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องครกรของร จฐ

กรมการขนสลงทางหลวงแหลลงททน 

- 
ผศ.วราเมศวรร ววเชชยรแสน

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการพพฒนาระบบการรพบรอง

มาตรฐานคคณภาพบรวการขนสสงด ดวยรถ

บรรทคกในสสวนภภมวภาคเพพพอรองรพบการ

พพฒนาระบบโลจวสตวกสร

 1 4/2556-6/2557  17,999,120.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      17,999,120.00 บาท

กรมการขดาวแหลลงททน 

- 
ผศ.สคภาวดช โพธวยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

การศศกษาและประเมวนผลโครงการ

หมภสบ ดานชคมชนต ดนแบบการลดต ดนทคน

การผลวตข ดาว  ปช  2556

 1 6/2556-7/2557  1,000,000.00

รศ.ดร.ศรพณยร วรรธนพจฉรวยา

     ผภ ดทรงคคณวคฒวคณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     

ผศ.นนนาฝน ลนาดพบวงศร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวพสดค

โครงสร ดางทางเคมชและคคณสมบพตวเชวง

หน ดาทชพของสตารรชข ดาวท ดองไขส

 2 6/2556-5/2557  500,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

กรมการคดาภายใน กระทรวงพาณวชยรแหลลงททน 

- 
รศ.วพลลภ อารชรบ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

โครงการศศกษายกระดพบมาตรฐาน

สวนค ดามพนสนาปะหลพง

 1 4/2556-10/2556  1,755,000.00

อ.กฤษณร วพนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ผศ.กพมปนาท เพพญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

อ.ชยพนตร พวภพลาภอนพนตร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.กนกวรรณ จพนทรรเจรวญชพย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.วคฒวยา สาหรสายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,755,000.00 บาท

กรมการทลองเทอทยว กระทรวงการทลองเทอทยวและกอฬาแหลลงททน 

- 
อ.ปพทมา จพนทรรเจรวญสคข

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

โครงการจพดทนาข ดอมภลธครก วจนนาเทชพยว

และมพคคคเทศกรในอาเซชยนเพพพอ

ววเคราะหรศพกยภาพและแนวทางการ

พพฒนาธครกวจนนาเทชพยวและมพคคคเทศกร

ในประเทศไทย

 1 5/2556-2/2558  2,750,000.00

อ.ปพทมา จพนทรรเจรวญสคข

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

โครงการจพดทนาระบบการเรชยนการ

สอนทางไกล จนานวน 8 ภาษา

 2 9/2556-4/2557  8,700,000.00

อ.สารพตนร เถพพอนสควรรณ

     ว วทยาลพยพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรการเดวนเรพอ

โครงการศศกษาและพพฒนากฏหมาย

ด ดานมาตรฐานการทสองเทชพยวเพพพอรอง

รพบการเข ดาสภสประชาคมเศรษฐกวจอา

เซชยน

 3 6/2556-2/2557  3,600,000.00
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รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      15,050,000.00 บาท

กรมขนสลงทางบกแหลลงททน 

- 
อ.ประทชป ด ดวงแค

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ศศกษาเพพพอพพฒนาระบบใบอนคญาตวขพบ

รถให ดเหมาะสมกพบประเทศไทย

 1 11/2555-5/2557  14,990,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      14,990,000.00 บาท

กรมควบคทมการปฏวบ จต วทางอากาศแหลลงททน 

- 
อ.กวตตวชพย ดวงมาลยร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การจพดทนารายงานการปฏวบพตวงานตาม

มาตรการปดองกพนและแก ดไขผลกระทบ

สวพงแวดล ดอม รวมทพ นงมาตรการตวดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

บรวเวณยอดเขาใหญส อนาเภอสพงขละบครช 

จพงหวพดกาญจนบครช ประจนาปช  2556

 1 8/2556-9/2557  1,380,000.00

ศ.เกษม จพนทรรแก ดว

     คณะสวพงแวดล ดอม

     คณะสวพงแวดล ดอม

รศ.อวทธวพล ราศรชเกรชยงไกร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     คณะสวพงแวดล ดอม

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.นฤชวต ดนาปวน

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.อลงกรณร อ วนทรพกษา

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.ทพศนชยร บคญประคอง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,380,000.00 บาท

กรมควบคทมมลพวษ กระทรวงทร จพยากรธรรมชาตวและสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
ผศ.สคนทรช ขคนทอง

     คณะววทยาศาสตรร  ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การตวดตามตรวจสอบสถานการณรการ

ตกสะสมของกรดในพพนนทชจพงหวพด

ชลบครชและจพงหวพดระยอง

 1 4/2556-12/2556  650,000.00

อ.เกรวก วงศรสอนธรรม

     คณะววทยาศาสตรร  ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

นางสาวพนอ รวยสภงเนวน

     คณะววทยาศาสตรร ศรชราชา สาขาววทยาศาสตรรส วพง

แวดล ดอม

     

นางสาวจนานงคร ธพญญสวทธวธ

     คณะววทยาศาสตรร ศรชราชา สาขาววทยาศาสตรรส วพง

แวดล ดอม

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      650,000.00 บาท

กรมเจดาทลาแหลลงททน 

- 
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รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การศศกษาความเหมาะสมและสนารวจ

ออกแบบปรพบปรคงเขพพอนกพนทรายและ

คลพพนรสองนนนาปะนาเระ จพงหวพดปพตตานช

 1 9/2556-9/2557  14,999,000.00

รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการศศกษาผลกระทบสวพงแวดล ดอม

และสนารวจออกแบบโครงสร ดาง

ปดองกพนการกพดเซาะชายฝพพง บรวเวณ

หมภส 5 ต.ทสาชนะ อ.ทสาชนะ จพงหวพดสค

ราษฎรธานช

 2 8/2556-8/2557  9,997,900.00

รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการศศกษาผลกระทบสวพงแวดล ดอม

และสนารวจออกแบบโครงสร ดาง

ปดองกพนการกพดเซาะชายฝพพงบรวเวณ

บ ดานอสาวเคย หมภส 5 ตนาบลมสวงกลวง 

อนาเภอกะเปอรร จพงหวพดระนอง

 3 9/2556-9/2557  9,992,950.00

รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการศศกษาผลกระทบสวพงแวดล ดอม

และสนารวจออกแบบเพพพอกสอสร ดางทสา

เทชยบเรพอคลองหวนดนา จพงหวพดตราด

 4 8/2556-8/2557  9,996,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      44,985,850.00 บาท

กรมตรวจบ จญชอสหกรณรแหลลงททน 

- 
รศ.ชภเกชยรตว รพกซ ดอน

     สนานพกสสงเสรวมและฝศกอบรม กนาแพงแสน

     ฝส ายการศศกษา ววจพยและพพฒนา

โครงการประเมวนผลการดนาเนวนงาน

ของกรมตรวจบพญชชสหกรณรในปชงบ

ประมาณ 2556

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

นางสาวกพนยารพตนร เชชพยวเวช

     สนานพกสสงเสรวมและฝศกอบรม กนาแพงแสน

     ฝส ายการศศกษา ววจพยและพพฒนา

นายณพฐวคฒว นวลกคล

     สนานพกสสงเสรวมและฝศกอบรม กนาแพงแสน

     ฝส ายการศศกษา ววจพยและพพฒนา

รศ.ดร.อดคลยร อภวนพนทรร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รศ.ดร.ประเสรวฐ จรรยาสคภาพ

     ม.แมสโจ ด

     

อ.ประสวทธวธ  เมฆอรคณ

     ม.นเรศวร

     

ดร.ไพบภลยร ประโมจนชยร

     ม.ทพกษวณ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

กรมทร จพยากรธรณอแหลลงททน 

- 
รศ.สคทธวศพกดวธ ศรลพมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการจพดทนาแผนแมสบทการศศกษา

ธรณชสพณฐานเพพพอการวางแผนลดผล

กระทบจากการทรคดตพวของตลวพงใน

เขตลคสมนนนาเจ ดาพระยา

 1 11/2555-12/255

6

 1,780,605.00

ผศ.ภาสกร ปนานนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

วพดความเรพวคลพพนเฉพอนของชพ นนดวนใน

หลคมเจาะสนารวจ พพนนทชพภาคใต ด

 2 5/2556-12/2556  450,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,230,605.00 บาท

กรมทร จพยากรนจ นาแหลลงททน 

- 
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รศ.สคทธวศพกดวธ ศรลพมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ดครงการความเปพ นไปได ดและความถชพ

ของการเกวดอคทกภพย/ดวนถลสมจากการ

เปลชพยนแปลงสภาพภภมวอากาศ/ภาวะ

โลกร ดอน:พพนนทชพศ ศกษาภาคเหนพอ

 1 5/2556-10/2557  2,095,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,095,000.00 บาท

กรมทางหลวงแหลลงททน 

- 
รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการจพดทนาฐานข ดอมภลการขศนน

ทะเบชยนผภ ดรพบเหมาเพพพอการบรวหาร

จพดการผสานระบบเครพอขสายสนาหรพบ

หนสวยงานกรมทางหลวง

 1 9/2556-7/2557  7,990,000.00

รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการจพดทนาโปรแกรมคนานวณ

ราคากลางงานกสอสร ดางและงานบนารคง

ทางกรมทางหลวง

 2 1/2556-11/2556  6,950,000.00

รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการศศกษาความเหมาะสมทาง

ด ดานเศรษฐกวจ ววศวกรรม และผล

กระทบสวพงแวดล ดอมโครงการกสอสร ดาง

ทางเลชพยงเมพองลพบครชด ดานเหนพอ

 3 9/2556-9/2558  12,606,666.00

รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการศศกษามลภาวะเสชยงและ

กนาแพงกพนเสชยง (Noise Barrier) บน

ทางหลวงพวเศษหมายเลข 9

 4 4/2556-7/2557  7,494,351.00

รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการศศกษารภปแบบการใช ด

ประโยชนรพพนนทชพวสางของกรมทางหลวง

ในเขตภาคใต ด

 5 9/2556-6/2557  7,491,926.00

รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการศศกษารภปแบบการลงทคนทชพ

เหมาะสมในการใช ดเงวนกองทคนคสา

ธรรมเนชยมผสานทางเพพพอกสอสร ดางทาง

หลวงพวเศษระหวสางเมพองสายใหมส

 6 9/2556-9/2557  16,475,500.00

รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการศศกษารภปแบบความเหมาะ

สมในการจ ดางเอกชนบรวหารจพดการ

ระบบงานบรวการบนทางหลวงพวเศษ

ระหวสางเมพอง

 7 9/2556-7/2557  13,424,500.00

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      72,432,943.00 บาท

กรมทางหลวงชนบทแหลลงททน 

- 
ผศ.วพนชพย ยอดสคดใจ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การววเคราะหรข ดอมภลทางววศวกรรม

โครงสร ดางและพพฒนาคภสมพอการตรวจ

สอบประเมวนความเสชยหายและววธชการ

ซสอมแซมโครงสร ดางสะพานของกรม

ทางหลวงชนบท

 1 3/2556-1/2557  330,509.00

อ.เอกชพย ศวรวก วจพาณวชยรกภล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการจพดทนาแผนการพพฒนาระบบ

โครงขสายสายรอง (Feeder) เชพพอม

โยงการขนสสงและโลจวสตวกสร

 2 2/2556-12/2556  393,600.00

รศ.ชวเลข วณวชเวทวน

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ดร. ชาครชยร บนารคงวงศร

     สนานพกแผนงาน กรมทางหลวงชนบท

     

นาย จคตวพงศร พาราพพนธกคล

     สนานพกแผนงาน กรมทางหลวงชนบท

     

รศ.เอกชพย ไพศาลกวตตวสกคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

โครงการจพดลนาดพบความสนาคพญของ

ถนนและจพดทนาแผนเพพพอเพวพม

ประสวทธวภาพโครงขสายสายรอง 

(Feeder) เชพพอมโยงการขนสสงและโล

จวสตวกสร

 3 2/2556-1/2557  313,600.00
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ผศ.วราเมศวรร ววเชชยรแสน

