศและการสพทอสารของสกานจก

ฝนหลวงและการบรนเกษตร

 1 10/2555-2/2556  2,000,000.00

ผศ.วจชรท วทรคเชนทรร

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมไฟฟฟา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

องครการตลาดเพชทอเกษตรกรแหลลงททน 

- 
รศ.วรจรตตรศรท สงวนวงศร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาสหกรณร

การเตรทยมความพรขอมขององครการ

ตลาดเพพทอเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการ

ดกาเนรนธสรกรจทางการตลาดเพพทอรองรจบ

การเขขาสมกประชาคมเศรษฐกรจอาเซทยน

 1 1/2556-12/2556  4,500,000.00

ผศ.บสญจรต ฐรตาภรวจฒนกสล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายนอกมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 26 of 43

ผศ.ประพรณวดท ศรรรศสภลจกษณร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร

การเตรทยมความพรขอมขององครการ

ตลาดเพพทอเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการ

ดกาเนรนธสรกรจทางการตลาดเพพทอรองรจบ

การเขขาสมกประชาคมเศรษฐกรจอาเซทยน

 1 1/2556-12/2556  4,500,000.00

อ.พรประภา สกสลแสง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาสหกรณร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,500,000.00 บาท

องครกรอวสระและเอกชน

Alphama (Thailand)co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.นรรนทรร อสประกรรนทรร

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

ประสรทธรภาพของ กรดอรนทรทยร 

Alphacid และ กรดอรนทรทยร alphacid 

รกวมกจบ bacitracin methylene 

disalicylate ในการควบคสม โรค 

necrotic enteritis ในไกกเนพลอ

 1 3/2556-2/2557  209,000.00

นางภจทรา มมลจรตร

     คณะสจตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

นางศรทสมจย วรรรยารจมภะ

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสจตวแพทยสาธารณสสขศาสตรร และการ

บรรการวรนรจฉจย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      209,000.00 บาท

BASF (Thai)Co. Ltd. ประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.ธทรวรทยร เปปยคกาภา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสจตวบาล

ผลของการเสรรมวรตามรนและกรด

อรนทรทยรในนลกาดพทมตกอการเตรบโต ระบบ

ภมมรคสขมกจน ปรรมาณซาก และคสณภาพ

เนพลอ ของไกกเนพลอในโรงเรพอนเปปด

 1 10/2555-10/255

6

 430,100.00

รศ.ชจยภมมร บจญชาศจกดรธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสจตวบาล

อ.ชาญวรทยร แกขวตาปป

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสจตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      430,100.00 บาท

Entechbio co., ltdแหลลงททน 

- 
อ.วรรรยา ลสขงใหญก

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสจตวบาล

ผลของ Saccharomyces exiguus 

SJP ตกอประชากรจสลรนทรทยร

 1 10/2555-2/2556  51,000.00

รศ.ชจยภมมร บจญชาศจกดรธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสจตวบาล

อ.ชาญวรทยร แกขวตาปป

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสจตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      51,000.00 บาท

Fabrinet Co., Ltd.แหลลงททน 

- 
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รศ.ภจชราภรณร สสวรรณวรทยา

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมสรทงแวดลขอม

การแยกคจวทกาละลายใชข

แลขวจากกระบวนการลขางแผงวงจร

ไฟฟฟา

 1 10/2555-9/2556  50,000.00

นส. วทรวรรณ ศรทถาวร

     นรสรตปรรญญาโท ภาควรชาวรศวกรรมสรทงแวดลขอม 

วรศวกรรมศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

Forum Architect Co.,Ltdแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนรกานตร ยรลมประยมร

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาเทคโนโลยททางอาคาร

การศศกษาแนวความครดในการออก

แบบอาคารเขทยวตามเกณฑรการ

ประเมรนความยจทนยพนทางพลจงงานและ

สรทงแวดลขอมไทย (TREES-NC)

โครงการออกแบบอาคารสกานจกงาน

และสจนทนาการ การไฟฟฟาสกวน

ภมมรภาค สกานจกงานใหญก

 1 11/2555-9/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

Novatis Thailand co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.นรรนทรร อสประกรรนทรร

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

การศศกษา ระดจบปรรมาณยา Quixalud 

60% ในการควบคสม necrotic 

enteritis ในไกกเนพลอ

 1 3/2556-2/2557  270,000.00

นางภจทรา มมลจรตร

     คณะสจตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

นางศรทสมจย วรรรยารจมภะ

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสจตวแพทยสาธารณสสขศาสตรร และการ

บรรการวรนรจฉจย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      270,000.00 บาท

Pfizer Animal Health co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.นรรนทรร อสประกรรนทรร

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

ประสรทธรภาพของ การใชข Lasalocid 

แบบ shuttle program ในการควบ

คสมโรคบรด

 1 3/2556-2/2557  120,000.00

นางภจทรา มมลจรตร

     คณะสจตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

นางวรไลรจตนร ฉทกาสรงหร

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

นางสาวอรวรรณร บสตรดท

     คณะสจตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

Pioneer Hi-Bred International, Inc.แหลลงททน 

- 
ผศ.อสไรวรรณ นรลเพพชรร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชากทฏวรทยา

การทดสอบความปลอดภจยทาง

ชทวภาพของขขาวโพดดจดแปลงพจนธส

กรรม

 1 10/2555-11/255

6

 1,975,500.00

ธนพล ไชนแสน

     ศมนยรเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร
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จสฑาเทพ วจชระไชยคสปตร

     ศมนยรเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร

     

การทดสอบความปลอดภจยทาง

ชทวภาพของขขาวโพดดจดแปลงพจนธส

กรรม

 1 10/2555-11/255

6

 1,975,500.00

ผศ.อสไรวรรณ นรลเพพชรร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชากทฏวรทยา

การประเมรนผลกระทบของขขาวโพด

ดจดแปลงพจนธสกรรมทททมทลจกษณะตขาน

ทานตกอหนอนเจาะลกาตขนขขาวโพด 

และทนสารไกลโฟเซ

ท(1507XNK603) และขขาวโพดดจด

แปลงพจนธสกรรมทททตขานทานหนอน

เจาะลกาตขนขขาวโพด(1507) ทททมทตกอ

แมลงชขางปปกใส(lacewing, Mallada 

basalis) เมพทอกรนเพลทลยอกอนทททเลทลยง

ดขวยขขาวโพดดจดแปลงพจนธสกรรม

 2 11/2555-11/255

6

 100,000.00

ธนพล  ไชยแสน

     ศสนยรเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,075,500.00 บาท

ZINPROANIMAL NUTRITION (THAILAND) INC.แหลลงททน 

- 
รศ.อรพรนทร จรนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาเพาะเลทลยงสจตวรนลกา

