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ภายนอกมหาววทยาล จย (นอกประเทศ)

Alexandria Universityแหลลงททน 

- 
ผศ.วสกร บบลลบงกกโพธธธ

     คณะวธทยาศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาสบตววธทยา

ความเเตกตตางของรรปแบบของ

ปฏธก ธรธยาเอซธดและอบลคาไลนกฟอสฟา

เตสในชตวงการพบฒนาเอมบรธโอของ

หนอนเจาะสมอฝฝาย

 1 12/2555  100,000.00

ahmed kamal mourad

     alexandria university

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

AUN/SEED-Net Collaborative Research Program with Industry 2013แหลลงททน 

- 
รศ.ชาตธ เจจยมไชยศรจ

     คณะวธศวกรรมศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาวธศวกรรมสธสงแวดล ฝอม

การวธจบยประยยกตกใช ฝถบงปฏธกรณกชจวภาพ

เมมเบรนในการบบาบบดนบนาเสจยชยมชน

ความเข ฝมข ฝนตบสาในกรยงเทพมหานคร

 1 5/2556-4/2558  750,000.00

รศ.วธไล เจจยมไชยศรจ

     คณะวธศวกรรมศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาวธศวกรรมสธสงแวดล ฝอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      750,000.00 บาท

Australian Research Councilแหลลงททน 

- 
Professor Allan Hodgson

     University of Queensland

     

ต ฝนทยนทางเศรษฐกธจของการซซนอขาย

ของบยคคลวงใน- ผลกระทบด ฝาน

วบฒนธรรม กฎหมาย บรรษบทภธบาล 

เพศ และวธกฤตทางการเงธน กรณจ

ศศกษาจากหลบกฐานทบสวโลก

 1 1/2556-12/2558  12,339,876.00

Professor Robert Faff

     University of Queensland

     

Professor Tom Smith

     University of Queensland

     

Professor Sirimon Treepongkaruna

     University of Western Australia

     

Professor David Hillier

     University of Strathclyde

     

อ.สยนทรจ เหลตาพบดจบน

     คณะวธทยาการจบดการ ศรจราชา

     สาขาวธชาการเงธน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      12,339,876.00 บาท

AVRDCแหลลงททน 

- 
รศ.สยวรรณา ประณจตวตกยล

     คณะเศรษฐศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาเศรษฐศาสตรกเกษตรและทรบพยากร

การจบดการโรคใบหงธกเหลซองในพรธก

และมะเขซอเทศของเกษตรกรใน

ประเทศไทย

 1 1/2556-12/2556  100,000.00

อ.เอซนอ ส ธรธจธนดา

     คณะเศรษฐศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาเศรษฐศาสตรกเกษตรและทรบพยากร

ดร.สธรธกยล วะสจ

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ศรนยกวธจบยและพบฒนาพซชผบกเขตร ฝอน

ศศกษาความต ฝานทานบจโกโมไวรบสใน

มะเขซอเทศ พรธก และ ถบสวเขจยว

 2 4/2555-3/2558  600,000.00
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ผศ.พธสสวรรณ เจจยมสมบบตธ

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ภาควธชาโรคพซช

ศศกษาความต ฝานทานบจโกโมไวรบสใน

มะเขซอเทศ พรธก และ ถบสวเขจยว

 2 4/2555-3/2558  600,000.00

นายกรยง สจตะธนจ

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ศรนยกวธจบยและพบฒนาพซชผบกเขตร ฝอน

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

Davis Sensory Foundationแหลลงททน 

- 
ผศ.สยกบญญา วธชชยก ธจ

     คณะวธศวกรรมศาสตรก กบาแพงแสน

     ภาควธชาวธศวกรรมการอาหาร

การศศกษาพฤตธกรรมผร ฝบรธโภค: การใช ฝ

มาตรวบดบอกปรธมาณและความชอบ

 1 1/2556-12/2556  30,000.00

Prof. Michael O'Mahony

     University of California, Davis

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

Energy and Evnironment Partnership-Mekongแหลลงททน 

- 
รศ.อรสา สยกสวตาง

     คณะสบงคมศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาภรมธศาสตรก

ชยมชนแปลงชจวมวลสรตพลบงงานและไบ

โอชารก

 1 9/2556-8/2558  7,420,792.00

องคกการบรธหารสตวนจบงหวบดนครพนม

     ไมตระบยหนตวยงาน

     