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการศศกษาเพพพอแก ดไขปพญหาการ

จราจรและจพดทนาแผนการพพฒนาถนน

ราชพฤกษร ถนนกพลปพฤกษร ถนน

ชพยพฤกษร และถนนนครอวนทรร

 4 3/2556-10/2556  4,938,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      5,975,709.00 บาท

กรมปกครองสลวนทดองถวทนแหลลงททน 

- 
รศ.สคมวตร สควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนคษยรและชคมชน

ความพศงพอใจของผภ ดรพบบรวการตสอ

คคณภาพการให ดบรวการเทศบาลตนาบล

ดอนเจดชยร อนาเภอพนมทวน จพงหวพด

กาญจนบครชประจนาปชงบประมาณ 2556

 1 6/2556-9/2556  15,000.00

อ.ประสงคร กพลยาณะธรรม

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

รศ.สคมวตร สควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนคษยรและชคมชน

ความพศงพอใจของผภ ดรพบบรวการตสอ

คคณภาพการให ดบรวการองครการบรวหาร

สสวนตนาบลบางหลวง อนาเภอบางเลน 

จพงหวพดนครปฐมประจนาปชงบประมาณ 

2556

 2 6/2556-9/2556  15,000.00

อ.ประสงคร กพลยาณะธรรม

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

กรมประมงแหลลงททน 

- 
ผศ.กพมปนาท เพพญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การศศกษาศพกยภาพ และลภสทางการลง

ทคนในภาคการประมงของผภ ดประกอบ

การไทยในประเทศสมาชวกอาเซชยน

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

อ.ชยพนตร พวภพลาภอนพนตร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.กนกวรรณ จพนทรรเจรวญชพย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.วคฒวยา สาหรสายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รศ.ชลอ ลวนมสควรรณ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

อ.พรหมมวนทรร วงศรรพตนร

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาธครกวจระหวสางประเทศ

ผศ.ธนาทวพยร แหลมคม

     มหาววทยาลพยอคบลราชธานช

     

ผศ.กาญจนา พยคหะ

     มหาววทยาลพยอคบลราชธานช

     

อ.อวทธวพงศร มหาธนเศรษฐร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,170,000.00 บาท

กรมปศทส จตว รแหลลงททน 

- 
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รศ.ธชระ รพกความสคข

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลชนวคสพตวรใหญสและสพตวรปส า

การศศกษาความคค ดมคสาทางเศรษฐกวจ

ในการจพดตพ นงเขตปลอดโรคปากและ

เท ดาเปพพอยในพพนนทชพภาคตะวพนออก

 1 10/2555-9/2557  1,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

กรมฝนหลวงและการบวนเกษตรแหลลงททน 

- 
รศ.มงคล รพกษาพพชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

โครงการววจพยการใช ดข ดอมภลภาพถสาย

ดาวเทชยม SMMS และ DVB-S เพพพอ

การปฏวบพตวการและประเมวนผลฝน

หลวงในภาคกลาง

 1 5/2556-4/2557  2,000,000.00

ผศ.วพชรช วชรคเชนทรร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

นายสพณหร อคทยารพตนร

     สถานชรพบสพญญาณดาวเทชยมจคฬาภรณร

     

นายชวนพจนร วงศรศรชพวสพนตร

     สถานชรพบสพญญาณดาวเทชยมจคฬาภรณร

     

นายพชระพล พรหมพวทพกษรพร

     สถานชรพบสพญญาณดาวเทชยมจคฬาภรณร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

กรมพ จฒนาทอทด วนแหลลงททน 

- 
ผศ.พนามาศ ตรชวรรณกคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

โครงการประเมวนผลโครงการแหลสง

นนนาในไรสนานอกเขตชลประทาน

 1 5/2556-10/2556  1,200,000.00

รศ.ววจารณร ววชชคก วจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.เมตตา เชยสมบพตว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

นายเสถชยร แสงแถวทวม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

กรมพ จฒนาธทรกวจการคดาแหลลงททน 

- 
รศ.บดวนทรร รพศมชเทศ

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

โครงการศศกษาเพพพอพพฒนาพาณวชยร

อวเลพกทรอนวกสร

 1 6/2556-8/2556  727,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      727,500.00 บาท

กรมพ จฒนาพล จงงานทดแทนและอนทร จกษรพล จงงานแหลลงททน 

- 
รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการตวดตามและประเมวน

ประสวทธวภาพระบบผลวตกกาซชชวภาพ

จากมภลสพตวรสนาเรพจรภปหรพอกศพงสนาเรพจรภป

 1 1/2556-8/2557  1,994,700.00

อ.กมลพรรณ แสงมหาชพย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

โครงการศศกษาเรพพอง Value Chain 

ของพลพงงานทดแทน

 2 2/2556-6/2557  4,100,000.00
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อ.กมลพรรณ แสงมหาชพย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

โครงการสสงเสรวมวพสดคและอคปกรณร

เพพพอการอนครพกษรพลพงงานในโรงงาน

ขนาดกลางและขนาดเลพก (กลคสมทชพ 1 

กรคงเทพมหานครและปรวมณฑล ภาค

กลาง ภาคเหนพอ)

 3 12/2555-12/255

6

 11,000,000.00

ผศ.ทวพยรรพตนร เลาหววเชชยร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

รศ.บดวนทรร รพศมชเทศ

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

รศ.ธพญญะ เกชยรตววพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

ผศ.เกรชยงไกร อพศวมาศบพนลพอ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

อ.สพญชพย เดชานคภาพฤทธา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

ดร.มะลววพลยร หฤทพยธนาสพนตวธ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

โครงการสสงเสรวมศศกษาการใช ด

ประโยชนรและเพวพมมภลคสาเถ ดาชชวมวล

 4 12/2555-12/255

6

 955,000.00

นายเกษม หฤทพยธนาสพนตวธ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

อ.ววชพย ศววะโกศวษฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

นายยคทธนา บรรจง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นางสาวเทพา ผคดผสอง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นางสาวรคสงฤดช พรสกคลเลวศชพย

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

นางสาวชลลดา บคราชรวนทรร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพพฒนาเชวงธครก วจ

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      18,049,700.00 บาท

กรมโยธาธวการและผ จงเมชองแหลลงททน 

- 
ผศ.ดร.สรนาถ สวนอคไรพพนธร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน สาขาววชา

สถาปพตยกรรม

     

โครงการจพดทนาเกณฑรการจพดประเภท

เมพองและแนวควดในการวางผพงเมพอง 

กรณชศศกษา  เมพองทสองเทชพยวธรรมชาตว  

เมพองสคขภาพ  เมพองศภนยรกลางธครกวจ

การค ดา และเมพองศภนยรกลางคมนาคม

ขนสสงทางอากาศและโลจวสตวกสร

 1 7/2556-6/2557  1,995,000.00

อ.รพฐภภมว ปาการเสรช

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาสถาปพตยกรรม
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ผศ.คพทลชยา จวรประเสรวฐกคล

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาภภมวสถาปพตยกรรม

โครงการจพดทนาเกณฑรการจพดประเภท

เมพองและแนวควดในการวางผพงเมพอง 

กรณชศศกษา  เมพองทสองเทชพยวธรรมชาตว  

เมพองสคขภาพ  เมพองศภนยรกลางธครกวจ

การค ดา และเมพองศภนยรกลางคมนาคม

ขนสสงทางอากาศและโลจวสตวกสร

 1 7/2556-6/2557  1,995,000.00

อ.กพญญาภา อรสามรพกษร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาสถาปพตยกรรม

รศ.ชวเลข วณวชเวทวน

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ศ.กนาธร กคลชล

     ผภ ดมชความรภ ดความสามารถพวเศษ คณะสถาปพตยกรรม

ศาสตรร มก.

     

ผศ.สรนาถ สวนอคไรพพนธร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาสถาปพตยกรรม

โครงการจพดทนาเกณฑรจพดประเภท

เมพองและแนวควดในการวางผพงเมพอง : 

เมพองทสองเทชพยวธรรมชาตว เมพองศภนยร

กลางธครกวจการค ดา เมพองสคขภาพ และ

เมพองศภนยรกลางคมนาคมขนสสงทาง

อากาศและโลจวสตวกสร

 2 8/2556-12/2557  1,995,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      3,990,000.00 บาท

กรมโรงงานอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการจพดทนาบพญชชการปลสอยกกาซ

เรพอนกระจกในภาคอคตสาหกรรม

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

รศ.ชาตว เจชยมไชยศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการจพดทนาบพญชชการปลสอยกกาซ

เรพอนกระจกในภาคอคตสาหกรรม ระยะ

ทชพ 2 การจพดเตรชยมมาตรการรองรพบ

การลดการปลสอยกกาซเรพอนกระจก

ระดพบประเทศไทยในภาค

อคตสาหกรรม

 2 12/2555-12/255

7

 9,400,000.00

รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการเพวพมขชดความสามารถของ

ภาคอคตสาหกรรมในการสนพบสนคนการ

จพดการวงจรรชไซเควล

 3 1/2556-11/2556  2,183,000.00

รศ.ฉพตรดนพย จวระเดชะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการววเคราะหร เปรชยบเทชยบ กฎ

ระเบชยบด ดานสวพงแวดล ดอม ความ

ปลอดภพย วพตถคอพนตราย และสารเคมช 

ทชพมชผลกระทบตสอภาคอคตสาหกรรม 

เพพพอเตรชยมความพร ดอมเข ดาสภสประชาคม

เศรษฐกวจอาเซชยน

 4 1/2556-11/2556  9,399,500.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      25,682,500.00 บาท

กรมววชาการเกษตรแหลลงททน 

- 
รศ.พภนพวภพ เกษมทรพพยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การววจพยและพพฒนาด ดานสรชรววทยาและ

สพณฐานววทยาเพพพอปรพบปรคงยางพารา

ให ดทนแล ดง

 1 10/2555-9/2558  6,141,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,141,500.00 บาท

กรมววทยาศาสตรรการแพทยร กระทรวงสาธารณสทขแหลลงททน 

- 
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นางสาววพลยา แซสเตชยว

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

โครงการววเคราะหรข ดอมภลภาวะการ

ขาดสารไอโอดชนและการเกวดภาวะ 

Congenital Hypothyroidism ของ

ทารกแรกเกวดในประเทศไทย ปช  

พ.ศ.2555

 1 5/2556-12/2556  1,045,000.00

ผศ.พงษรสพนตวธ สชจพนทรร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ศคภชพย อนาคา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,045,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมการเกษตรแหลลงททน 

- 
รศ.วาณช ชนเหพนชอบ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวพสดค

การจพดทนาวพสดคแบบบรระจคภพณฑร 

โครงการสสงเสรวมสวนค ดาเกษตร

ปลอดภพย(พพชผพก)

 1 6/2556-8/2556  190,000.00

รศ.สคมาลช สพนตวพลวคฒว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ดนาเนวนกวจกรรมพพฒนาการตลาด

สวนค ดาเกษตร จพงหวพดชายแดนภาคใต ด

สภสธครก วจทชพยพพงยพน (1 จพงหวพด 1 สวนค ดา)

 2 11/2555-12/255

6

 2,550,000.00

อ.กาญจนา ศรชพฤทธวธเกชยรตว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

อ.เกวลวน มะลว

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

นายพงษรเทพ  มพงคะลช

     นพกววจพยอวสระ

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,740,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมคทณภาพสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
รศ.ชาตว เจชยมไชยศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การจพดทนาแนวทางการนนานนนากลพบมา

ใช ดใหมสของประเทศไทย

 1 1/2556-9/2556  350,000.00

รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการการดนาเนวนงานตวดตาม

ประเมวนผลโรงเรชยนและชคมชนปลอด

ขยะ (Zero Waste)

 2 9/2556-9/2557  3,000,000.00

รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการจพดทนาศภนยรเรชยนรภ ดชคมชน