การเสรรมสารประกอบกรดอะมรโน-

สจงกะสทในปลาสวายขนาดตลาด

 1 12/2555-4/2557  280,000.00

ผศ.เรพองวรชญร ยสขนพจนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาเพาะเลทลยงสจตวรนลกา

นางอรทจย จรนตสถาพร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสจตวบาล

นายฉจตรชจย ไทยทสกงฉรน

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาเพาะเลทลยงสจตวรนลกา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      280,000.00 บาท

กองททนการกทศล กว.แหลลงททน 

- 
รศ.อภรลจกษณร ธรรมทวทธรกสล

     คณะมนสษยศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาภาษาศาสตรร

โครงการสพทอการสอนการอกานเขทยน

ภาษาไทยพพลนฐานสกาหรจบผมขพรการทาง

การไดขยรนเพพทอพจฒนาคสณภาพชทวรตททท

ยจทงยพน โครงการตกอเนพทองปปทททสอง

 1 10/2555-9/2556  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

โครงการความรลวมมชอระหวลาง ปตท. จจากจด (มหาชน) กจบเคยผ-ไบโอดอเซล ในงานววจจยเพวทมผลผลวตของตดนสบผลดจา

เพชท

แหลลงททน 

- 

ผศ.วรภา หงษรตระกมล

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

การผสมขขามสกสลและขขามชนรดเพพทอ

การปรจบปรสงพจนธสรสบมกดกา

 1 11/2555-6/2557  886,000.00

นาย ฐรตร กาญจนเกตส

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

     

นาย ธวจชชจย หงษรตระกมล

     -

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      886,000.00 บาท

นวตวบทคคล รดานนวลลออแหลลงททน 

- 
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อ.ผสสดท แซกลรทม

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาการสรทงทอ

การรวบรวมลายทอผขาไหมมจดหมททของ

ไทยเพพทอใชขเปปนฐานขขอมมลเชรง

พาณรชยร

 1 1/2556-6/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บ.ไบรทร แมเนจเมดนทร จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนรกานตร ยรลมประยมร

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาเทคโนโลยททางอาคาร

โครงการวรจจยเพพทอประเมรนการใชข

โปรแกรมจกาลองการใชขพลจงงานใน

อาคารสกาหรจบประเทศไทย

 1 5/2556-3/2557  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวบจทไทยเซรนทรจลเคมอ จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.ศสภชจย อกาคา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพทวรทยา

ผลของสมตรปสปยเคมททททแตกตกางกจนตกอ

การเจรรญเตรบโต ผลผลรต และ

ประสรทธรภาพการใชขปสปยในผจกคะนขา

และผจกกาดกวางตสขง

 1 1/2556-6/2556  100,000.00

อ.พรไพรรนทรร รสกงเจรรญทอง

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรร

นายประยมร เพทยตะเณร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพทวรทยา

นางสาวศรรรสสดา บสตรเพชร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน ภาควรชาปฐพทวรทยา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษจท Clover seed จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.สสจรนตร ภจทรภมวดล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาโรคพพช

การวรจะ ยและพจฒนาพพชตระกมลแตง

ใหขตขานทานตกอโรคไวรจส 

ปป2012-2013

 1 10/2555-9/2556  500,000.00

นางสาว วารทรจตนร สมประทสม

     ไมกระบสหนกวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

บรวษจท KV Art and Design จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนรกานตร ยรลมประยมร

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาเทคโนโลยททางอาคาร

โครงการอาคารสกานจกงานสทเขทยว

สกาหรจบโครงการพจฒนาทททดรนนรคม

อสตสาหกรรมเอเซทย อ.บขานฉาง จ.

ระยอง บรรษจท ปตท. จกากจด (มหาชน)

 1 3/2556-8/2556  130,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      130,000.00 บาท

บรวษจท ซวกมา ไฮโดร คอนซจลแตนทร จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชรดวงศร แสงศสภวานรช

     วรทยาลจยพาณรชยนาวทนานาชาตร ศรทราชา

     สาขาวรชาวรศวกรรมตกอเรพอและเครพทองกลเรพอ

โครงการศศกษาสภาพทาง

สมสทรศาสตรรและอสทกศาสตรรบรรเวณ

อกาวไทยตอนบน โดยเฉพาะบรรเวณ

ปากนลกาแมกกลอง จจงหวจด

สมสทรสงคราม

 1 3/2556-12/2556  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษจท ซอพอเอฟ(ประเทศไทย) จจากจด(มหาชน)แหลลงททน 

- 
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รศ.งามทรพยร ภมกวโรดม

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยทการบรรจสและวจสดส

การสการวจเชรงวรเคราะหรวจสดสและ

คสณสมบจตรของบรรจสภจณฑรสกาหรจบ

อสตสาหกรรมอาหารแชกเยพนและแชก

แขพงทททจกาหนกายในประเทศไทย

 1 5/2556-10/2556  550,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      550,000.00 บาท

บรวษจท โนวารรตวส (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ปรรวรรต พมลเพรทม

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

การศศกษาเปรทยบเททยบประสรทธรภาพ

ยาปฏรชทวนะกลสกม Colistin Sulphate 

จากแหลกงผลรตทททตกางกจน ในการ

ปฟองกจนโรคตรดเชพลอ Escherichia coli

 1 3/2556-5/2556  200,000.00

นายสสธท รจตนภรรมยร

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

อ.พรชจย จรรวจฒนาพงศร

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

อ.นรสตมร ทะนานทอง

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

รศ.กรจจา  อสไรรงคร

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษจท ปตท. จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.เพพญจรตร ศรทนพคสณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท

การคจดเลพอกและทดสอบความทน

เคพมของสบมกดกาในสภาพแปลงทดสอบ

 1 11/2555-7/2557  1,135,000.00

อ.วทระพจนธสร สรทดอกจจนทรร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชไรกนา

ผศ.บสบผา คงสมจย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชไรกนา

รศ.เพพญจรตร ศรทนพคสณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท

การใชขสารควบคสมการเจรรญเตรบโต

เพพทอเพรทมผลผลรตสบมกดกาในแปลงสาธรต

สบมกดกา จ.นครปฐม

 2 11/2555-7/2557  760,000.00

ผศ.บสบผา คงสมจย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชไรกนา

อ.ศสภธรดา อจบดสลลากาซรม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

ผศ.พจนา สทมจนตร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน

รศ.เพพญจรตร ศรทนพคสณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท

การใชขสารควบคสมการเจรรญเตรบโต

เพพทอเพรทมผลผลรตสบมกดกาในแปลงสาธรต

สบมกดกา จ.นครราชสทมา

 3 11/2555-7/2557  782,500.00

นางสาวแอนนา สายมณทรจตนร

     สถาบจนอรนทรทจจนทรสถรตยรเพพทอการคขนควขาและ

พจฒนาพพชศาสตรร

     ศมนยรวรจจยขขาวโพดและขขาวฟปางแหกงชาตร
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นายสสขสม โชตรชกวงมณทรจตนร

     สถาบจนอรนทรทจจนทรสถรตยรเพพทอการคขนควขาและ

พจฒนาพพชศาสตรร

     ศมนยรวรจจยขขาวโพดและขขาวฟปางแหกงชาตร

การใชขสารควบคสมการเจรรญเตรบโต

เพพทอเพรทมผลผลรตสบมกดกาในแปลงสาธรต

สบมกดกา จ.นครราชสทมา

 3 11/2555-7/2557  782,500.00

ผศ.บสบผา คงสมจย

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชไรกนา

การใชขสารควบคสมการเจรรญเตรบโต

เพพทอเพรทมผลผลรตสบมกดกาในแปลงสาธรต

สบมกดกา จจงหวจดนครปฐม

 4 10/2555-9/2557  700,000.00

อ.พรศรรร เลทลยงสกสล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชไรกนา

ผศ.พจนา สทมจนตร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน

รศ.เพพญจรตร ศรทนพคสณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท

การทดสอบพจนธสรสบมกดกาคจดเลพอกททท

ตอบสนองตกอ Benzyladenine

 5 11/2555-7/2557  947,500.00

นางสาวแอนนา สายมณทรจตนร

     สถาบจนอรนทรทจจนทรสถรตยรเพพทอการคขนควขาและ

พจฒนาพพชศาสตรร

     ศมนยรวรจจยขขาวโพดและขขาวฟปางแหกงชาตร

นายสสขสม โชตรชกวงมณทรจตนร

     สถาบจนอรนทรทจจนทรสถรตยรเพพทอการคขนควขาและ

พจฒนาพพชศาสตรร

     ศมนยรวรจจยขขาวโพดและขขาวฟปางแหกงชาตร

รศ.เพพญจรตร ศรทนพคสณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท

การปรจบปรสงพจนธสรสบมกดกา (Jatropha 

curcas L.) แบบบมรณาการ

 6 11/2555-7/2557  1,820,000.00

รศ.ประภา ศรทพรจรตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

รศ.รจงสฤษดรธ กาวทตกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

รศ.เพพญจรตร ศรทนพคสณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท

การผสมขขามสกสลและขขามชนรดเพพทอ

การปรจบปรสงพจนธสรสบมกดกา

 7 11/2555-7/2557  1,972,000.00

ผศ.วรภา หงษรตระกมล

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

นายธวจชชจย หงษรตระกมล

     ไมกระบสหนกวยงาน

     

รศ.เพพญจรตร ศรทนพคสณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท

โครงการวรจจยและพจฒนาเพรทมผลผลรต

ของตขนสบมกดกาเพพทอเปปนแหลกงพลจงงาน

ทดแทนในอนาคต ระยะททท 2

 8 11/2555-7/2557  22,000,000.00

รศ.ประภา ศรทพรจรตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

นางสาวแอนนา สายมณทรจตนร

     สถาบจนอรนทรทจจนทรสถรตยรเพพทอการคขนควขาและ

พจฒนาพพชศาสตรร

     ศมนยรวรจจยขขาวโพดและขขาวฟปางแหกงชาตร

ผศ.วรภา หงษรตระกมล

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

รศ.รจงสฤษดรธ กาวทตกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา
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ผศ.สมพรศ สามรภจกดรธ

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

โครงการวรจจยและพจฒนาเพรทมผลผลรต

ของตขนสบมกดกาเพพทอเปปนแหลกงพลจงงาน

ทดแทนในอนาคต ระยะททท 2

 8 11/2555-7/2557  22,000,000.00

อ.ศสภธรดา อจบดสลลากาซรม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

ผศ.ดร. บสปผา คงสมจย

     คณะเกษตร มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร กกาแพง

แสน

     

ผศ.ดร. วทรพจนธพ สรทดอกจจนทรร

     คณะเกษตร มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร กกาแพง

แสน

     

อ.อจญชลท ศรรรขจรกรจ

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

โครงการวรจจยและพจฒนาสายพจนธสร

ของสาหรกายขนาดเลพกเพพทอการผลรต

นลกามจนโดยวรธททางพจนธสวรศวกรรม

 9 12/2555-11/255

6

 2,000,000.00

อ.ศสภชจย วสฒรพงศรชจยกรจ

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

อ.อนงครภจทร สสทธางคกมล

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

รศ.เพพญจรตร ศรทนพคสณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท

ผลการเปลททยนแปลงการแสดงออก

ของยทน APETALA2 ตกอเมลพดสบมกดกา

 10 11/2555-7/2557  990,000.00

ผศ.สมพรศ สามรภจกดรธ

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาพจนธสศาสตรร

รศ.เพพญจรตร ศรทนพคสณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท

ผลของ BA และ Pacrobutrazol ตกอ

การออกดอกและปรรมาณผลผลรตของ

สบมกดกาในแปลงเพาะปลมก อ.กกาแพง

แสน จ.นครปฐม

 11 11/2555-7/2557  780,000.00

อ.ศสภธรดา อจบดสลลากาซรม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

ผศ.ลพ ภวภมตานนทร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

รศ.กฤษณา กฤษณพสกตร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

อ.ปปยะณจฎฐร ผกามาศ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

รวม     11  โครงการ     งบประมาณ      33,887,000.00 บาท

บรวษจท ประจวบอทตสาหกรรม จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชจยสรทธรธ ทองจม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพทวรทยา

การใชขประโยชนรของวจสดสเหลพอใชข

จากโรงงานนลกาตาลเพพทอผลรตปสปย

อรนทรทยรตามมาตรฐานของกรม

วรชาการเกษตร สกาหรจบปรจบปรสงดรน 

และเพรทมผลผลรตของอขอย

 1 12/2555-6/2558  530,000.00

อ.ศสภชจย อกาคา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพทวรทยา
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ศรรรสสดา

     บสตรเพชร

     

การใชขประโยชนรของวจสดสเหลพอใชข

จากโรงงานนลกาตาลเพพทอผลรตปสปย

อรนทรทยรตามมาตรฐานของกรม

วรชาการเกษตร สกาหรจบปรจบปรสงดรน 

และเพรทมผลผลรตของอขอย

 1 12/2555-6/2558  530,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      530,000.00 บาท

บรวษจท โปรครอป ทอ แอนดร โอ จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.ปารรชาตร พรมโชตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

ระยะการพจฒนาของพพช และการตอบ

สนองในดขานการเจรรญเตรบโตของ

หญขาสมจท (Sporobolus indicus) 

ตกอวรธทการปลมกและการดมแลรจกษาเพพทอ

เปปนหญขาประดจบในสนามกอลรฟ

 1 1/2556-4/2557  150,000.00

อ.นพ ตจณมสขยกสล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

นายกรพจฒนร ไชยพร

     คณะเกษตร บางเขน ภาควรชาพพชไรกนา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษจท ผลวตไฟฟฟา จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ธรณร ธการงนาวาสวจสดรธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรทางทะเล

โครงการศศกษาวรจจยความหลากหลาย

ทางชทวภาพและการใชขประโยชนรจาก

บขานใหมกใตขทะเล (ปะการจงเททยม) ปป 

2555 – 2556

 1 12/2555-11/255

6

 847,000.00

อ.ปรรญญา ลรมปปวรรรยะกสล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรทางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      847,000.00 บาท

บรวษจท พารวชเฟอทวไลเซอรร จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชจยสรทธรธ ทองจม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพทวรทยา

ประสรทธรภาพของการใชขปสปยยมเรทยชนรด

ตกางๆทททมทตกอการเจรรญเตรบโตและองคร

ประกอบผลผลรตของอขอย

 1 1/2556-6/2557  115,000.00

อ.ศสภชจย อกาคา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพทวรทยา

อ.วรภาวรรณ ทขายเมพอง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพทวรทยา

นางสาวศรรรสสดา บสตรเพชร

     ภาควรชาปฐพทวรทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน 

มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร จจงหวจดนครปฐม

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      115,000.00 บาท

บรวษจท พวพวธภจณฑรเอเซอย จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.สสภาพร แกขวกอ เลททยวไพโรจนร

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาวรชาการวางผจงเมพองและสภาพแวดลขอม

สาธารณมปโภคและสาธารณมปการททท

เหมาะสมในการปรจบปรสงผจงเมพองรวม

ชสมชนเกาะสมสย จจงหวจดสสราษฎรรธานท

 1 11/2555-5/2557  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท
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บรวษจท พอทอทอ ฟปนอล จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.ไพศาล คงคาฉสยฉาย

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท

การพจฒนาตจวเรกงปฏรกรรรยา Green 

Zeolite สกาหรจบการผลรตครวมทนจากปฏร

กรรรยาแอลครเลชจนของเบนซทนดขวยโพ

รพรลทน

 1 10/2555-12/255

6

 800,000.00

นรสรตปรรญญาโท

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมท คณะวรศวกรรมศาสตรร 

มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

บรวษจท ไฟโตไบโอตวกแหลลงททน 

- 
ผศ.นรตร ชมเชรด

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

โครงการศศกษาผลของสาร 

sangrovit ตกอการเจรรญเตรบโต การ

รอดตาย ของกสขงขาวแวนนาไม

 1 11/2555-10/255

6

 135,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      135,000.00 บาท

บรวษจท มารอน ลอดเดอร จจากจดแหลลงททน 

- 
รศ.ศรทสสวรรณ ชมชจย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสจตวบาล

ผลของการเสรรมโอเมกขา 3 ในอาหาร

ตกอคสณภาพนลกาเชพลอของพกอสสกร

 1 10/2555-5/2556  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

บรวษจท เมดวฟผดสร (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
ดร.สสพนรดา(พงษรศรรร)  วรนรจฉจย

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายนาโนเทคโนโลยทและเทคโนโลยทชทวภาพ

การผลรตวจตถสดรบทททกจกเกพบนลกามจนรกาขขาว

และโปรตทนทททมทอนสภาคขนาดเลพกเพพทอ

การประยสกตรใชข ในผลรตภจณฑรเครพทอง

สกาอาง

 1 10/2555-9/2556  700,000.00

นายดการงศจกดรธ อายสวนานนทร

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอสตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายนาโนเทคโนโลยทและเทคโนโลยทชทวภาพ

นางพจชรท ตจลงตระกมล

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร

     ฝปายเคมทและกายภาพอาหาร

โครงการวรเคราะหรนลกามจนรกาขขาว กากรกา

ขขาวและรกาขขาวจากกระบวนการสกจด 

MED TECH

 2 10/2555-9/2556  500,000.00

ศ.อรอนงคร นจยวรกสล

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรและเทคโนโลยทการอาหาร

นางสาวพสทธลจกษณร ไขประภาย

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร

     ศมนยรบรรการประกจนคสณภาพอาหาร

นางลจดดา วจฒนศรรรธรรม

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร

     ฝปายเคมทและกายภาพอาหาร

นางวรภา สสโรจนะเมธากสล

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร

     ฝปายเคมทและกายภาพอาหาร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

บรวษจท แมคโคร คอนซจลแตนทร จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชรดวงศร แสงศสภวานรช

     วรทยาลจยพาณรชยนาวทนานาชาตร ศรทราชา

     สาขาวรชาวรศวกรรมตกอเรพอและเครพทองกลเรพอ

โครงการศศกษาออกแบบโครงสรขาง

ปฟองกจนการกจดเซาะชายฝปฝงในพพลนททท

จจงหวจดจจนทบสรท

 1 12/2555-12/255

6

 1,406,250.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,406,250.00 บาท

บรวษจท วอ. เอส. เอส. อวนดจสเตรอยล จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.กรตรพงษร เจาจารศก

     คณะวรศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครพทองกล

แขนกลเพพทอการเคลพทอนยขาย

ผลรตภจณฑรมาจจดเรทยงบนแพลเลต 

ระยะ 1

 1 4/2556-9/2556  500,000.00

อ.ณจฐดนจย ตจณฑวรรสฬหร

     คณะวรศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครพทองกล

อ.วรพจนร ศตเดชากสล

     คณะวรศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครพทองกล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

บรวษจท เวสเทวรรน ดวจวตอล (ประเทศไทย) จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.ยอดเยททยม ทรพยรสสวรรณร

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรร

การพจฒนาอจลกอรรทศมการขจดหจวอกาน

ฮารรดดรสกรสกาหรจบบารรบาดอส

 1 1/2556-6/2556  565,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      565,000.00 บาท

บรวษจท สปปน ซวลดร เววลดร จจากจดแหลลงททน 

- 
ศ.ทรพยรวดท อรรถธรรม

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชากทฏวรทยา

การพจฒนาการเลทลยงไหมอทรททระบบ

ฟารรมอรนทรทยร

 1 10/2555-9/2557  540,000.00

นายปณรธาน ครวเจรรญวงษร

     บรรษจท สปปนซรลดร เวรลดร จกากจด

     

ผศ.อสไรวรรณ นรลเพพชรร

     มหาวรทยาลจยเกษตรศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      540,000.00 บาท

บรวษจท สยามววจจยและนวจตกรรมแหลลงททน 

- 
ศ.จการจส ลรลมตระกมล

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเคมท

Applications of Nanotechnology 

for Green and Sustainable 

Cement State of the art 

Synthesis of Carbon 

nanomaterials on Cementitious 

Materials

 1 11/2555-11/255

7

 1,800,000.00

ศ.จการจส ลรลมตระกมล

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเคมท

FTIR Study of Geopolymer 

Nanostructure

 2 11/2555-11/255

6

 200,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

บรวษจท เอส ทอ เอส เอรนจวเนอยรวทง คอนซจลแตนทร จจากจดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชรดวงศร แสงศสภวานรช

     วรทยาลจยพาณรชยนาวทนานาชาตร ศรทราชา

     สาขาวรชาวรศวกรรมตกอเรพอและเครพทองกลเรพอ

โครงการศศกษาออกแบบโครงสรขาง

ปฟองกจนการกจดเซาะชายฝปฝงในพพลนททท

จจงหวจดภมเกพต

 1 12/2555-12/255

6

 1,406,250.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,406,250.00 บาท

บรวษจท เอสซอจอ เปเปอรร จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
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จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 36 of 43

รศ.วรชจย โฆสรตรจตน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาโรคพพช

การจจดการใบจสดเหลททยมทททเกรดจาก

เชพลอแบคททเรทยในกระบวนการ

ผลรตกลขายมคาลรปตจส

 1 1/2556-3/2557  600,000.00

อ.สสจรนตร ภจทรภมวดล

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาโรคพพช

จสฑาเทพ วจชระไชยคสปตร

     ศมนยรเทคโนโลยทชทวภาพเกษตร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

บรวษจทกลทลมโรงงานนพจาตาลไทยเอกลจกษณร จ.นครสวรรคร  (1/1 หมผลทอท 14 ต.หนองโพ อ.ตาคลอ จ.นครสวรรคร 

60140)

แหลลงททน 

- 

รศ.กสมสท สจงขศรลา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพทวรทยา

วรเคราะหรขขอมมลการผลรตอขอยราย

แปลงเพพทอสรขางแผนพจฒนาคสณภาพ

และผลผลรตอขอยทททเขขาหทบโรงงาน

นลกาตาลในกลสกมไทยเอกลจกษณร

 1 11/2555-10/255

6

 100,000.00

อ.ปสญญรศา ตระกมลยรทงเจรรญ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพทวรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษจทเชอยงใหมลเฮลตอพโปรดจกสร จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.ชามา พานแกขว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชากทฏวรทยา

ผลกระทบของละอองเรณมปาลรม

นลกามจนตกอการเจรรญเตรบโตของผศลงพจนธสร

ยสโรป (Apis mellifera L.)

 1 2/2556-1/2558  250,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท

บรวษจทไทยรทลงกวจ ไวทร ดจดก จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.อารทยร อรนทรรนวล

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรร

การพจฒนาเลพอดเปปดเพพทอการบรรโภค 1 12/2555-11/255

6

 10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

บรวษจทมหาชนจจากจด นพจาตาลครบทรอแหลลงททน 

- 
ศ.สสนทรท ยรทงชจชวาลยร

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรร

งานวรชาการเพพทอเพรทมผลผลรตอขอย 1 10/2554-12/255

7

 1,800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,800,000.00 บาท

บรวษจทโรงงานแมลรวยแหลลงททน 

- 
อ.ประกาย เทพหาร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชากทฏวรทยา

ประสรทธรภาพของสารกกาจจดแมลงใน

การควบคสมเพลทลยไฟในแปลงปลมกถจทว

ลรสง

 1 12/2555-4/2556  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษจทโรงงานแมลรวย จจากจดแหลลงททน 

- 
อ.ปารรชาตร พรมโชตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

การสกงเสรรมและเพรทมประสรทธรภาพการ

ผลรตถจทวลรสงในเขตภาคตะวจนออก

เฉทยงเหนพอ ปปททท 4

 1 11/2555-10/255

6

 5,000,000.00
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ศ.เกทยรตรคสณ ดร.ปปยะ ดวงพจตรา

     ไมกระบสหนกวยงาน

     

การสกงเสรรมและเพรทมประสรทธรภาพการ

ผลรตถจทวลรสงในเขตภาคตะวจนออก

เฉทยงเหนพอ ปปททท 4

 1 11/2555-10/255

6

 5,000,000.00

รศ.ดร.จวงจจนทรร ดวงพจตรา

     ไมกระบสหนกวยงาน

     

อ.สราวสธ รสกงเมฆารจตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

อ.เจตษฎา อสตรพจนธร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชไรกนา

อ.อสดมศจกดรธ เลรศสสชาตวนรช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาโรคพพช

อ.ประกาย เทพหาร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชากทฏวรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000,000.00 บาท

บรวษจทเอวรรธบอรรน จจากจดแหลลงททน 

- 
นายประมวล ทรายทอง

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร

     ฝปายจสลชทววรทยาประยสกตร

การสรขางมมลคกาเพรทมใหขกจบของเหลพอ

ทรลงจากกระบวนการผลรตนลกามจน

มะพรขาวบรรสสทธรธ(เวยรมะพรขาว)