บรธษบทสยพรจม รจนธวเอเบธล จบากบด

     ไมตระบยหนตวยงาน

     

Sornwan Sirisuntarint

     ไมตระบยหนตวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      7,420,792.00 บาท

Erasmus Mundus and Thai health Pormotion foundationแหลลงททน 

- 
ผศ.อบจฉรา ปยราคม

     คณะศศกษาศาสตรกและพบฒนศาสตรก กบาแพงแสน

     ภาควธชาพลศศกษาและกจฬา

การเปรจยบเทจยบรรปแบบกธจกรรมทาง

กายระหวตางผร ฝสรงอายยไทยและ

โปรตยเกส

 1 10/2555-10/255

6

 300,000.00

Joanna Carvallho

     Faculty of Sport, University of Porto, 

Portugal

     

ผศ.ดร.มยยรจ ถนอมสยข

     ภาควธชาพลศศกษาและกจฬา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

Franco-Thai 2013-2014แหลลงททน 

- 
ผศ.วสกร บบลลบงกกโพธธธ

     คณะวธทยาศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาสบตววธทยา

Defense response of Lepidoptera 

against Thai botanical pesticides, 

entomopathogens and 

parasitoids, existence of a 

crosstalk between the partway 

of immunity and that of 

detoxification

 1 1/2556-12/2557  500,000.00
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ผศ.วบนชบย ปลซนมภาณยภบทร

     คณะวธทยาศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาเคมจ

Defense response of Lepidoptera 

against Thai botanical pesticides, 

entomopathogens and 

parasitoids, existence of a 

crosstalk between the partway 

of immunity and that of 

detoxification

 1 1/2556-12/2557  500,000.00

ผศ.บยญเสฐจยร บยญสรง

     คณะวธทยาศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาสบตววธทยา

Gaelle Le Goff

     INRA

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

Guangzhou Institute of Geochemistry, The Chinese Academy of Scienceแหลลงททน 

- 
ผศ.อรอนงคก ผธวนธล

     คณะสธสงแวดล ฝอม

     ภาควธชาวธทยาศาสตรกส ธสงแวดล ฝอม

คยณสมบบตธบาประการทางกายภาพ 

เคมจ และชจวภาพของนบนาผธวดธนของแมต

นบนาโขและแมตนบนาสายหลบกทจสไหลลงแมต

นบนาโขงงชตวงทจสไหลผตานประเทศไทย

 1 1/2556-12/2556  100,000.00

Dr. Chakra Chaemfa

     Guangzhou Institute of Geochemistry, The 

Chinese Academy of Science

     

นางสาวอรทบย เชซนอวงษก

     คณะสธสงแวดล ฝอม มหาวธทยาลบยเกษตรศาสตรก

     

นายธนธศรก ปบทมพธฑรรยก

     โครงการศศกษาวธจบยและพบฒนาสธสงแวดล ฝอมแหลม

ผบกเบจนยอบนเนซสองมาจากพระราชดบารธ มรลนธธธชบยพบฒนา

     

นายวบชรพงษก วาระรบมยก

     โครงการศศกษาวธจบยและพบฒนาสธสงแวดล ฝอมแหลม

ผบกเบจนยอบนเนซสองมาจากพระราชดบารธ มรลนธธธชบยพบฒนา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

HAMLET PROTEIN A/S, Denmarkแหลลงททน 

- 
อ.ธจรวธทยก เปต ยคบาภา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควธชาสบตวบาล

ผลของการเสรธมถบสวเหลซองหมบกใน

อาหารระยะเลลกตตอการเตธบโตของไกต

เนซนอ

 1 11/2555-11/255

6

 222,200.00

รศ.ชบยภรมธ บบญชาศบกดธธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควธชาสบตวบาล

อ.ชาญวธทยก แก ฝวตาปจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควธชาสบตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      222,200.00 บาท

Humphrey H. Fellowship/ MIT, USA ( Fulbright)แหลลงททน 

- 
ผศ.อารยา ศานตธสรร

     คณะสถาปบตยกรรมศาสตรก บางเขน

     สาขาวธชาการวางผบงเมซองและสภาพแวดล ฝอม

เมซองและชยมชนสร ฝางสรรคก: บทบาท

ของมหาวธทยาลบยชยมชนระหวตาง

อเมรธกาและประเทศไทย

 1 11/2555-12/255

7

 50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท
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IDRC/FBLIแหลลงททน 

- 
รศ. ดร. ปบทมาภรณก กฤตยพงษก

     ศรนยกวธจบยเพซสอความเปล นเลธศพาหะและโรคทจสนบาโดย

พาหะ คระวธทยาศาสตรก มหาวธทยาลบยมหธดล

     

การศศกษาการขยายตบวของสวน

ยางพาราและการเพธสมความเสจสยงของ

โรคตธดตตอทจสนบาโดยพาหะในภาค

ตะวบนออกของประเทศไทย

 1 10/2555-9/2560  6,622,449.00

อ.ศยภร ทองยวน

     คณะสบตวแพทยศาสตรก กบาแพงแสน

     ภาควธชาสบตวแพทยสาธารณสยขศาสตรก และการ

บรธการวธนธจฉบย

รศ. ดร.ลซอชบย ศรจเงธนยวง

     คณะสบงคมศาสตรกและมนยษยศาสตรก มหาวธทยาลบย

มหธดล

     

ผศ. ดร. ผตองศรจ มาสขาว

      ศรนยกภาษาสบานบกงานอธธการ มหาวธทยาลบยราชภบฏ

ราชนครธนทรกฉะเชธงเทรา

     

ดร. จธตตธ จบนทรกแสง

     สถาบบนวธจบยวธจบยวธทยาศาสตรกสาธารณสยข กรม

วธทยาศาสตรกการแพทยก กระทรวงสาธารณสยข

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,622,449.00 บาท

InterLab, Asian Institute of Technologyแหลลงททน 

- 
ดร. อภธนบนทก ตบ นนพบนธกุ ย

     InterLab, AIT

     

ระบบการกระจายเนซนอหาในเครซอขตาย

เฉพาะกธจ

 1 4/2556-3/2557  5,000.00

ผศ.สยขยมาล กธตธส ธน

     คณะวธทยาศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาวธทยาการคอมพธวเตอรก

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

International Atomic Energy Agency (IAEA)แหลลงททน 

- 
ผศ.วบนวธสา สยดประเสรธฐ

     คณะวธทยาศาสตรก บางเขน

     ภาควธชารบงสจประยยกตกและไอโซโทป

มาตรวบดรบงสจทางชจวภาพ: การเตรจยม

ความพร ฝอมรองรบบเหตยฉยกเฉธนทาง

รบงสจในประเทศไทย

 1 1/2555-12/2558  152,000.00

อ.ไพบรลยก เรซองพบฒนพงศก

     คณะวธทยาศาสตรก บางเขน

     ภาควธชารบงสจประยยกตกและไอโซโทป

เบญจวรรณ รบงสธมาภรณก

     โรงพยาบาลรามาธธบดจ

     

สยพล คบนฉ ฝอง

     สบานบกงานปรมาณรเพซสอสบนตธ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      152,000.00 บาท

International development centre, Canadaแหลลงททน 

- 
ดร.สยวธชบย โรจนเสถจยร

     คณะสบตวแพทยศาสตรก มหาวธทยาลบย เชจยงใหมต

     

An Ecohealth Approach to 

Develop a Strategy for the 

Prudent Use of Antimicrobials to 

Control Antimicrobial Resistance 

in Human, Animal, and 

Environmental Health in Asia

 1 8/2556-10/2558  6,000,000.00
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ผศ.ณบฐสธทธธธ ตบนสกยล

     คณะสบตวแพทยศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาเภสบชวธทยา

An Ecohealth Approach to 

Develop a Strategy for the 

Prudent Use of Antimicrobials to 

Control Antimicrobial Resistance 

in Human, Animal, and 

Environmental Health in Asia

 1 8/2556-10/2558  6,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,000,000.00 บาท

International Food Policy Research Institute (IFPRI)แหลลงททน 

- 
ผศ.อรชส นภสธนธยวงศก อรรถจธนดา

     คณะเศรษฐศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาเศรษฐศาสตรกเกษตรและทรบพยากร

ความคธดรธเรธสมเกจสยวกบบบทบาทของปยป ย

และเมลลดพบนธยกในแปลงเกษตรใน

เอเชจย

 1 4/2556-12/2556  150,000.00

รศ.มาฆะสธรธ  เชาวกยล

     คณะวธทยาการจบดการและสารสนเทศนก ม.นเรศวร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

IRD/Franceแหลลงททน 

- 
ศ.ธจรภาพ เจรธญวธรธยะภาพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควธชากจฏวธทยา

การศศกษาสารธรรมชาตธจากพซชใน

เอเชจยตะวบนออกเฉจยงใต ฝเพซสอควบคยม

มาลาเรจยและไข ฝเลซอดออก

 1 1/2556-12/2558  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

Japan International Cooperation Agency (JICA)แหลลงททน 

- 
นางสาววนธดา เทวารยทธธธ

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตภบณฑกอาหาร

     ฝต ายโภชนาการและสยขภาพ

การถตายทอดเทคโนโลยจเพซสอพบฒนา

ผลธตภบณฑกทางการเกษตรและควบคยม

คยณภาพให ฝแกตกลยตมแมตบ ฝานคลอง5 

จบงหวบดปทยมธานจ

 1 12/2555-6/2556  80,000.00

นางเยลนใจ ฐธตะฐาน

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตภบณฑกอาหาร

     ฝต ายโภชนาการและสยขภาพ

นางสาววาสนา นาราศรจ

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตภบณฑกอาหาร

     ฝต ายโภชนาการและสยขภาพ

นางวรางคณา พบนธยมโพธธ

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตภบณฑกอาหาร

     ฝต ายบรธหารและธยรการทบสวไป

ผศ.พงษกเทพ วธไลพบนธก

     คณะประมง บางเขน

     ภาควธชาผลธตภบณฑกประมง

การพบฒนาเทคโนโลยจทางชจวภาพ

เพซสอลดสารเคมจทจสปนเปซนอนในการเพาะ

เลจนยงสบตวกนบนา

 2 4/2556-3/2557  300,000.00

ผศ.เยาวภา ไหวพรธบ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควธชาผลธตภบณฑกประมง

ผศ.วรรณวธมล คล ฝายประดธษฐก

     คณะประมง บางเขน

     ภาควธชาผลธตภบณฑกประมง

อ.เปรมวดจ เทพวงศก

     คณะประมง บางเขน

     ภาควธชาผลธตภบณฑกประมง

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      380,000.00 บาท

Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)แหลลงททน 

- 
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ดร.พธลาณจ ไวถนอมสบตยก

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตผลทางการเกษตร

และอยตสาหกรรมเกษตร

     ฝต ายนาโนเทคโนโลยจและเทคโนโลยจชจวภาพ

Development of 

fermenting-yeast for practical 

application

 1 4/2556-3/2557  360,000.00

นางวารยณจ ธนะแพสยก

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตผลทางการเกษตร

และอยตสาหกรรมเกษตร

     ฝต ายนาโนเทคโนโลยจและเทคโนโลยจชจวภาพ

นางสาวประภบสสร รบกถาวร

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตผลทางการเกษตร

และอยตสาหกรรมเกษตร

     ฝต ายเทคโนโลยจชจวมวลและพลบงงานชจวภาพ

นางสาววราภรณก อภธวบฒนาภธวบต

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตผลทางการเกษตร

และอยตสาหกรรมเกษตร

     ฝต ายนาโนเทคโนโลยจและเทคโนโลยจชจวภาพ

นางสาวพรพธมล จบนทรกฉาย

     สถาบบนผลธตผลเกษตรฯ

     