ปลอดการเผาบรรเทาโลกร ดอน ปช  

2556

 3 6/2556-6/2557  1,500,000.00

ผศ.ววภา หงษรตระกภล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

โครงการจ ดางทนาตพวอยสางบางสสวนและ

คสาสสงและเตรชยมตพวอยสางไปววเคราะหร

ของลคสมนนนาปวงทางชชวโมเลกคล (ลคสมนนนา

ปวงตอนบน)

 4 8/2556-8/2557  200,000.00

อ.กวตวชพย รพตนะ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

โครงการตวดตามประเมวนผลการ

ดนาเนวนงานเครพอขสายอาสาสมพคร

พวทพกษรทรพพยากรธรรมชาตวและสวพง

แวดล ดอมหมภสบ ดาน (ทสม.) ในรอบ 4 ปช  

(พ.ศ.2551-2554)

 5 11/2555-9/2556  2,700,000.00

รศ.ววชา นวยม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

ผศ.สารพฐ รพตนะ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา
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รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการยกระดพบสถานประกอบการ

เพพพอเปพ นแหลสงเรชยนรภ ดในการผลวตทชพเปพ น

มวตรกพบสวพงแวดล ดอม

 6 4/2556-4/2557  1,500,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      9,250,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมสหกรณรแหลลงททน 

- 
อ.ธนวพต ลวมปร พาณวชยรกคล

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาธครกวจระหวสางประเทศ

โครงการสพมมนาเชวงววชาการเรพพองภาพ

ลพกษณรและเอกลพกษณรของสหกรณร

ไทย

 1 9/2556  1,300,000.00

อ.เตวมศพกดวธ สคขววบภลยร

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาการจพดการ

อ.ไพฑภรยร เจตธนารงชพย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,300,000.00 บาท

กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
รศ.สคมาลช สพนตวพลวคฒว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การพพฒนาความรสวมมพอระดพบหสวงโซส

อคปทาน ปช  2556

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

นายพงษรเทพ มพงคะลช

     นพกววจพยอวสระ

     

อ.เกวลวน มะลว

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.นวภา นวรคตตวกคล

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาการตลาด

โครงการการพพฒนาอคตสาหกรรมเชวง

สร ดางสรรคร สาขาอคตสาหกรรมอาหาร

และเกษตรแปรรภป

 2 12/2555-7/2556  299,750.00

ผศ.จวตตรโสภวณ มชระเกตค

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาการจพดการโรงแรมและทสองเทชพยว

อ.อภวญญา ถวระโชตวกคล

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาการตลาด

อ.มคขสคดา พภลสวพสดวธ

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาการจพดการโรงแรมและทสองเทชพยว

รศ.สคมาลช สพนตวพลวคฒว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ประเมวนผลการดนาเนวนงานการพพฒนา

ผภ ดประกอบการให ดเกวดธครก วจ/

ผลวตภพณฑรใหมส ภายใต ดโครงการเสรวม

สร ดางผภ ดประกอบการใหมส และพพฒนาผภ ด

ประกอบการให ดเกวดธครก วจใหมส

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

อ.เกวลวน มะลว

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

อ.อรษา ตพนตวยะวงศรษา

     คณะศวลปศาสตรรประยคกตร ม.เทคโนโลยชพระ

จอมเกล ดาพระนครเหนพอ

     

อ.พงษรเทพ มพงคะลช

     นพกววชาการอวสระ

     

อ.พคฒวพพฒนร ทวชวชวรพพฒนร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร
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รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      2,799,750.00 บาท

กรมหมลอนไหมแหลลงททน 

- 
ผศ.ประพวณวดช ศวรวศคภลพกษณร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การตลาดของธครกวจเสพนอผ ดาสนาเรพจรภป

จากผ ดาไหมในประเทศไทย

 1 8/2556-2/2557  250,000.00

ผศ.อวสรวยา บคญญะศวรว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

ดร.พวลาณช ไวถนอมสพตยร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การปรพบปรคงกระบวนการผลวตและการ

ศศกษาอายคการเกพบรพกษาของไฟโบ

รอวนไฮโดรไลเสทและผลวตภพณฑรทชพมช

สสวนผสมของไฟโบรอวนไฮโดรไลเสท

 2 10/2555-4/2556  500,000.00

ผศ.อวสรวยา บคญญะศวรว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การววเคราะหรเศรษฐกวจการสสงออกผ ดา

ทอไหมและผลวตภพณฑรไหมไทย

 3 8/2556-2/2557  250,000.00

ผศ.ประพวณวดช ศวรวศคภลพกษณร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

ผศ.ประพวณวดช ศวรวศคภลพกษณร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การศศกษาววจพยและพพฒนากลยคทธรด ดาน

การแขสงขพนทางการตลาดไหมไทย

ภายใต ดการค ดาเสรช

 4 8/2556-6/2557  753,000.00

ผศ.อวสรวยา บคญญะศวรว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      1,753,000.00 บาท

กรมอทตสาหกรรมพชนนฐานและการเหมชองแรลแหลลงททน 

- 
ผศ.รววพวมพร ฉวชสคข

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

โครงการพพฒนาโซสคคณคสา

อคตสาหกรรมอาหารด ดวยระบบโซส

ความเยพนและบรรจคภพณฑร

 1 6/2556-2/2557  9,985,000.00

ผศ.ชคตวมา ไวศรายคทธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ธพญญารพตนร จวญกาญจนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวพสดค

ผศ.เลอพงศร จารคพพนธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวพสดค

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.พรธวภา องครคคณารพกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

อ.จคมพล วรสายพณหร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

อ.ปคณณมช สพจจกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ
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ผศ.ศพกรธร บคญทวชยควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมโยธา

โครงการพพฒนาโซสคคณคสา

อคตสาหกรรมอาหารด ดวยระบบโซส

ความเยพนและบรรจคภพณฑร

 1 6/2556-2/2557  9,985,000.00

ผศ.เกรชยงไกร แก ดวตระกภลพงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.ชพยยากร จพนทรรสควรรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      9,985,000.00 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณรแหลลงททน 

- 
ผศ.พบสวทธวธ กมลเวชช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรร

การจพดทนาแผนแแมสบทเทคโนโลยช

สารสนเทศ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณร

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

อ.ศคภฤกษร สคขสมาน

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

กระทรวงเทคโนโลยอสารสนเทศและการสชทอสารแหลลงททน 

- 
รศ.มงคล รพกษาพพชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

โครงการการพพฒนาและการสาธวตการ

ประยคกตรใช ดงานอคปกรณรรองรพบการทนา

งาน GNSS สนาหรพบการจพดการใน

ภาวะฉคกเฉวนและการชสวยเหลพอใน

ภาวะภพยพวบพตว

 1 6/2556-12/2558  1,400,000.00

ผศ.วพชรช วชรคเชนทรร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

ดร.พพนศพกดวธ เทชยนววบภลยร

     สถานชรพบสพญญาณดาวเทชยมจคฬาภรณร

     

นายพชระพล พรหมพวทพกษรพร

     สถานชรพบสพญญาณดาวเทชยมจคฬาภรณร

     

นายลภกา เนตรเนรมวตร

     สถานชรพบสพญญาณดาวเทชยมจคฬาภรณร

     

นายนวพนธร พวมพรพพช

     สถานชรพบสพญญาณดาวเทชยมจคฬาภรณร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,400,000.00 บาท

กระทรวงพาณวชยรแหลลงททน 

- 
รศ.พวชพย ทองดชเลวศ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

การศศกษาอพตราคสาใช ดจสายการ

แปรสภาพมพนสนาปะหลพงอพตราการสภญ

เสชยนนนาหนพกและคสาใช ดจสายการเกพบ

รพกษาและคสาขนสสงตามโครงการ

แทรกแซงตลาดมพนสนาปะหลพง

 1 4/2556-12/2556  1,485,000.00

ผศ.สคภาภรณร เลวศศวรว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

รศ.สาววตรช รพงสวภพทรร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร
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รศ.พพฒนา สคขประเสรวฐ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

การศศกษาอพตราคสาใช ดจสายการ

แปรสภาพมพนสนาปะหลพงอพตราการสภญ

เสชยนนนาหนพกและคสาใช ดจสายการเกพบ

รพกษาและคสาขนสสงตามโครงการ

แทรกแซงตลาดมพนสนาปะหลพง

 1 4/2556-12/2556  1,485,000.00

อ.ณพฐ สมณคคปตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

อ.พพชราวดช ศรชบคญเรพอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

อ.เมตตา เชยสมบพตว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

อ.ธานวนทรร คงศวลา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

อ.ปพวชญา จวนตพวทพกษรสกคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

ผศ.สคพพตรา ศรชสควรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,485,000.00 บาท

กระทรวงววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลลงททน 

- 
ดร.เนตรชนก เกชยรตวธนนทพพทธร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

โครงการ การถสายทอดเทคโนโลยช

การผลวตเมลพดพพนธครข ดาวคคณภาพใน

ระดพบชคมชนคลวนวกเทคโนโลยช 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร ประจนาปช  

2556

 1 6/2556-12/2556  150,000.00

นายวคฒวชพย ทองดอนแอ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

นางสาวศวรววรรณ ทวพรพกษร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

อ.ปวยภาคยร ภภมวภมร (สงประเสรวฐ)

     โครงการจพดตพ นงววทยาเขตสคพรรณบครช

     ฝส ายสนานพกงานววทยาเขต

โครงการพพฒนาศพกยภาพสวนค ดาหนศพง

ตนาบลหนศพงผลวตภพณฑร (OTOP) สภส

สากล ผลวตภพณฑรเมพดมะมสวงหวมพานตร

คพพว เครพพองแกงกะทว, กาแฟโบราณ

บ ดานรสาหมาด และขนมกาละแม)

 2 6/2556-3/2557  4,000,000.00

นางสาวเตพอนใจ  ปวยพง

     ศภนยรววทยบรวการ มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร 

จพงหวพดกระบชพ

     

นางจรรตกร

     รอดอยภส

     

นายณพฐวพฒนร คลพงทรพพยร

     สถาบพนววจพยและพพฒนาแหสงมหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     สถานชววจพยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด

หมภสบ ดานเขาพลภวนเกษตรธนาคารพพนธภร

พพช

 3 10/2553-9/2556  220,000.00

ผศ.ปราโมทยร สฤษดวธนวรพนดรร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน
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นายอนคชา ทะรา

     สถาบพนววจพยและพพฒนาแหสงมหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     สถานชววจพยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด

หมภสบ ดานเขาพลภวนเกษตรธนาคารพพนธภร

พพช

 3 10/2553-9/2556  220,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      4,370,000.00 บาท

กระทรวงอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
ผศ.ธพนวา จวตตรสงวน

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การจพดทนายคทธศาสตรรการดนาเนวนงาน

เพพพอการเข ดาสภสประชาคมเศรษฐกวจอา

เซชยน (AEC) ของกระทรวง

อคตสาหกรรมและสนานพกงานปลพด

กระทรวงอคตสาหกรรม

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

อ.ถวพลยรศพกดวธ เผสาสพงขร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ดร.อรคณประภาสร ธนกวจโกเศรษฐร

     นพกววจพยอวสระ

     

ผศ.ธพนวา จวตตรสงวน

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การตวดตามประเมวนผลโครงการ

พพฒนาขชดความสามารถในการแขสง

ขพนของอคตสาหกรรมแปรรภปการ

เกษตรในภภมวภาค ประจนาปช  พ.ศ.2556

 2 5/2556-5/2557  3,791,500.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      6,746,000.00 บาท

กรทงเทพมหานครแหลลงททน 

- 
ผศ.อรพรรณ บคตรกตพญญภ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การจพดกวจกรรมสสงเสรวมการอสานใน

เดพก

 1 2/2556-8/2556  3,564,000.00

รศ.ปพทมาวดช เลสหรมงคล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การจพดกวจกรรมสสงเสรวมการอสานใน

เดพกปฐมวพย

 2 2/2556-8/2556  8,900,000.00

ผศ.ฉพตรศวรว ปวยะพวมลสวทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การจพดกวจกรรมสสงเสรวมการอสานใน