โดยกระบวนการหมจกทางจสลชทววรทยา

 1 2/2556-1/2557  206,800.00

นางสาววนรดา เทวารสทธรธ

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

นายนรพจฒนร ลรลมสงวน

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลรตและแปรรมป

นางสาวเขมพจษ อขนทขวม

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร

     ฝปายจสลชทววรทยาประยสกตร

นางสาวกจญญรจตนร กจญญาคกา

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร

     ฝปายจสลชทววรทยาประยสกตร

นางมาลจย เมพองนขอย(บสญรจตนกรกรจ)

     สถาบจนคขนควขาและพจฒนาผลรตภจณฑรอาหาร

     ฝปายจสลชทววรทยาประยสกตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      206,800.00 บาท

ปตท.สจารวจและผลวตปฟโตรเลอยม จจากจด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ธรณร ธการงนาวาสวจสดรธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรทางทะเล

โครงการจจดทกาสถานทชทลวจดความ

เปลททยนแปลงของระบบนรเวศทาง

ทะเลและการใชขประโยชนรจากการ

ประมงพพลนบขาน จจงหวจดชสมพร

 1 1/2556-12/2556  1,900,000.00

อ.ปรรญญา ลรมปปวรรรยะกสล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรทางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,900,000.00 บาท

มผลนวธวโครงการหลวงแหลลงททน 

- 
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รศ.สสรวรช วรรณไกรโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชสวน

การพจฒนาดองดศงสายพจนธสรแทขเพพทอ

ตจดดอก

 1 10/2555-9/2557  241,000.00

นายเกทยมศจกดรธ คกาแปง

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

นางวจนดท สสรรยะวงศร

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

รศ.สสรวรช วรรณไกรโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชสวน

การพจฒนาพจนธสรแคลลกาลรลลททเพพทอตจด

ดอก (ระยะททท ๑)

 2 10/2555-9/2557  282,600.00

นางสาวพรพรมล  ไชยมาลา

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

นางวจนดท สสรรยะวงศร

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

รศ.สสรวรช วรรณไกรโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพพชสวน

การพจฒนาพจนธสรหนขาวจว-เปลวเททยน

เพพทอตจดดอก

 3 10/2555-9/2557  354,000.00

นางลกาดวน  ใจเวทยง

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

นางวจนดท สสรรยะวงศร

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

ผศ.ดร. อสษณทษร พรชกรรม

     คณะวรทยาศาสตรร มหาวรทยาลจยมหรดล

     

การพจฒนาวรธทการตรวจวจดคสณภาพสท

เนพลอผลดขวยเครพทอง near infrared 

spectrophotometer และวรธทการชจก

นาการสสกแกกทททเหมาะสมของกทวทฟรมข

ทคสณภาพสมง

 4 10/2555-9/2556  285,000.00

ผศ.รณฤทธรธ ฤทธรรณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

ดร. วจชระ จรนตโกวรท

     สาขาวรทยาศาสตรรการเกษตร มหาวรทยาลจยมหรดล

     

นาย อาณจตร เจรรญพงษร

     สถานทเกษตรหลวงอกางขาง อ.ฝาง จ.เชทยงใหมก

     

นาย ทมนโรย มะลรแกขว

     สถานทเกษตรหลวงอกางขาง อ.ฝาง จ.เชทยงใหมก

     

รศ.กฤษณา กฤษณพสกตร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

ผลของการควจทนกรทงและปลรดผลตกอ

การตรดผลและคสณภาพของผลพลจบ

พจนธสร P2

 5 1/2556-12/2556  199,000.00

อ.วาทรนท กฤษณะพจนธร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวนวจฒนวรทยา

ฝนเมลพดทททรกวงหลกนและเมลพดททท

สะสมอยมกในดรนตกอการเจรรญทดแทน

ของกลขาไมขในปปาฟฟฟนฟมทททสมง

 6 10/2555-9/2556  350,000.00

ผศ.สาพรศ ดรลกสจมพจนธร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวนวจฒนวรทยา

อ.วทระเกษตร สวนผกา

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธา
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ผศ.บสญวงศร ไทยอสตสกาหร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวนวจฒนวรทยา

ฝนเมลพดทททรกวงหลกนและเมลพดททท

สะสมอยมกในดรนตกอการเจรรญทดแทน

ของกลขาไมขในปปาฟฟฟนฟมทททสมง

 6 10/2555-9/2556  350,000.00

นายสมาน  ณ ลกาปาง

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

นายกรตตรศจกดรธ  จรนดาวงศร

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

นายขจร  สสรรยะ

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

นายปราโมทยร  สสขสถรต

     มมลนรธรโครงการหลวง

     

รศ.สรรรภจทรร พราหมณทยร

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรร

ศศกษาการตขานทานโรคและคสณภาพ

ผลผลรตของเสาวรสทททคจดเลพอกจาก

เทคนรค somaclonal variation ใน

แปลงปลมก

 7 10/2555-9/2556  254,300.00

อ.ศสภชจย อกาคา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพทวรทยา

ศศกษาสถานะธาตสอาหารพพชในดรนตกอ

การสะสมธาตสอาหารพพชในใบองสกน 

ผลผลรต และคสณภาพผลผลรต

ขององสกนรจบประทานสดพจนธสร Beauty 

Seedless ทททสถานทเกษตรหลวงอรน

ทนนทร

 8 10/2555-9/2556  250,000.00

อ.พรไพรรนทรร รสกงเจรรญทอง

     คณะศรลปศาสตรรและวรทยาศาสตรร กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรร

นางสาวอรสณท คงสอน

     มหาวรทยาลจยเทคโนโลยทราชมงคลสสวรรณภมมร

     

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ      2,215,900.00 บาท

มผลนวธวชจยพจฒนาแหลลงททน 

- 
ผศ.เกรทยงศจกดรธ ไทยพงษร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาพพชสวน

การพจฒนาพจนธสรและการผลรตเมลพด

พจนธสรมะละกอ

 1 1/2556-12/2556  271,800.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      271,800.00 บาท

มผลนวธวไฟเซอรรประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.มนจสนจนทร หจตถศจกดรธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยาการศศกษาและการแนะแนว

ผลของโปรแกรมเพพทอพจฒนาทจกษะ

ชทวรตของเยาวชนผมขไดขรจบทสน

มมลฯรธรไฟเวอรรประเทศไทยทททเขขารกวม

กรจกรรมคกายพจฒนาศจกยภาพผมขนกา

เยาวชนครจลงททท7

 1 10/2555-3/2556  65,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

สถาบจนเทคโนโลยอปฟองกจนประเทศ(องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.มรตร รสจานสรจกษร

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมไฟฟฟา

ระบบชกวยลงจอดอจตโนมจตรโดยใชขวร

ทจศนรคอมพรวเตอรรและเซนเซอรรทรศ

ทาง

 1 11/2555-11/255

6

 510,900.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      510,900.00 บาท

สถาบจนววจจยและพจฒนาพชพนทอทสผง (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
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ผศ.เกรทยงไกร แกขวตระกมลพงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน

โครงการวรจจยเพพทอพจฒนาระบบการจจด

การดขานโลจรสตรกสรของผลผลรต

เกษตรจากพพลนทททขยายผลโครงการ

หลวง (กรณทศศกษา ลสกมนลกาปปงตอนบน) 

ประจกาปปงบประมาณ พ.ศ. 2556

 1 12/2555-9/2556  2,000,000.00

ผศ.สมพงษร เจษฎาธรรมสถรต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน

อ.รจกศจกดรธ เสรรมศจกดรธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเกษตรกลวรธาน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

สถาบจนสารสนเทศทรจพยากรนพจาและการเกษตร (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.สสรจตนร บจวเลรศ

     คณะสรทงแวดลขอม

     คณะสรทงแวดลขอม

การตรดตามลจกษณะทางอสตสนรยมวรทยา

ใกลขผรวดรนและมลสารทางอากาศ

สกาหรจบประเทศไทย

 1 10/2555-10/255

6

 82,000,000.00

อ.ดการงคร ศรทพระราม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมปปาไมข

ศ.นรพนธร ตจลงธรรม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาอนสรจกษรวรทยา

อ.อลงกรณร อรนทรจกษา

     คณะสรทงแวดลขอม

     คณะสรทงแวดลขอม

อ.กรตตรชจย ดวงมาลยร

     คณะสรทงแวดลขอม

     คณะสรทงแวดลขอม

ผศ.อรอนงคร ผรวนรล

     คณะสรทงแวดลขอม

     คณะสรทงแวดลขอม

อ.นฤชรต ดกาปปน

     คณะสรทงแวดลขอม

     คณะสรทงแวดลขอม

รศ.นรพนธร ตจงคณานสรจกษร

     คณะสรทงแวดลขอม

     คณะสรทงแวดลขอม

รศ.คณรตา ตจงคณานสรจกษร

     คณะสรทงแวดลขอม

     คณะสรทงแวดลขอม

อ.สสจรณณา กรรณสมต

     คณะสรทงแวดลขอม

     คณะสรทงแวดลขอม

รศ.วศรน อรงคพจฒนากสล

     คณะสรทงแวดลขอม

     ฝปายโปรแกรมวรชา (ยกเลรก)

อ.ทจศนทยร บสญประคอง

     คณะสรทงแวดลขอม

     คณะสรทงแวดลขอม

ผศ.สสรจตนร บจวเลรศ

     คณะสรทงแวดลขอม

     คณะสรทงแวดลขอม

โครงการวรจจยอรทธรพลของมลสารทาง

อากาศตกอลจกษณะทางอสตสนรยมใกลข

ผรวดรนในเขตเมพองสกาหรจบประเทศ

ไทย

 2 10/2555-10/255

7

 5,000,000.00
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งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 41 of 43

อ.ธนารจกษร เหลกาสสทธร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

ประเมรนผลความพศงพอใจของผมขรจบ

บรรการ ประจกาปปงบประมาณ 

พ.ศ.2556 ของสถาบจนสารสนเทศ

ทรจพยากรนลกาและการเกษตร (

องครการมหาชน)

 3 3/2556-12/2556  600,000.00

รศ.สสปรทยา ควรเดชะคสปตร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

รศ.เรวจตร ธรรมาอภรรมยร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรร

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      87,600,000.00 บาท

สมาคมผผดเลอพยงกทดงทะเลไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.นรตร ชมเชรด

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชทววรทยาประมง

การศศกษาการระบาดของโรค อท เอพม 

เอสในการเลทลยงกสขงขาวแวนนาไมของ

ไทย

 1 10/2555-12/255

6

 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

สมาคมสถาบจนอทดมศศกษาสวทงแวดลดอมไทยแหลลงททน 

- 
อ.รจฐชา ชจยชนะ

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรรสรทงแวดลขอม

การจจดทกาฐานขขอมมลผมขเชททยวชาญดขาน

สรทงแวดลขอมของประเทศไทย

 1 10/2555-9/2556  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

สจานจกงานบรวหารและพจฒนาองครความรผด (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.อโนทจย ชลชาตรภรญโญ

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาการสรทงทอ

เเผนงานวรจจยการจกาเเนกกลสกมมผมข

บรรโภคตามวรถทชทวรตเเฟชจทน

 1 11/2555-2/2556  280,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      280,000.00 บาท

สจานจกงานพจฒนาการววจจยการเกษตร (สวก.)แหลลงททน 

- 
ผศ.พบสรทธรธ กมลเวชช

     คณะวรทยาศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาการคอมพรวเตอรร

การตรวจสอบยขอนกลจบขขาว GAP 1 10/2555-4/2557  3,000,000.00

ดร.ละออ โควาวรสารจช

     เนคเทค

     

ผศ.นสชนภา ตจลงบรรบมรณร

     คณะวรศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวจสดส

การผลรตสารประกอบแคลเซทยมจาก

เปลพอกไขกและการลดจสดสสกตจวของ

ผลรตภจณฑรเซรามรกสรดขวยเปลพอกไขก

 2 12/2555-6/2557  851,000.00

ดร. จรราพร เกษรจจนทรร

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณร

     

การศศกษาแนวทางปฏรบจตรในการ

จจดการทททเหมาะสมเพพทอลดความเสททยง

ของการเกรดปปญหาEMS/AHPNS

 3 1/2556-6/2557  1,467,000.00

ผศ.วรศณส บสญญาวรวจฒนร

     คณะสจตวแพทยศาสตรร กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรรและทรจพยากรการผลรตสจตวร

นางสาวเจนจรตตร คงกกาเนรด

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณร

     

นางสาวชสตรมา ขมวรลจย

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณร
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นางธรดาพร  ฉวทภจกดรธ