ดร.อบนธธกา บยญแดง

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตผลทางการเกษตร

และอยตสาหกรรมเกษตร

     ฝต ายนาโนเทคโนโลยจและเทคโนโลยจชจวภาพ

ดร.เกศศธณจ ตระกรลทธวากร

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตภบณฑกอาหาร

     ฝต ายโภชนาการและสยขภาพ

คยณสมบบตธสร ฝางสยขภาพของถบสวเนตา 2 5/2556-3/2557  200,000.00

นางสาวเพลธนใจ ตบงคณะกยล

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตภบณฑกอาหาร

     ฝต ายโภชนาการและสยขภาพ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      560,000.00 บาท

Kagoshima National College of Technologyแหลลงททน 

- 
ผศ.นฤมล วงศกธนาสยนทร

     คณะวธศวกรรมศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาวธศวกรรมสธสงแวดล ฝอม

การศศกษาเบซนองต ฝนเกจสยวกบบการปน

เปซนอนของไนเตรทในนบนาใต ฝดธนใน

ประเทศญจสปยต นและประเทศไทย

 1 3/2556-5/2556  100,000.00

Prof. Kiyoshi Nishidome

     Kagoshima National College of Technology

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

Korea Food Research Institute (KFR)แหลลงททน 

- 
รศ.วาณจ ชนเหลนชอบ

     คณะอยตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควธชาเทคโนโลยจการบรรจยและวบสดย

การสบารวจข ฝอมรลเรซสองอยตสาหกรรม

บรรจยภบณฑกอาหารในประเทศไทย

 1 1/2556-6/2556  259,841.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      259,841.00 บาท

Lakeside Scholar,California Academy of SCience, Sanfancisco, USAแหลลงททน 

- 
ผศ.ชจวารบตนก พรธนทรากรล

     คณะวธทยาศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาสบตววธทยา

การศศกษาสบณฐานทางเรขาคณธตของ

หอยสองฝาวงศก Pinnidae ของ

ประเทศไทย

 1 10/2555-10/255

6

 100,000.00

Peter D. Roopnarine

     Department o Invertebrate Zoology and 

Geology, California Academy of Science,USA

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท
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Mahidol-Oxfordแหลลงททน 

- 
ศ.ธจรภาพ เจรธญวธรธยะภาพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควธชากจฏวธทยา

Dinamics of malaria transmission 

in foci of high sub microscopic 

carriage in Tak province, 

western Thailand

 1 1/2556-12/2558  1,740,000.00

อ.มณฑาทธพยก คงมจ

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ภาควธชากจฏวธทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,740,000.00 บาท

Mitsubishi Electric Corporationแหลลงททน 

- 
อ.ชนะ รบกษกศธรธ

     คณะวธศวกรรมศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาวธศวกรรมอยตสาหการ

การศศกษาแนวโน ฝมและสภาวะปบจจยบบน

ในการประยยกตกใช ฝและงานวธจบยเครซสอง 

EDM และ Wire-cut ในประเทศไทย

 1 10/2555-7/2556  130,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      130,000.00 บาท

Morinaga Institute of Biological Science., Incแหลลงททน 

- 
นางวธภา สยโรจนะเมธากยล

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตภบณฑกอาหาร

     ฝต ายเคมจและกายภาพอาหาร

การทดลองผลธตฃยดทดสอบ iNsulin 

และ Food allergen เพซสอการขยาย

ผลเชธงพาณธชยก

 1 12/2555-11/255

6

 1,000,000.00

นางสาวศธรธนรบตนก วรรณภธนพงศก

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตภบณฑกอาหาร

     ศรนยกบรธการประกบนคยณภาพอาหาร

ธธดา  พลอยสตงสจ

     ศยนยกบรธการประกบนคยณภาพอาหาร

     