เยาวชน ครอบครพวและชคมชน

 3 2/2556-8/2556  1,782,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      14,246,000.00 บาท

กลทลมจ จงหว จดภาคกลางตอนลลาง 1แหลลงททน 

- 
รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

การจพดทนาแผนแมสบทเพพพอพพฒนาศภนยร

กลางระเบชยงเศรษฐกวจภาคตะวพนตก

ของกลคสมจพงหวพดภาคกลางตอนลสางทชพ 

1

 1 9/2556-3/2557  1,900,000.00

รศ.รพตนา ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายปฐมพงษร คคมพล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมหวพง หลชค ดา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย
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รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

การพพฒนาบคคลากรภาครพฐทชพมชภาระ

หน ดาทชพทชพเกชพยวข ดองกพบการดนาเนวน

โครงการพพฒนาศภนยรกลางระเบชยง

เศรษฐกวจภาคตะวพนตกของกลคสม

จพงหวพดภาคกลางตอนลสาง ๑ ให ดมช

ความรภ ดความเข ดาใจและมชความพร ดอม

รองรพบตสอการพพฒนาศภนยรกลาง

ระเบชยงเศรษฐกวจภาคตะวพนตกของ

จพงหวพดกาญจนบครช

 2 9/2556-3/2557  1,440,000.00

รศ.รพตนา ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายปฐมพงษร คคมพล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมหวพง หลชค ดา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

การศศกษาทบทวนนโยบายและ

ยคทธศาสตรรการพพฒนาพพนนทชพ 

ศพกยภาพ ปพญหาอคปสรรค โอกาสและ

ข ดอจนากพด และทวศทางในการพพฒนา

พพนนทชพ ของจพงหวพดกาญจนบครช ในการ

พพฒนาเปพ นศภนยรกลางระเบชยง

เศรษฐกวจภาคตะวพนตก

 3 9/2556-3/2557  900,000.00

รศ.พงศรศพกดวธ ชลธนสวพสดวธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.ชคตว มสวงประเสรวฐ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.นนทวพชรร ชพยณรงคร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสานนทร บคญมช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมชาย หลสอมหพทธนะกคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน ภาคววชาเกษตรกลววธาน

     

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

การศศกษาและคพดเลพอกพพนนทชพทชพมช

ศพกยภาพและมชความเหมาะสม  

(Potential and Suitable Area) ทชพ

จะดนาเนวนการพพฒนาศภนยรกลาง

ระเบชยงเศรษฐกวจภาคตะวพนตก เพพพอ

เปพ นฐานการผลวตอคตสาหกรรม เมพอง

ศภนยรกลางทางเศรษฐกวจ

 4 9/2556-3/2557  1,000,000.00

รศ.พงศรศพกดวธ ชลธนสวพสดวธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผศ.วลช สงสควงคร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

อ.ชคตว มสวงประเสรวฐ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย
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นายสานนทร บคญมช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

การศศกษาและคพดเลพอกพพนนทชพทชพมช

ศพกยภาพและมชความเหมาะสม  

(Potential and Suitable Area) ทชพ

จะดนาเนวนการพพฒนาศภนยรกลาง

ระเบชยงเศรษฐกวจภาคตะวพนตก เพพพอ

เปพ นฐานการผลวตอคตสาหกรรม เมพอง

ศภนยรกลางทางเศรษฐกวจ

 4 9/2556-3/2557  1,000,000.00

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

การสนารวจและววจพยอคปสงครของหนสวย

งานภาครพฐ เอกชน ผภ ดประกอบการ 

และผภ ดมชสสวนได ดเสชย ตสอโครงการนวคม

อคตสาหกรรมและทสาเรพอนนนาลศกทวาย

 5 9/2556-3/2557  1,500,000.00

อ.นนทวพชรร ชพยณรงคร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.พงศรศพกดวธ ชลธนสวพสดวธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายปฐมพงษร คคมพล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสานนทร บคญมช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

กนาหนดองครประกอบและประเภท

โครงการ/กวจกรรมหลพก/กวจกรรมสนพบ

สนคน ในพพนนทชพทชพจะจพดตพ นงศภนยรกลาง

ระเบชยงเศรษฐกวจ

 6 9/2556-3/2557  1,100,000.00

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.นนทวพชรร ชพยณรงคร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผศ.บพณฑภร ชคนสวทธวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายปฐมพงษร คคมพล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

โครงการจพดทนาแผนแมสบทเพพพอพพฒนา

ศภนยรกลางระเบชยงเศรษฐกวจภาคตะวพน

ตกเพพพอรองรพบโครงการนวคม

อคตสาหกรรมและทสาเรพอนนนาลศกทวาย

 7 9/2556-3/2557  9,780,000.00

รศ.รพตนา ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.พงศรศพกดวธ ชลธนสวพสดวธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.นนทวพชรร ชพยณรงคร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.ชคตว มสวงประเสรวฐ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย
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ผศ.บพณฑภร ชคนสวทธวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

โครงการจพดทนาแผนแมสบทเพพพอพพฒนา

ศภนยรกลางระเบชยงเศรษฐกวจภาคตะวพน

ตกเพพพอรองรพบโครงการนวคม

อคตสาหกรรมและทสาเรพอนนนาลศกทวาย

 7 9/2556-3/2557  9,780,000.00

ผศ.วลช สงสควงคร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

นายปฐมพงษร คคมพล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมหวพง หลชค ดา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสานนทร บคญมช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมชาย หลสอมหพทธนะกคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน ภาคววชาเกษตรกลววธาน

     

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

โครงการศศกษาข ดอมภลพพนนฐานเชวงสถวตว

ทชพสนาคพญ ของกลคสมจพงหวพดภาคกลาง

ตอนลสาง  1  เพพพอใช ดในการววเคราะหร

แนวโน ดมในการพพฒนากลคสมจพงหวพด

ภาคกลางตอนลสาง 1

 8 9/2556-3/2557  1,940,000.00

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.ชคตว มสวงประเสรวฐ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผศ.บพณฑภร ชคนสวทธวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมหวพง หลชค ดา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ      19,560,000.00 บาท

กลทลมจ จงหว จดภาคตะว จนออกเฉอยงเหนชอตอนบน 2แหลลงททน 

- 
อ.สวทธวชพย ฮะทะโชตว

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

โครงการพพฒนาและฟพนนฟภหนองหาร  

จพงหวพดสกลนคร

 1 1/2556-9/2556  500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

กองนวต วการ สจาน จกงานปล จดกระทรวงการพ จฒนาส จงคมและความม จทนคงแหลลงททน 

- 
อ.เศรษฐบคตร อวทธวธรรมววนวจ

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวตวศาสตรร

โครงการศศกษาทวศทางการพพฒนา

กฏหมายด ดานสพงคมเพพพอรองรพบการ

เข ดาสภสประชาคมอาเซชยน

 1 3/2556-4/2557  1,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

การกอฬาแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
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รศ.สคพวตร สมาหวโต

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาการจพดการทางการกชฬา

การจพดทนาแผนแมสบทววทยาศาสตรร

การกชฬา แผนการดนาเนวนงานด ดานววจพย

ทางววทยาศาสตรรการกชฬา เพพพอพพฒนา

ศพกยภาพนพกกชฬาสภสความเปพ นเลวศและ

กชฬาอาชชพ ของการกชฬาแหสงประเทศ

ไทย

 1 10/2555-3/2556  800,000.00

อ.อนาพร ศรชยาภพย

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาชชวกลศาสตรรการกชฬา

รศ.วพลลชยร ภพทโรภาศ

     ผภ ดทรงวคฒวพวเศษ

     

นายสครวยพน

     สมพงษร

     

อ.นวรอมลช มะกาเจ

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาสรชรววทยาการออกกนาลพง

การสร ดางแบบทดสอบและเกณฑร

มาตรฐานสมรรถภาพทางกายทชพ

เฉพาะเจาะจงกพบกชฬามวยปลนนา

 2 1/2556-12/2556  222,000.00

ผศ.ราตรช เรพองไทย

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาสรชรววทยาการออกกนาลพง

อ.พรพล พวมพาพร

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาสรชรววทยาการออกกนาลพง

อ.จตคพร ววช วตสระน ดอย

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาสรชรววทยาการออกกนาลพง

อ.อาภพสรา อพครพพนธคร

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาสรชรววทยาการออกกนาลพง

อ.จพกรพงษร ขาวถวพน

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาสรชรววทยาการออกกนาลพง

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,022,000.00 บาท

การเคหะแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
ผศ.วพนดช พวนวจวรสวน

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาสถาปพตยกรรม

โครงการศศกษาววจพยเพพพอจพดการความรภ ด

เรพพองทชพอยภสอาศพยและววถชการอยภสอาศพย

ผสานภภมวปพญญาท ดองถวพน (พพนนทชพภาค

กลาง)

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

อ.จตคพล อพงศคเวช

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาสถาปพตยกรรม

นางสาวสคภางครกร  พนมฤทธวธ

     นพกววจพยอวสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,189,980.00 บาท

การทลองเทอทยวแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.ธนวพต ลวมปร พาณวชยรกคล

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาธครกวจระหวสางประเทศ

การประเมวนผลการจพดโครงการ 

Amazing Thailand Grand Sale 

2013

 1 5/2556-12/2556  700,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

การทางพวเศษแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
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อ.พพชรา จตครโกมล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     โครงการจพดตพ นงสายววชาสพงคมศาสตรร

ความผภกพพนของพนพกงานตสอการทาง

พวเศษแหสงประเทศไทย

 1 3/2556-6/2556  225,000.00

รศ.นพนทนา เลวศประสบสคข

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

อาจารยรระวชวรรณ ทรพพยรอวนทรร

     มหาววทยาลพยธครก วจบพณฑวต

     

อ.พพชรา จตครโกมล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     โครงการจพดตพ นงสายววชาสพงคมศาสตรร

ความพศงพอใจของพนพกงานตสอการ

ทางพวเศษแหสงประเทศไทย

 2 3/2556-6/2556  225,000.00

รศ.นพนทนา เลวศประสบสคข

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

ระวชวรรณ ทรพพยรอวนทรร

     มหาววทยาลพยธครก วจบพณฑวต

     

อ.ไพฑภรยร เจตธนารงชพย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

โครงการสนารวจความพศงพอใจของผภ ด

ใช ดบรวการทางพวเศษทชพมชตสอการให ด

บรวการและภาพลพกษณรของ กทพ. ปช

งบประมาณ 2556

 3 12/2555-7/2556  1,400,000.00

อ.ไพฑภรยร เจตธนารงชพย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

โครงการสนารวจเชวงลศกเพพพอรพบฟพงเสชยง

ของลภกค ดา (Voice of Customer) ใน

การเข ดาถศงพฤตวกรรมการใช ดทางพวเศษ 

การรพบรภ ด ความควดเหพน และทพศนคตว

ของผภ ดใช ดบรวการทางพวเศษ

 4 9/2556-4/2557  1,800,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      3,650,000.00 บาท

การนวคมอทตสาหกรรมแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการจพดทนารายงานการเปลชพยน

แปลงรายละเอชยดโครงการใน

รายงานการววเคราะหรผลกระทบสวพง

แวดล ดอม

 1 3/2556-3/2557  9,050,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      9,050,000.00 บาท

การประปานครหลวงแหลลงททน 

- 
รศ.พนวต เขพมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การประเมวนผลหลพกสภตรฝศกอบรมผภ ด

บรวหารระดพบต ดน การประปานครหลวง 

ประจนาปชงบประมาณ 2556

 1 1/2556-6/2556  100,000.00

รศ.วสพนตร ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รศ.วรพทยา ธรรมกวตตวภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

ผศ.จวนตนา กาญจนววสคทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รศ.สคววสา พพฒนเกชยรตว

     สนานพกสสงเสรวมและฝศกอบรม บางเขน

     ฝส ายฝศกอบรม

ผศ.ดร.สภตวเทพ ศวรวพวพพฒนกคล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา
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อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