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณร

     

การศศกษาแนวทางปฏรบจตรในการ

จจดการทททเหมาะสมเพพทอลดความเสททยง

ของการเกรดปปญหาEMS/AHPNS

 3 1/2556-6/2557  1,467,000.00

อ.ประพจนธรศจกดรธ ศทรษะภมมร

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาเพาะเลทลยงสจตวรนลกา

การศศกษาและประเมรนผลกระทบของ

ปปจจจยเสททยงทททมทบทบาทสกาคจญตกอ

อสตสาหกรรมการเพาะเลทลยงปลานรล 

(Oreochromis niloticus) ของ

ประเทศไทย

 4 3/2556-6/2557  4,935,780.00

อ.อรสรรยา วสฒรสรนธสร

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาเพาะเลทลยงสจตวรนลกา

ดร.ปณรจตนร  ผาดท

     มหาวรทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม  อกาเภอ

เมพองมหาสารคาม จจงหวจดมหาสารคาม

     

ดร.เยาวรจตนร  ศรทวรานจนทร

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรรเกษตร คณะเกษตรศาสตรร 

มหาวรทยาลจยขอนแกกน อ.เมพอง จ.ขอนแกกน

     

ดร.อจจฉรา จสฑาเกตส

     คณะเกษตรศาสตรร ภาควรชาประมง มหาวรทยาลจย

อสบลราชธานท ถ. สถลมารรค อ.วารรนทณชการาบ จ.

อสบลราชธานท

     

ดร.ณจฎฐา นรธรกสลวรวงศร

     คณะวรทยาศาสตรรประยสกตรและวรศวกรรมศาสตรร 

มหาวรทยาลจยขอนแกกน วรทยาเขตหนองคาย อ.เมพอง 

จ.หนองคาย

     

ผศ.ยสวเรศ เรพองพานรช

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสจตวบาล

โครงการการใชขกลทเซอรอลเปปนแหลกง

พลจงงานในอาหารสจตวรกระเพาะเดททยว

 5 11/2555-5/2557  1,962,500.00

อ.สสกจญญา รจตนทจบทรมทอง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสจตวบาล

ผศ.ดร.วทรชจย อาจหาญ

     สกา นจกวรชาวรศวกรรมศาสตรร มหาวรทยาลจย

เทคโนโลยทสสรนารท

     

รศ.เนรมรตร สสขมณท

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสจตวบาล

นางอรทจย จรนตสถาพร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสจตวบาล

นางสาวทรพยรมนตร ใยเกษ

     สถาบจนสสวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคขนควขาและ

พจฒนาปศสสจตวรและผลรตภจณฑรสจตวร กกาแพงแสน

     สถานทวรจจยทจบกวาง

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      12,216,280.00 บาท

สจานจกงานพจฒนาเทคโนโลยออวกาศและภผมวสารสนเทศ (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.เชรดวงศร แสงศสภวานรช

     วรทยาลจยพาณรชยนาวทนานาชาตร ศรทราชา

     สาขาวรชาวรศวกรรมตกอเรพอและเครพทองกลเรพอ

โครงการวรจจยจจดทการะบบอสปกรณรปรจบ

เททยบ (Calibration) และประเมรน

ความถมกตของ (Validation) ของระบบ

เรดาหรชายฝปฝง

 1 3/2556-6/2556  1,496,000.00
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อ.พรรณศจกดรธ เอททยมรจกษา

     วรทยาลจยพาณรชยนาวทนานาชาตร ศรทราชา

     สาขาวรชาวรทยาศาสตรรการเดรนเรพอ

โครงการวรจจยจจดทการะบบอสปกรณรปรจบ

เททยบ (Calibration) และประเมรน

ความถมกตของ (Validation) ของระบบ

เรดาหรชายฝปฝง

 1 3/2556-6/2556  1,496,000.00

อ.ศรรนยา สนรทวงศร ณ อยสธยา

     วรทยาลจยพาณรชยนาวทนานาชาตร ศรทราชา

     สาขาวรชาวรศวกรรมตกอเรพอและเครพทองกลเรพอ

อ.สสพรทยร  อกานวย

     วรทยาลจยพาณรชยนาวทนานาชาตร ศรทราชา

     สาขาวรชาวรทยาศาสตรรการเดรนเรพอ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,496,000.00 บาท

สจานจกงานรจฐบาลอวเลรกทรอนวกสร (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.กมลพรรณ แสงมหาชจย

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจจดการการผลรต

โครงการทททปรศกษาจจดทกากรอบการ

พจฒนา Government Application 

Center เพพทอการพจฒนารจฐบาล

อรเลพกทรอนรกสรบนระบบการประมวล

ผลแบบกลสกมเมฆ

 1 2/2556-8/2556  3,500,000.00

รศ.บดรนทรร รจศมทเทศ

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจจดการการผลรต

ผศ.ทรพยรรจตนร เลาหวรเชทยร

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจจดการการผลรต

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,500,000.00 บาท

หจก.พลจบพลาซอเมนตรบลรอก (สนจบสนทนเครชทองจจกร อทปกรณร และสถานทอททจาววจจย)แหลลงททน 

- 
อ.อธรกา วงครกวานกลม

     คณะวรทยาศาสตรรและวรศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาวรชาวรศวกรรมโยธาและสรทงแวดลขอม

การพจฒนาคสณสมบจตรของคอนกรทต

บลพอกเพพทอความคสขมคกาทาง

เศรษฐศาสตรรของอสตสาหกรรม

คอนกรทตบลพอก

 1 10/2555-3/2557  50,000.00

ผศ.วจจนรวงคร กรทพละ

     คณะวรทยาศาสตรรและวรศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาวรชาวรศวกรรมโยธาและสรทงแวดลขอม

อ.อธรกา วงครกวานกลม

     คณะวรทยาศาสตรรและวรศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาวรชาวรศวกรรมโยธาและสรทงแวดลขอม

การพจฒนาปฏรภาคสกวนผสมคอนกรทต

สกาหรจบอสตสาหกรรมผลรตแผกนพพลน

คอนกรทตอจดแรงสกาเรพจรมป

 2 10/2555-3/2557  50,000.00

ผศ.วจจนรวงคร กรทพละ

     คณะวรทยาศาสตรรและวรศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาวรชาวรศวกรรมโยธาและสรทงแวดลขอม

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

รวมทจพงสวพน     206  โครงการ     งบประมาณ      420,487,019.00 บาท