ดาวเรซอง เจรธญสยข

     ศยนยกบรธการประกบนคยณภาพอาหาร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

National Institute for Environmental Studies, Japanแหลลงททน 

- 
รศ.ชาตธ เจจยมไชยศรจ

     คณะวธศวกรรมศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาวธศวกรรมสธสงแวดล ฝอม

การวธจบยการดบาเนธนงานฝบงกลบมรล

ฝอยทจสเหมาะสมกบบประเทศไทย (

ระยะทจส 2)

 1 6/2556-3/2559  700,000.00

ดร.คมศธลปก  วบงยาว

     Joint Graduate School of Energy and 

Environment

     

นายนพฤทธธธ สยทธศธลปก

     นธส ธตปรธญญาเอก ภาควธชาวธศวกรรมสธสงแวดล ฝอม ม.

เกษตรศาสตรก

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

National Institute for the Humanities (The Research Institute for Humanities and Nature, 

RIHN), Japa

แหลลงททน 

- 

ผศ.เมธจ แก ฝวเนธน

     คณะประมง บางเขน

     ภาควธชาการจบดการประมง

การเพธสมความสามารถของพซนนทจสชาย

ฝบสงในเอเซจยตะวบนออกเฉจยงใต ฝ (ปจทจส 

2)

 1 4/2556-3/2557  746,250.00

อ.อนยกรณก บยตรสบนตธธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควธชาวธทยาศาสตรกทางทะเล



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ

Page 8 of 11

ผศ.จธนตนา สและน ฝอย

     คณะประมง บางเขน

     ภาควธชาวธทยาศาสตรกทางทะเล

การเพธสมความสามารถของพซนนทจสชาย

ฝบสงในเอเซจยตะวบนออกเฉจยงใต ฝ (ปจทจส 

2)

 1 4/2556-3/2557  746,250.00

ผศ.มณฑล อนงคกพรยศกยล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควธชาวธทยาศาสตรกทางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      746,250.00 บาท

National Institute of Environmental Studies, Japan (through Nihon University)แหลลงททน 

- 
ผศ.วราเมศวรก วธเชจยรแสน

     คณะวธศวกรรมศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาวธศวกรรมโยธา

การออกแบบระบบขนสตงเพซสอนบาไปสรต

สบงคมคารกบอนตบสาในเมซองขอนแกตน

 1 4/2556-3/2557  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

Nukamelแหลลงททน 

- 
ผศ.เสกสม อาตมางกรร

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ภาควธชาสบตวบาล

Efficacy of piggomix Extra on 

Broiler diet and broiler 

performance

 1 12/2555-4/2556  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

Pioneer Hi-Bred International, Inc.แหลลงททน 

- 
ผศ.อยไรวรรณ นธลเพลชรก

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ภาควธชากจฏวธทยา

การประเมธนความเสจยหายของข ฝาว

โพด(ทจสไมตมจการดบดแปลงพบนธยกรรม)

จากการปลตอยหนอนเจาะลบาต ฝนข ฝาว

โพด Ostrinia furnacalis (Guenee)  

เข ฝาทบาลาย ในสภาวะโรงเรซอน

 1 6/2556-9/2556  40,000.00

ผศ.อยไรวรรณ นธลเพลชรก

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ภาควธชากจฏวธทยา

โครงการประเมธนผลการกธนเพลจนยอตอน

ข ฝาวโพด( Rhipalosiphum maidis 

(Fitch))ของแมลงช ฝางปจก

ใส(Mallada basalis)(Walker)ใน

ห ฝองปฏธบบตธการ

 2 6/2556-9/2556  40,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

Sakata Seed Corporationแหลลงททน 

- 
รศ.คนศงนธตยก เหรจยญวรากร

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ภาควธชาโรคพซช

Study of Columnea latent viroid 

on Tomato

 1 6/2556-5/2557  130,000.00

ศ.ดร.สยพบฒนก อรรถธรรม

     ภาควธชาโรคพซช คณะเกษตร กบาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      130,000.00 บาท