โครงการจพดทนาแผนนนนา

ประปาปลอดภพย

 2 3/2556-3/2557  2,000,000.00

ผศ.อดวชพย  พรพรหมวนทรร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรพพยากรนนนา

โครงการพพฒนาแบบจนาลองทาง

คณวตศาสตรร EPANET เพพพอการ

บรวหารจพดการแรงดพนและควบคคมนนนา

สภญเสชยสนาหรพบระบบโครงขสายทสอ

ประธานของการประปานครหลวง

 3 2/2556-2/2557  2,898,000.00

ผศ.สครชพย ลวปววพฒนาการ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรพพยากรนนนา

รศ.สควพฒนา จวตตลดากร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรพพยากรนนนา

รศ.สคทธวศพกดวธ ศรลพมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการศศกษาเพวพมประสวทธวภาพการ

ไหลของนนนาในคลองประปาฝพพงตะวพน

ตกและเสรวมเสถชยรภาพคพนคลอง

พร ดอมระบบปดองกพนอคทกภพยคลอง

ประปาฝพพงตะวพนออก

 4 7/2556-12/2557  5,556,691.00

ผศ.ธนพช สคขววมลเสรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการสนารวจพวกพดตนาแหนสงประตภ

ระบายอากาศ Air Release Valve 

(AV)จคด  Test Post วพดระบบปดองกพน

การผคกรสอน Cathodic Protection 

(CP) ประตภนนนาในระบบ DMA และ

ตนาแหนสงหพวดพบเพลวง

 5 12/2555-6/2558  12,559,780.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      23,114,471.00 บาท

การไฟฟด านครหลวงแหลลงททน 

- 
รศ.สคทธวศพกดวธ ศรลพมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาออกแบบงานกสอสร ดางทสอ

ร ดอยสายใต ดดวนลอดแมสนนนาเจ ดาพระยา 

บรวเวณสถานชต ดนทางพระนครใต ด, 

บรวเวณสะพานกรคงเทพ และบรวเวณ

สะพานพระราม 9

 1 12/2555-6/2557  7,778,500.00

รศ.ววชพย สคระพพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

โครงการงานววจพยและพพฒนา

โปรแกรมวางแผนการบนารคงรพกษา

ระบบจนาหนสายมคสงเน ดนความเชพพอถพอได ด

 2 1/2556-12/2557  3,000,000.00

ผศ.ดคลยรพวเชษฐร ฤกษรปรชดาพงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

อ.พวสคทธวธ รพชศพกดวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

อ.ไพฑภรยร เจตธนารงชพย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

โครงการพพฒนาระบบการจพดการผล

การปฏวบพตวงาน

 3 4/2556-9/2557  2,200,000.00

อ.ไพฑภรยร เจตธนารงชพย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

โครงการววจพยความเปพ นไปได ดในการ

ตวดตพ นงเครพพองวพดหนสวยไฟฟดาชนวดชนาระ

เงวนลสวงหน ดา

 4 8/2556-7/2557  1,000,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      13,978,500.00 บาท

การไฟฟด าฝล ายผลวตแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.นภาพร พพนธครกมลศวลปร  (วงษรโพธวธขอม)

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การดนาเนวนงานตวดตามตรวจสอบ

คคณภาพสวพงแวดล ดอม ด ดานทรพพยากร

ดวน โรงไฟฟดาราชบครช  ปช  2556

 1 4/2556-12/2556  80,000.00

อ.ศคภชพย อนาคา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา
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นายจวรวพฒนร พคสมเพชร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การดนาเนวนงานตวดตามตรวจสอบ

คคณภาพสวพงแวดล ดอม ด ดานทรพพยากร

ดวน โรงไฟฟดาราชบครช  ปช  2556

 1 4/2556-12/2556  80,000.00

วพลยา แซสเตชยว

     คณะเกษตร กนาแพงแสน ภาคววชาปฐพชววทยา

     

ผศ.พงษรสพนตวธ สชจพนทรร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.เกรชยงไกร อพศวมาศบพนลพอ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การปรพบปรคงคขชดความสามารถของหอ

ผศพงนนนาเยพนโรงไฟฟดาแมสเมาะ

 2 6/2556-5/2559  6,376,450.00

ผศ.ชพยสวทธวธ ทองจภ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การพพฒนาปคป ยอวนทรชยรและวพสดคปรพบ

ปรคงดวนโดยใช ดวพสดคเหลพอใช ดจาก 

กฟผ.-แมสเมาะ

 3 7/2556-12/2558  2,964,900.00

นางสาวศวรวสคดา บคตรเพชร

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กนาแพงแสน

     

นางสาวชาลวนช คงสคด

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กนาแพงแสน

     

นายธชรยคทธ คลนนาชพพน

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กนาแพงแสน

     

อ.ศวรเดช สครวต

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

การพพฒนาระบบฐานข ดอมภลแบบ

จนาลองชวนนสสวนอาคารสนาหรพบระบบ 

BIM (ขพ นนทชพ ๑)

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

อ.ภพทรนพนทร ทพกขนนทร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

อ.พวทาน (พวธาน) ทองศาโรจนร (เรพองวงศรโรจนร)

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

รศ.ณรงคร วชระไวทยะ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

การศศกษาสถานภาพระบบนวเวศววทยา

แหลสงนนนา ชนวดสพตวรนนนาและผลผลวต

สพตวรนนนาในแมสนนนาบางปะกง

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

อ.สพนตว พสวงเจรวญ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

อ.ไพลวน จวตรชคสม

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

อ.พพชรช ครภขยพน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

นางหทพยรพตนร ไชยอมตกคล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

พงศรพพฒนร บคญชภวงศร

     กรมประมง

     

ผศ.สคาร ทชจพนทศก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

โครงการตวดตามตรวจสอบคคณภาพ

สวพงแวดล ดอม ด ดานทรพพยากรดวนและ

ปส าไม ด เหมพองลวกไนตรแมสเมาะ ปช  2556

 6 5/2556-12/2556  140,000.00

ผศ.สคาร ทชจพนทศก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

โครงการตวดตามตรวจสอบคคณภาพ

สวพงแวดล ดอมด ดานทรพพยากรปส าไม ด 

บรวเวณทสาเทชยบเรพอขนถสายนนนามพนเชพนอ

เพลวง สนาหรพบโรงไฟฟดาพลพงความ

ร ดอนกระบชพ ปช  2556

 7 5/2556-5/2557  70,000.00
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ผศ.สคาร ทชจพนทศก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

โครงการตวดตามตรวจสอบผลกระทบ

สวพงแวดล ดอมด ดานทรพพยากรปส าไม ด

บรวเวณทสาเทชยบเรพอขนถสายนนนามพนเชพนอ

เพลวง สนาหรพบโรงไฟฟดาพลพงความ

ร ดอนกระบชพ ปช  2555

 8 10/2555-5/2556  60,000.00

นายปวยะวพฒนร พรหมรพกษา

     สนานพกงานอธวการบดช

     ศภนยรววทยบรวการมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร 

จพงหวพดกระบชพ

โครงการววจพยเชวงปฏวบพตวการพพฒนา

บ ดานปลาและการฟพนนฟภหญ ดาทะเล

บรวเวณชายฝพพง โดยกระบวนการมชสสวน

รสวมของชคมชน ต.เกาะศรชบอยา อ.

เหนพอคลอง จ.กระบชพ

 9 11/2555-1/2557  6,474,700.00

รศ.ณรงคร วชระไวทยะ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

งานตวดตามตรวจสอบคคณภาพสวพงแวด

ล ดอมด ดานนวเวศววทยาทางนนนา การ

ประมงและการเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

โครงการโรงไฟฟดาพลพงความร ดอนรสวม

พระนครเหนพอ ชคดทชพ 1 ระยะดนาเนวน

การ  ปช  2556

 10 1/2556-3/2557  390,000.00

อ.ไพลวน จวตรชคสม

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

อ.สพนตว พสวงเจรวญ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

นางหทพยรพตนร ไชยอมตกคล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

ผศ.นาตยา คล ดายเรพอง

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมไฟฟดา

ศศกษาศพกยภาพในการลดคสาความ

ต ดองการพลพงไฟฟดาสภงสคดด ดวย

มาตรการ Demand Response : 

กรณชศศกษาภาคอคตสาหกรรม

 11 10/2555-9/2556  4,512,500.00

วววพฒนร ทวพจร

     มหาววทยาลพยเทคโนโลยชราชมงคลล ดานนา

     

อ.ไพโรจนร ทองประศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมไฟฟดา

อ.อคเทน สคปพตตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมไฟฟดา

อ.วสพนตร ตพนเจรวญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมไฟฟดา

อ.ไพศพกดวธ พภลผกา

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมไฟฟดา

รวม     11  โครงการ     งบประมาณ      28,095,430.00 บาท

การไฟฟด าสลวนภผม วภาคแหลลงททน 

- 
รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการการรพบฟพงความควดเหพนของ

ประชาชน และศศกษาผลกระทบสวพง

แวดล ดอมเบพนองต ดน โครงการโรงไฟฟดา

ชชวมวล ศภนยรธรรมรพกษรนวเวศนร 2 

อนาเภอหนองมสวง จพงหวพดลพบครช

 1 1/2556-8/2557  1,000,000.00

รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการจพดทนาแบบระบบผลวตกกาซชช

วมวล ออกแบบ โครงสร ดางพพนนฐาน 

และจพดทนาเอกสารประกวดราคางาน

กสอสร ดางโรงไฟฟดาชชวมวล ศภนยรธรรม

รพกษรนวเวศ 2 อนาเภอหนองมสวง 

จพงหวพดลพบครช

 2 1/2556-12/2557  1,700,000.00
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รศ.ววชพย สคระพพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

โครงการศศกษาการพพฒนา

ประสวทธวภาพหม ดอแปลงไฟฟดาสนาหรพบ

ระบบจนาหนสายของการไฟฟดาสสวน

ภภมวภาค

 3 5/2556-4/2558  1,950,000.00

อ.คมสพนตร หงษรสมบพตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

อ.สพญชพย เดชานคภาพฤทธา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      4,650,000.00 บาท

คณะกรรมการโครงการววจ จยและพ จฒนาสวนปล าไมดเศรษฐกวจแหลลงททน 

- 
อ.เบญจคคณ แสงทองพราว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

การประเมวนทางด ดานชชวววทยาของ

แตนเบชยนแตนสร ดางปม 

Quadrastichus sp. 

(Hymenoptera:Eulophidae) ของ

ประเทศไทย

 1 4/2556-4/2557  271,860.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      271,860.00 บาท

คณะพยาบาลศาสตรร มหาววทยาล จยบผรพาแหลลงททน 

- 
ผภ ดชสวยศาสตราจารยร ดร.พรชพย จภลเมตตร

     คณะพยาบาลศาสตรร มหาววทยาลพยบภรพา

     

ผลของการประยคกตรแนวควดแบบแผน

ความเชพพอด ดานสคขภาพในการออก

กนาลพงกายด ดวยยางยพดและตารางเก ดา

ชสองตสอสมรรถภาพทางกายทชพเกชพยว

ข ดองกพบสคขภาพและความผาสคกของผภ ด

สภงอายคทชพเจพบปส วยด ดวยโรคเรพนอรพงใน

ชคมชน

 1 4/2556-3/2557  167,860.00

อ.อวยพร ตพ นงธงชพย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      167,860.00 บาท

คณะแพทยศาสตรร มหาววทยาล จยเชอยงใหมล และศผนยรเทคโนโลยอโลหะและว จสดทแหลงชาตว สจาน จกงานพ จฒนาววทยา

ศาสตรรและ

แหลลงททน 

- 

รศ.นพ.สพตยา โรจนเสถชยร

     คณะแพทยรศาสตรร มหาววทยาลพยเชชยงใหมส

     

การพพฒนาฐานข ดอมภลกายววภาคชสวง

ลสางของคนไทย

 1 11/2555-11/255

7

 1,000,000.00

อ.ณพฐพล จพนทรรพาณวชยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครพพองกล

นพ. สพกกาเดช ลวนมมหาคคณ

     คณะแพทยรศาสตรร มหาววทยาลพยเชชยงใหมส

     

ดร. กฤษณรไกรพร ส วทธวเสรชประทชป

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

ดร. ธนาพนธร ปพญจพงศภพค

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นาย ณพฎฐภภมว วพฒนาปฐวมากคล

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว
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นางสาว อภวญญา เลาหประภานนทร

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

การพพฒนาฐานข ดอมภลกายววภาคชสวง

ลสางของคนไทย

 1 11/2555-11/255

7

 1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

คณะแพทยศาสตรร มหาววทยาล จยธรรมศาสตรร และ ศผนยรเทคโนโลยอโลหะและว จสดทแหลงชาตว สจาน จกงานพ จฒนาวว

ทยาศาสตรรแ

แหลลงททน 

- 

รศ.นพ. ธนพงษร ไวทยววญญภ

     คณะแพทยศาสตรร มหาววทยาลพยธรรมศาสตรร

     

การใสสสสวนหพวกระดภกเรเดชยสเทชยม 1 1/2556-1/2558  120,000.00

อ.ณพฐพล จพนทรรพาณวชยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครพพองกล

ดร. กฤษณรไกรพร ส วทธวเสรชประทชป

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

ดร. ชนวกานตร วสองววรวยะวงศร

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

ดร. ธนาพนธร ปพญจพงศภพค

     Advanced Orthodontic System

     

นาย มารคต วงศรคนาช ดาง

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นาย ณพฏฐภภมว วพฒนาปฐวมากคล

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นายสครพล ฉพนทวชโรจนร

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นาย ทศพล จพนทรรคชรช

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นางสาว สคภชจรรยร หคสนธานช

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นางสาว อภวญญา เลาหประภานนทร

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นาย จตครงคร จวตตรสอาด

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

โครงการการสรดางภาคอในการผลวตบ จณฑวตระด จบปรวญญาโท-เอก ระหวลางสถาบ จนว วจ จยว วทยาศาสตรรและ

เทคโนโลยอแหลงประ

แหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย
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อ.สคจวณณา กรรณสภต

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การผลวตไบโอดชเซลจากไขมพนและ

นนนามพนทชพเปพ นของเสชยจากบสอดพกไขมพน

โดยใช ดตพวเรสงปฎวก วรวยาทชพเปพ นของแขพง

และใช ดเรซวพนเปพ นตพวดภดซพบ

 1 1/2556-9/2558  100,000.00

ดร.ชนากานตร    เพวพมฉลาด

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย (วว.)

     

บพงอร  แกมรพมยร

     คณะสวพงเเวดล ดอม

     

อ.สคจวณณา กรรณสภต

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การพพฒนากระบวนการไฮโดรไลซช

สและการหมพกเอทานอลจากของเสชย

ทางการเกษตร

 2 1/2556-9/2558  100,000.00

ดร.ธชรภพทร ศรชนรคคตร

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย (วว.)

     

ถวรวรรณ  บคญวงศร

     คณะสวพงเเวดล ดอม

     

อ.สคจวณณา กรรณสภต

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การศศกษาคคณสมบพตวเทอรรโมอวเลพก

ทรวกชนวดเอพนทชพเตวมอนคภาคนาโนกพบ

สารตพ นงต ดนบวสมพทเทลลภไลดรสนาหรพบ

กระบวนการแปรรภปพลพงงานความร ดอน

ทชพสภญเสชยเปพ นพลพงงานไฟฟดา-

 3 1/2556-9/2558  100,000.00

ดร.นวตยา แก ดวแพรก

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย (วว.)

     

มพลลวกา  ศรชชมภภ

     คณะสวพงแวดล ดอม

     

อ.สวรวชพย สสงเสรวมพงษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

จลนพลศาสตรรการลดลงของสารพวษ

ตกค ดางในการล ดางผพกด ดวยเครพพองล ดาง

ด ดวยคลพพนเสชยงความถชพสภงขนาดนนารสอง

 4 12/2555-12/255

7

 100,000.00

นายววชชวพทธวธ จวราณวชวพฒนร

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

     

อ.สคจวณณา กรรณสภต

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

ผลของนนนาเสชยจากโรงงานผลวตเอ

ธานอลทชพผสานการบนาบพดแบบไร ด

ออกซวเจนตสอการเจรวญเตวบโตของพพช

และจคลวนทรชยรด วน

 5 1/2556-9/2558  100,000.00

ดร. รจนา  ตพ นงกคลบรวบภรณร

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย (วว.)

     

สคพพตรา ชาวสวน

     คณะสวพงเเวดล ดอม

     

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

โครงการททน 90 ปอ  จทฬาลงกรณรมหาววทยาล จยแหลลงททน 

- 
อ.กฤษณร วพนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการทคน 90 ปช  จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลพย "ประวพต วของการเปลชพยน

แปลงระดพบนนนาทะเลในอดชตของพพนนทชพ

ปากนนนาชคมพร อนาเภอเมพอง จพงหวพด

ชคมพร"

 1 6/2556-9/2556  23,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      23,000.00 บาท

โครงการมหาววทยาล จยแหลงชาตว มหาววทยาล จยสงขลานครวนทรรแหลลงททน 

- 
ศ.ดร.อมรรพตนร พงศรดารา

     สถานววจพยจชโนมและชชวสารสนเทศ ม.สงขลา

นครวนทรร

     

การประยคกตรใช ด Laminin receptor 

ปดองกพนไวรพสโรคกค ดง

 1 10/2555-9/2556  812,000.00

อ.มลธวรา ศรชถาวร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     โครงการจพดตพ นงสายววชาจคลชชวววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      812,000.00 บาท

โครงการอนทร จกษรพ จนธทกรรมพชชอ จนเนชทองมาจากพระราชดจาร วแหลลงททน 

- 
อ.ภาสวณช วรชนะนพนทร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

การศศกษาความหลากหลายและการ

แพรสกระจายของปลาในแนวปะการพง

 1 1/2556-1/2558  100,000.00

ผภ ดอนานวยการสวนสพตวรเปวดเขาเขชยว

     สวนสพตวรเปวดเขาเขชยว

     

โครงการสนารวจพพชอาหารลวงปส าใน

พพนนทชพสวนสพตวรเปวดเขาเขชยว

 2 10/2555-9/2557  100,000.00

ผภ ดชสวยผภ ดอนานวยการสวนสพตวรเปวดเขาเขชยว

     สวนสพตวรเปวดเขาเขชยว

     

อ.จรรยา เจตนรเจรวญ

     คณะววทยาศาสตรร  ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

กรภพทร แก ดวเนวน

     สวนสพตวรเปวดเขาเขชยว

     

อนงคร แววดช

     สวนสพตวรเปวดเขาเขชยว

     

สถาพร ยพพงยพน

     สวนสพตวรเปวดเขาเขชยว

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

งบประมาณของจ จงหว จดสกลนครแหลลงททน 

- 
อ.โศรยา แสนเมพอง

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร

ผลวตภพณฑรของฝากเมพองสกลนคร: 

การพพฒนาผลวตภพณฑรซคปไกสดนาผง

 1 4/2556-9/2556  120,000.00

นายชาตวสยาม ผลววลพย

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร

อ.อพมพร ศรชคราม

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร

ผลวตภพณฑรของฝากเมพองสกลนคร: 

การยพดอายคการเกพบเเละพพฒนา

คคณภาพนนนาพรวกปลา

 2 4/2556-9/2556  120,000.00

อ.จวนตนา ตกะยสวน

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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งบประมาณ
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นางพพชรวน อคทพยสา

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร

ผลวตภพณฑรของฝากเมพองสกลนคร: 

การยพดอายคการเกพบเเละพพฒนา

คคณภาพนนนาพรวกปลา

 2 4/2556-9/2556  120,000.00

นางสาวนวภาพร เมษา

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร

นางสาวจวราวรรณร เมพองนาค

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร

อ.ภภวดล โดยดช

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

เพวพมศพกยภาพการผลวตสพตวรนนนาให ดได ด

มาตรฐาน GAP เพพพอการสสงออก

 3 2/2556-1/2557  1,000,000.00

นายสนธยา ผาลลาพพง

     สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว 

จพงหวพดสกลนคร

     สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว 

จพงหวพดสกลนคร

รศ.สควพงษร สวพสดวธพาณวชยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,240,000.00 บาท

จ จงหว จดชลบทร อแหลลงททน 

- 
รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

โครงการตวดตามตรวจสอบคคณภาพ

สวพงแวดล ดอมเพพพอสสงเสรวมการพพฒนาทชพ

ยพพงยพนโดยประชาชนมชสสวนรสวม ภาย

ใต ดแผนพพฒนากลคสมจพงหวพดภาคตะวพน

ออกประจนาปช  2555

 1 11/2555-9/2556  5,000,000.00

รศ.พพฒนา อนครพกษรพงศธร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

รศ.ปฬาณช ฐวต ววพฒนา

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพงคมววทยาและมานคษยววทยา

อ.กวตวชพย รพตนะ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

นางประภาชพพน  คงสวนธร

     ภาคววชาอนครพกษววทยา คณะวนศาสตรร

     

นางนภา  ปานพนทร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

โครงการลดปรวมาณขยะมภลฝอย

ชคมชนจากแหลสงกนาเนวดโดยการมชสสวน

รสวมของประชาชน

 2 3/2556-3/2557  10,000,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      15,000,000.00 บาท

จ จงหว จดพระนครศรออยทธยาแหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
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รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการปรพบปรคงภภมวทพศนรเพพพอเพวพม

พพนนชพสชเขชยวชคมชนนนารสองรวมสองฝพพงแมส

นนนาเจ ดาพระยา/ปส าสพก ตลอดจนพพฒนา

แหลสงทสองเทชพยวชคมชนตามแนวควด

การทสองเทชพยวชคมชนตามแนวควดการ

ทสองเทชพยวสชเขชยวทชพสะอาดและเปพ น

มวตรสวพงแวดล ดอมตามโครงการสสงเสรวม

สร ดางศพกยภาพการใช ดประโยชนรและ

พพฒนาสายนนนาเจ ดาพระยา/ปส าสพก ของ

กลคสมจพงหวพดภาคกลางตอนบน 1 

ประจนาปชงบประมาณ พ.ศ.2556

 1 9/2556-9/2557  990,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      990,000.00 บาท

จ จงหว จดสกลนครแหลลงททน 

- 
อ.อรพญญา พรหมกภล

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร

ผลวตภพณฑรของฝากเมพอง?สกลนคร ?: 

?ผลวตภพณฑรชาข ดาวฮาง

 1 4/2556-9/2556  120,000.00

นางสาวสวรวนาฎ เนตวศรช

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร

อ.อรวสรา โพธวธสนาม

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร

ผลวตภพณฑรของฝากเมพองสกลนคร : 

ผลวตภพณฑรชาเมสา

 2 10/2555-9/2556  120,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      240,000.00 บาท

ตลาดสวนคดาเกษตรลลวงหนดาแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.ธนโชตว บคญวรโชตว

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การไหลของข ดอมภลในตลาดสวนค ดา

เกษตรลสวงหน ดา

 1 10/2555-9/2556  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ตลาดหล จกทร จพยรแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.ธนโชตว บคญวรโชตว

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การศศกษาพฤตวกรรมแหสตามกพนใน

ตลาดหลพกทรพพยรแหสงประเทศไทย

 1 10/2555-9/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททนจากองครการบรวหารสลวนตจาบลศรอพราน อจาเภอแสวงหา จ จงหว จดอลางทองแหลลงททน 

- 
อ.สคภาสวณช นคสมเนชยม

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนคษยรและชคมชน

ความต ดองการและแนวทางการสสง

เสรวมความรภ ดด ดานการเกษตรยพพงยพนของ

ประชาชน ตนาบลศรชพราน อนาเภอ

แสวงหา จพงหวพดอสางทอง

 1 7/2556-10/2556  5,000.00

อ.จคฑาทวพยร ถาวรรพตนร

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนคษยรและชคมชน

อ.อารชรพตนร ภาคพวธเจรวญ

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนคษยรและชคมชน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ททนพ จฒนาจ จงหว จด  ภายใตดการดผแลของสจาน จกงานโยธาธวการจ จงหว จดสกลนครแหลลงททน 