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

- 
ผศ.วธศธษฐก ลธนมสมบยญชบย

     คณะเศรษฐศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาเศรษฐศาสตรกเกษตรและทรบพยากร

AQUACULTURE INFORMATION 

MANAGEMENT SYSTEM IN 

THAILAND

 1 12/2555-3/2556  278,410.00

นส.สร ฝอยฟฝา  เสรธฐแก ฝว

     นบกวธจบยอธสระ

     

อ.ประทจป ด ฝวงแค

     คณะวนศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาชจววธทยาปต าไม ฝ

Strengthening Capacity on Bat 

Ecology Study

 2 10/2555-4/2557  1,220,650.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,499,060.00 บาท
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The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)แหลลงททน 

- 
ศ.สยพบฒนก อรรถธรรม

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ภาควธชาโรคพซช

โครงการศรนยกข ฝอมรลเทคโนโลยจ

ชจวภาพและความปลอดภบยทาง

ชจวภาพ

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

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

the University of California, Riversideแหลลงททน 

- 
อ.สยนธศา สงวนทรบพยก

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ภาควธชากจฏวธทยา

สบารวจมอดแอมโบรเซจยในเขตภาค

เหนซอของประเทศไทย

 1 6/2556-5/2557  120,000.00

รศ.ดร.ไสว บรรพานธชยกพบนธยก

     ภาควธชากจฏวธทยาและโรคพซช คณะเกษตร 

มหาวธทยาลบยเชจยงใหมต

     

นายวธสรต ปธสนตบแตตง

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ภาควธชากจฏวธทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

United States Agency for International Development (USAID)แหลลงททน 

- 
ผศ.พธพบฒนก นนทนาธรณก

     คณะบรธหารธยรกธจ บางเขน

     ภาควธชาการจบดการ

ดบชนจธรรมาภธบาลระดบบจบงหวบดของ

ประเทศไทย

 1 5/2556-4/2557  6,457,890.00

ผศ.ดร.พงษกเทพ  จบนทสยวรรณ

     มหาวธทยาลบยเจ ฝาพระยา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,457,890.00 บาท

University of Hannover, Germanyแหลลงททน 

- 
รศ.สยวรรณา ประณจตวตกยล

     คณะเศรษฐศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาเศรษฐศาสตรกเกษตรและทรบพยากร

การเกลบรวบรวมข ฝอมรลสบาหรบบการ

ประเมธนความเปราะบางสรตความยาก

จนในประเทศไทย ปจ  2556

 1 1/2556-12/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

University of Hawaii at Manoaแหลลงททน 

- 
Associate Professor Kamil Ud Deen, Ph.D.

     Univeristy of Hawaii, USA

     

การเรจยนรร ฝภาษาของเดลกไทย 1 7/2556-6/2557  200,000.00

ผศ. ดร. ธจราภรณก รตธธรรมกยล

     อบกษรศาสตรก จยฬาลากรณก ภาควธชาภาษาศาสตรก

     

รศ.กธตธมา อธนทรบมพรรยก

     คณะมนยษยศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาภาษาศาสตรก

ผศ.นภาศรจ ทธมแย ฝม

     คณะมนยษยศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาภาษาตตางประเทศ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

US Department of Energyแหลลงททน 

- 
Prof. Nilanga Liyanage

     University of Virginia

     

เครซสองวบด GEM Tracker สบาหรบบห ฝอง

ทดลองทางนธวเคลจยรกแหตงชาตธ 

Thomas Jefferson ประเทศสหรบฐ

อเมรธกา

 1 6/2556-5/2560  100,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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Dr. Kondo Gnanvo

     University of Virginia

     

เครซสองวบด GEM Tracker สบาหรบบห ฝอง

ทดลองทางนธวเคลจยรกแหตงชาตธ 

Thomas Jefferson ประเทศสหรบฐ

อเมรธกา

 1 6/2556-5/2560  100,000.00

อ.เกจยรตธศบกดธธ แสนบยญเรซอง

     คณะวธทยาศาสตรก บางเขน

     ภาควธชารบงสจประยยกตกและไอโซโทป

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

USAID-PEER Scienceแหลลงททน 

- 
อ.อบญชลจ เอาผล

     คณะวธทยาศาสตรก บางเขน

     ภาควธชาสบตววธทยา

Biodiversity and Conservation in 

the Lower Mekong : Empowering 

Female Herpetologists through 

Capacity Building and Regional 

Networking

 1 9/2556-9/2558  4,134,038.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,134,038.00 บาท