- 
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รศ.เอกรวนทรร อนคกภลยคทธธน

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการวางผพงเมพองและสภาพแวดล ดอม

การศศกษาความเหมาะสมทางเลชยบ

หนองหาร  จพงหวพดสกลนคร

 1 10/2555-9/2556  900,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      900,000.00 บาท

ททนอทดหนทนว วจ จยภายใตดโครงการความรลวมมชอระหวลางไทย-ญอทปทล น (NRCT-JSPS)แหลลงททน 

- 
รศ.นนทววทยร อารชยรชน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

การพพฒนาเทคโนโลยชชชวภาพทาง

การเพาะเลชนยงสพตวรนนนาและการจพดการ

ความเสชพยงของผลวตภพณฑรสพตวรนนนาจาก

การเพาะเลชนยง

 1 4/2556-3/2557  2,500,000.00

ผศ.ศศวมนพส อคณจพกรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

ผศ.พงษรเทพ ววไลพพนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภพณฑรประมง

ศ.ดร.อพญชลช ทพศนาขจร

     ภาคววชาชชวเคมช คณะววทยาศาสตรร จคฬาลงกรณร

มหาววทยาลพย

     

ผศ.ดร.สถาพร ดวเรกบคษราคม

     สนานพกววชาเทคโนโลยชการเกษตร มหาววทยาลพย

วลพยลพกษณร

     

ดร. สคววทยร วคฒวสคทธวเมธาวช

     สนานพกววชาเทคโนโลยชการเกษตร มหาววทยาลพย

วลพยลพกษณร

     

ดร.จวราพร เกษรจพนทรร

     กรมประมง

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,500,000.00 บาท

เทศบาลนครปากเกรรดแหลลงททน 

- 
รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภภมวศาสตรร

โครงการสนารวจความพศงพอใจของผภ ด

รพบบรวการตสอการให ดบรวการของ

เทศบาลนครปากเกรพด ประจนาปช  

2556

 1 3/2556-9/2556  700,000.00

อ.พรเทพ พพฒธนานครพกษร

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพงคมววทยาและมานคษยววทยา

อ.ชพยรพตนร วงศรก วจรคสงเรพอง

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการบรวหารและพพฒนาสพงคม

นางสาวรองใจ กนาเหนวดผล

     สาขาพพฒนาสพงคม มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

นางสาวอรพรรณ พงศรพงพน

     สาขาพพฒนาสพงคม มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

เทศบาลนครสงขลาแหลลงททน 

- 
อ.สมปรารถนา ฤทธวธพรวนง

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรพพยากรนนนา

โครงการศศกษาและตรวจสอบการเตวม

ทรายชายหาดสมวหลา จ.สงขลา

 1 10/2555-4/2556  500,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

เทศบาลเมชองททลงสงแหลลงททน 

- 
รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการศศกษาทบทวนความเหมาะ

สมและออกแบบรายละเอชยดระบบ

รวบรวมและบนาบพดนนนาเสชย (ระยะทชพ 2)

เทศบาลเมพองทคสงสง

 1 1/2556-1/2557  700,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

เทศบาลเมชองแสนสทขแหลลงททน 

- 
นายสาโรจนร เรวพมดนารวหร

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจพยประมงศรชราชา

โครงการฟพนนฟภทรพพยากรชายฝพพงทะเล

เฉลวมพระเกชยรตว ประจนาปชงบประมาณ 

2556

 1 10/2555-9/2556  67,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      67,500.00 บาท

เทศบาลเมชองหล จงสวน จ.ชทมพรแหลลงททน 

- 
รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการศศกษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอชยดการกสอสร ดาง

สถานทชพกนาจพดขยะ ระยะทชพ 2

 1 2/2556-6/2557  1,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

เทศบาลเมชองอทตรดวตถรแหลลงททน 

- 
นางสาวภารดช แซสอศนง

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ศภนยรปฏวบพตวการววศวกรรมพลพงงานและสวพงแวดล ดอม

โครงการศศกษาความเหมาะสมและ

การออกแบบรายละเอชยดศภนยรกนาจพด

ขยะมภลฝอยรวมแบบครบวงจร ระยะ

ทชพ2

 1 7/2556-12/2557  2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

ธนาคารพ จฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอมแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
นายวคฒวนพนทร คงทพด

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

การพพฒนา SMEs สภสมาตรฐาน

คคณภาพ

 1 12/2555  30,000.00

นางวารคณช ธนะแพสยร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางจพนทรา สวพสดวบคตร

     กรมสสงเรสรวมการเกษตร

     

นางสาวพวมพรแก ดว กวตวรพตนรธนโชตว

     บ ดานผพกตบชวา จพงหวพดพระนครศรชอยคธยา

     

นางพวรคณ สชนวล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและ

พลพงงายชชวภาพ

     

นายวคฒวนพนทร คงทพด

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

โครงการพพฒนา SME สภสมาตรฐาน

คคณภาพ (กลคสมดอกไม ดประดวษฐร 

จพงหวพดสคพรรณบครช)

 2 6/2556-9/2556  30,000.00
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นางพวรคณ สชนวล

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

โครงการพพฒนา SME สภสมาตรฐาน

คคณภาพ (กลคสมดอกไม ดประดวษฐร 

จพงหวพดสคพรรณบครช)

 2 6/2556-9/2556  30,000.00

นายวคฒวนพนทร คงทพด

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

โครงการพพฒนา SME สภสมาตรฐาน

คคณภาพ (กลคสมทนากพงหพนไม ดไผส และ

กลคสมโคมไฟกะลามะพร ดาว จพงหวพด

นครนายก)

 3 6/2556-9/2556  30,000.00

นางพวรคณ สชนวล

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

ธนาคารเพชทอการเกษตรและสหกรณรการเกษตรแหลลงททน 

- 
ดร.สคพนวดา (พงษรศวรว)  ววนวจฉพย

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การพพฒนาผลวตภพณฑรทนาความสะอาด

ผววหนพงทชพมชสสวนผสมของสารสกพดจาก

พพชธรรมชาตว

 1 10/2555-4/2556  211,695.00

ดร.อคดมลพกษณร สคขอพตตะ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นางสาวประภพสสร รพกถาวร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นายดนารงศพกดวธ อายควนานนทร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.อนควพตร แจ ดงชพด

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การพพฒนาผลวตภพณฑรและบรรจคภพณฑร

สนาหรพบผลวตภพณฑรชคมชน

 2 11/2555-4/2556  274,505.00

รศ.กมลวรรณ แจ ดงชพด

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

ผศ.สวนชนาถ จรวยโชตวเลวศ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวพสดค

ผศ.สมพร คงเจรวญเกชยรตว

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวพสดค

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      486,200.00 บาท

ภาคววชาศ จลยศาสตรรออรรโธปวด วคสรและกายภาพบจาบ จด คณะแพทยรศาสตรรศ วร วราชพยาบาล มหาววทยาล จยมหวดลแหลลงททน 

- 
 ศ.นพ.บรรจง มไหสววรวยะ

     ภาคววชาศพลยศาสตรรออรรโธปวดวคสรและกายภาพ

บนาบพด คณะแพทยรศาสตรรศวรวราชพยาบาล 

มหาววทยาลพยมหวดล

     

การศศกษาการปรพบปรคงววธชการยศด

อคปกรณร Dynamic Hip Screws เพพพอ

รพกษาอาการแตกหพกของกระดภกต ดนขา

สสวนบน

 1 5/2556-12/2557  30,000.00

อ.ณพฐพล จพนทรรพาณวชยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครพพองกล

ดร.กฤษณรไกรพร ส วทธวเสรชประทชป

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว กระทรวง

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

มหาววทยาล จยมหวดลแหลลงททน 

- 
อ.พนมพร พคสมจพนทรร

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยา

โครงการความสคขและความอยภสดชมชสคข

ของเกษตรกรไทย

 1 10/2555-9/2556  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

มหาววทยาล จยศรอนครวนทรววโรฒแหลลงททน 

- 
ดร. อพญชลช สควรรณมณช

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช มหาววทยาลพยศรชนครวนทรวว

โรฒ

     

การประเมวนการใช ดพลพงงานและผล

กระทบสวพงแวดล ดอมการผลวตปภน

ซชเมนตรโดยใช ดเทคนวคการประเมวนวพฏ

จพกชชววต

 1 10/2555-9/2556  396,200.00

ดร.ปรวญญา  คงพรม

     ภาคววชาเคมชอคตสาหกรรม คณะววทยาศาสตรร

ประยคกตร มหาววทยาลพยเทคโนโลยชพระจอมเกล ดาพระ

นครเหนพอ

     

ดร.อมราภรณร  แก ดวชะฎา

     คณะววทยาศาสตรรประยคกตร มหาววทยาลพย

เทคโนโลยชพระจอมเกล ดาพระนครเหนพอ

     

ดร.ววกานดา วราหรบพณฑภรววทยร

     นวส วตหลพงปรวญญาเอก ภาคววชาววศวกรรมเคมช 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

รศ.ธนารงรพตนร มคสงเจรวญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      396,200.00 บาท

เมชองพ จทยาแหลลงททน 

- 
ผศ.บคญมา ปดานประดวษฐร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

โครงการศศกษาออกแบบระบบทสอจสาย

นนนาประปาไปยพงเกาะล ดาน เมพองพพทยา

 1 12/2555-6/2557  20,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000,000.00 บาท

ราชบ จณฑวตยสถานแหลลงททน 

- 
นางสาวพจมาลยร  ลาภลพอชา

     สนานพกสสงเสรวมและฝศกอบรม บางเขน

     ฝส ายววเคราะหรโครงการและหลพกสภตรการฝศกอบรม

โครงการประเมวนผลความพศงพอใจ

ของผภ ดรพบบรวการของราชบพณฑวตสถาน 

ผสานรายการววทยค รายการโทรทพศนร

และสพพอสวพงพวมพร ในปชงบประมาณ 

พ.ศ.2555

 1 1/2556-2/2556  99,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      99,000.00 บาท

โรงพยาบาลสระบทร อแหลลงททน 

- 
ผศ.รพชด ชมภภนวช

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

โครงการงานศศกษาและปรพบปรคงผสา

ตพดควบคคมความดพนให ดเปพ นบวกเพพพอ

ปดองกพนการตวดเชพนอในห ดองผสาตพดของ

โรงพยาบาลสระบครช

 1 7/2556-9/2556  2,496,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,496,000.00 บาท

ศผนยรความเปร นเล วศดดานเทคโนโลยอชอวภาพเกษตรแหลลงททน 

- 
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อ.ววราวรรณ จคลโพธวธ (นคชนารถ)

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

การพพฒนาเทคนวค Multiplex PCR 

ในการตรวจหาเชพนอกสอโรคในนนนานมโค

และนนนานมแพะ

 1 10/2555-8/2557  180,000.00

ดร.จคฑาเทพ วพชระไชยคคปตร

     ศภนยรเทคโนโลยชชชวภาพเกษตร

     

การศศกษาและควบคคมโรคไหม ดจาก

แบคทชเรชยของยภคาลวปตพสในระบบการ

ผลวตกล ดาไม ด

 2 11/2555-10/255

6

 200,000.00

อ.สคจวนตร ภพทรภภวดล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

รศ.ววชพย โฆสวตรพตน

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

รศ.คนศงนวตยร เหรชยญวรากร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

ผลกระทบของการเปลชพยนแปลง

สภาวะอากาศกพบโรคพพชทชพเก วดจาก

เชพนอไวรพส                            ไว

รอยดร และ ไฟโตพลาสมา

 3 8/2556-7/2557  642,000.00

รศ.สคภาพร กลวพนคง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,022,000.00 บาท