World Health Organizationแหลลงททน 

- 
ศ.ธจรภาพ เจรธญวธรธยะภาพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควธชากจฏวธทยา

การศศกษาประสธทธธภาพการไลตของ

สารเดลตร ฝาเมทรธนตตอยยงก ฝนปลตอง

 1 10/2555-9/2556  1,674,269.00

อ.มณฑาทธพยก คงมจ

     คณะเกษตร กบาแพงแสน

     ภาควธชากจฏวธทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,674,269.00 บาท

โครงการรลวมมชอระหวลาง Swiss Federal Institute of Technology Zurich และศผนยรว วจ จยขดาวโพดและขดาว

ฟล างแห

แหลลงททน 

- 

ดร.สรรเสรธญ จบาปาทอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ศรนยกวธจบยข ฝาวโพดและข ฝาวฟต างแหตงชาตธ

การพบฒนาพบนธยกข ฝาวโพดข ฝาวเหนจยว

ให ฝมจคยณภาพโปรตจนสรงสบาหรบบชาวเข

ส (ระยะทจส2)

 1 8/2556-8/2557  217,768.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      217,768.00 บาท

ททนความรลวมมชอทางการววจ จยระหวลาง Mendel University ก จบมหาววทยาล จยในตลางประเทศแหลลงททน 

- 
อ.สโรช แก ฝวมณจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควธชาสบตวบาล

การสบารวจปบจจบยในการเลจนยง จบานวน

เซลสกโซมาตธกและชนธดเชซนอจยลชจพตตอ

การเกธดโรคเต ฝานมอบกเสบของโคนม

ทจสเลจนยงภายใต ฝภรมธอากาศร ฝอนชซนนของ

ประเทศไทย

 1 9/2556-9/2557  200,000.00

Dr.Petr Slama

     Mendel University

     

รศ.สมเกจยรตธ ประสานพานธช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควธชาสบตวบาล

Dr.Jiri Skladanka

     Mendel University

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนการผลวตบ จณฑวตจากร จฐบาลอวนโดนอเซอย ณ มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.กบงสดาลยก บยญปราบ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควธชาผลธตภบณฑกประมง

การผลธตฟธลกมทจสรบบประทานได ฝจาก

สาหรตายกลยตมแมคโครอบลจจกลยตม 

Gracilaria sp.

 1 11/2555-3/2559  100,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ
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Waode Nilda Arifiana Effendy

     ภาควธชาชจววธทยาประมง คณะประมง มหาวธทยาลบย

เกษตรศาสตรก (นธส ธตระดบบปรธญญาโท รหบส 

5514200493)

     

การผลธตฟธลกมทจสรบบประทานได ฝจาก

สาหรตายกลยตมแมคโครอบลจจกลยตม 

Gracilaria sp.

 1 11/2555-3/2559  100,000.00

รศ.อนงคก จจรภบทรก

     คณะประมง บางเขน

     ภาควธชาชจววธทยาประมง

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ประเทศญอทปทล นแหลลงททน 

- 
ดร.วธชชา ตรจสยวรรณ

     สถาบบนค ฝนคว ฝาและพบฒนาผลธตภบณฑกอาหาร

     ฝต ายโภชนาการและสยขภาพ

FORMULATION AND STABILITY 

OF LOCAL VEGETABLE OIL-IN 

WATER EMULSIONS LOADED 

WITH FUNCTIONAL LIPOPHILIC 

COMPONENTS

 1 7/2556-6/2557  255,820.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      255,820.00 บาท

รวมท จทงส วทน     49  โครงการ     งบประมาณ      58,877,253.00 บาท