ศผนยรความเปร นเล วศดดานฟวส วกสรแหลลงททน 

- 
ศ.ดร.ชภก วจ ลวมปวจนานงคร

     สาขาววชาฟวส วกสร  สนานพกววชาววทยาศาสตรร  

มหาววทยาลพยเทคโนโลยชสครนารช

     

ห ดองปฏวบพตวการววจพยฟวส วกสรของสาร

ควบแนสน

 1 10/2555-9/2556  621,340.00

ผศ.จวรโรจนร ต.เทชยนประเสรวฐ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      621,340.00 บาท

ศผนยรความเปร นเล วศแหลงชาตวดดานการจ จดการสวทงแวดลดอมและของเสอยอ จนตราย จทฬาลงกรณรมหาววทยาล จยแหลลงททน 

- 
อ.กพญจนรนรช  ชสวงฉนพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

วพสดคดภดซพบเบนทอไนตรเซรามวก

สนาหรพบกนาจพดโลหะหนพก

 1 10/2555-10/255

6

 200,000.00

นางจวระประภา เนชยมปาน

     ภาคววชาธรณชววทยา คณะววทยาศาสตรร 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ศผนยรเทคโนโลยอโลหะและว จสดทแหลงชาตว สจาน จกงานพ จฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.ณพฐพล จพนทรรพาณวชยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครพพองกล

การประเมวนทางชชวกลศาสตรรของ

อคปกรณรดามกระดภกแบบสอดภายใน

โพรงกระดภกเพพพอใช ดในการรพกษา

อาการแตกหพกของกระดภกต ดนขา

 1 7/2556-6/2557  20,000.00

ศ.นพ. บรรจง มไหสวรวยะ

     ภาคววชาศพลยศาสตรรออรรโธปวดวคสรและกายภาพ

บนาบพด คณะแพทยรศาสตรรศรวราชพยาบาล 

มหาววทยาลพยมหวดล

     

ดร. กฤษณรไกรพร ส วทธวเสรชประทชป

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว กระทรวง

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช
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รศ.ปองววทยร ศวรวโพธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

การประเมวนทางชชวกลศาสตรรของ

อคปกรณรดามกระดภกแบบสอดภายใน

โพรงกระดภกเพพพอใช ดในการรพกษา

อาการแตกหพกของกระดภกต ดนขา

 1 7/2556-6/2557  20,000.00

นายโกววท  สควรรณหงษร

     มหาววทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

     

การยสอยสลายพลาสตวกชชวภาพ โดย

อาศพยจคลวนทรชยรในธรรมชาตว

 2 6/2556-5/2557  100,000.00

ผศ.สคนทรช ขคนทอง

     คณะววทยาศาสตรร  ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

ดร. จวตตรพร  เครพอเนตร

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพศดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นายโกววท  สควรรณหงษร

     มหาววทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

     

การสพงเคราะหรพลาสตวกชชวภาพจาก

นนนาคพ นนหยวกกล ดวยและผพกตชวารสวม

กพบนนนาตาลมะพร ดาวโดยจคลวนทรชยร 

Acetobactor xylinum

 3 10/2555-9/2556  200,000.00

ผศ.สคนทรช ขคนทอง

     คณะววทยาศาสตรร  ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

ดร. จวตตรพร  เครพอเนตร

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช

     

อ.ณพฐพล จพนทรรพาณวชยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครพพองกล

การหาจคดสอดสสวนปลายของอคปกรณร

ทางออรรโธปชดวกสรทชพอาศพยโพรงกระดภก

เปพ นสสวนอ ดางอวงในการใช ดงาน

 4 6/2556-6/2557  20,000.00

ศ.นพ. บรรจง มไหสวรวยะ

     ภาคววชาศพลยศาสตรรออรรโธปวดวคสรและกายภาพ

บนาบพด คณะแพทยรศาสตรรศรวราชพยาบาล 

มหาววทยาลพยมหวดล

     

ดร. กฤษณรไกรพร ส วทธวเสรชประทชป

     ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดคแหสงชาตว สนานพกงาน

พพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว กระทรวง

ววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช

     

รศ.ธพญญะ เกชยรตววพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการพพฒนาสร ดางเทคโนโลยช

ระบบเกพบเกชพยวลนาไย

 5 5/2556-5/2557  5,000,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      5,340,000.00 บาท

ศผนยรธรรมชาตวศ ศกษาไทยแหลลงททน 

- 
อ.พพชนช ววช วตพพนธคร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

ศศกษาความหลากหลายของแมงมคม 

ในเขตอคทยานแมลงเฉลวมพระเกชยรตว 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร 

ววทยาเขตกนาแพงแสน นครปฐม

 1 3/2556-5/2556  5,000.00

นางสาววชนพส ศพกดวธสองเมพอง

     ภาคววชาชชวววทยา คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลพย

สงขลานครวนทรร

     

นายประสวทธวธ วงษรพรม

     ศภนยรธรรมชาตวศศกษาไทย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท
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ศผนยรนว จตกรรมเทคโนโลยอหล จงการเกรบเกอทยวแหลลงททน 

- 
อ.เกชยรตวสคดา เหลพองววลพย

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การยพดอายคการเกพบรพกษาผลทคเรชยน

พพนธครหมอนทองระดพบกศพงการค ดาเพพพอ

การสสงออกด ดวยสารเคมชและสมคนไพร

 1 1/2556-1/2557  541,983.00

รศ.สมศวรว แสงโชตว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

ดร.พชรพงษร แสงวนางครกภล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรเทคโนโลยชหลพงการเกพบเกชพยว

นายเจรวญ ขคนพรม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรเทคโนโลยชหลพงการเกพบเกชพยว

ดร.ธชรนคต รสมโพธวธภพกดวธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรเทคโนโลยชหลพงการเกพบเกชพยว

ความสพมพพนธรของความสคกแกสของ

ทคเรชยนพพนธรหมอนทองกพบความชอบ

ของนพกทสองเทชพยวชาวจชน

 2 1/2556-1/2557  133,000.00

นายเจรวญ ขคนพรม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรเทคโนโลยชหลพงการเกพบเกชพยว

นางสาวยคพวน อสอนศวรว

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรเทคโนโลยชหลพงการเกพบเกชพยว

นายยศพล  ผลาผล

     คณะววทยาศาสตรรและศวลปศาสตรร สาขา

เทคโนโลยชการเกษตร มหาววทยาลพยบภรพา

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      674,983.00 บาท

ศผนยรบร วการววชาการเศรษฐศาสตรร มหาววทยาล จยธรรมศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.อรชส นภสวนธควงศร อรรถจวนดา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การศศกษาผลกระทบด ดานเศรษฐกวจ

และสพงคมของไทยจากการปลภกพพช

ดพดแปลงพพนธคกรรม

 1 12/2555-12/255

6

 140,000.00

อ.ชยพนตร ตพนตววพสดาการ

     ศภนยรบรวการววชาการเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลพย

ธรรมศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      140,000.00 บาท

ศผนยรปฏวบ จต วการววศวกรรมพล จงงานและสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
ผศ.บคญมา ปดานประดวษฐร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

โครงการผลวตกระแสไฟฟดาจากกกาซ

ขยะตามแนวพระราชดนารว

 1 2/2556-6/2557  1,200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

ศผนยรพ จฒนาการประมงแหลงเอเชอยตะว จนออกเฉอยงใตดแหลลงททน 

- 
ผศ.ธชระพงศร ด ดวงดช

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

การศศกษาองครประกอบและการแพรส

กระจายของปลาวพยอสอนบรวเวณอสาว

ไทย

 1 2/2556-4/2557  40,000.00

นวรชา สองแก ดว

     ศภนยรววจพยและพพฒนาประมงทะเล อสาวไทยตอนลสาง

     

ปวยวรรณ หพสดช

     ศภนยรววจพยและพพฒนาประมงทะเล อสาวไทยตอนบน
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ศพกดวธชาย อานคภาพบคญ

     ศภนยรพพฒนาการประมงแหสงเอเชชยตะวพนออกเฉชยง

ใต ด

     

การศศกษาองครประกอบและการแพรส

กระจายของปลาวพยอสอนบรวเวณอสาว

ไทย

 1 2/2556-4/2557  40,000.00

ผศ.ธชระพงศร ด ดวงดช

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

การศศกษาองครประกอบและการแพรส

กระจายของหอยฝาเดชยวทชพเปพ น

แพลงกรตอนบรวเวณอสาวไทย

 2 3/2556-12/2556  40,000.00

ดร.ยคทธนา เทพอรคณรพตนร

     ศภนยรพพฒนาการประมงแหสงเอเซชยตะวพนออกเฉชยง

ใต ด

     

ความหลากชนวดและการแพรสกระจาย

ของปภบรวเวณอสาวไทย

 3 3/2556-6/2557  10,000.00

ผศ.พพนธครทวพยร ววเศษพงษรพพนธคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

นางเพพญจพนทรร ละอองมณช

     ศภนยรพพฒนาการประมงแหสงเอเซชยตะวพนออกเฉชยง

ใต ด

     

ดร.ณฐวนช ศคกระมงคล

     ศภนยรพพฒนาการประมงแหสงเอเซชยตะวพนออกเฉชยง

ใต ด

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

ศผนยรพ จนธทว วศวกรรมและเทคโนโลยอชอวภาพหลงชาตว สจาน จกงานพ จฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.จวนตนา อพนอาตมรงาม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การจนาแนกชนวดและการศศกษา

ลพกษณะความผพนแปรทางพพนธคกรรม

ของเชพนอรานนนาค ดางข ดาวโพดในประเทศ

ไทย

 1 5/2556-4/2557  537,000.00

อ.พพชรววภา ใจจพกรคนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

อ.ววมลนพนทนร กพนเกตค

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

นวพตกรรมทางเทคโนโลยชเพพพอการ

ฟพนนฟภพพนนทชพด วนเคพมระยะทชพ 3(ศภนยรถสาย

ทอดองครความรภ ดการฟพนนฟภดวนเคพมเพพพอ

การปลภกข ดาว)

 2 10/2555-9/2556  350,000.00

อ.ศคภสวทธวธ ส วทธาพานวช

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

อ.พรทวพยร ศรชมงคล

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      887,000.00 บาท

ศผนยรว วจ จยและพ จฒนาประมงนจ นาจชดกาญจนบทร อแหลลงททน 

- 
ผศ.ศวรประภา เปรมเจรวญ

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

แนวทางการใช ดประโยชนรประชากรลภก

ปลาบภสอยสางยพพงยพน ในอสางเกพบนนนาเขพพอน

วชวราลงกรณ จพงกหวพดกาญจนบครช

 1 10/2555-9/2556  233,000.00

ดร วชวระ ก วตวมศพกดวธ

     ศภนยรววจพยและพพฒนาประมงนนนาจพดกาญจนบครช

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      233,000.00 บาท

ศผนยรศ ศกษาการพ จฒนาภผพานอ จนเนชทองมาจากพระราชดจาร วแหลลงททน 

- 
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อ.พวชาด เขจรศาสตรร

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

การศศกษาคคณภาพซากและคคณภาพ

เนพนอของโคลภกผสมภภพานทชพระยะเวลา

การเลชนยงขคนตสางกพน

 1 5/2556-10/2557  315,000.00

อ.ภานควพฒนร คพมภชราวพฒนร

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

นายสพตวแพทยร ววศคทธวธ  เอพนอก วพงเพชร

     ศภนยรศศกษาการพพฒนาภภพาน อพนเนพพองมาจากพระ

ราชดนารว

     

นายววโรจนร ฤทธวธฤาชา

     สถานชพพฒนาอาหารสพตวรสกลนคร

     

อ.ภานควพฒนร คพมภชราวพฒนร

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

การศศกษาเครพพองหมายทางพพนธคกรรม

ทชพสพมพพนธรกพบความสามารถในการทน

ร ดอนของโคเนพนอภภพาน

 2 10/2555-9/2556  221,000.00

อ.พวชาด เขจรศาสตรร

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

อ.ภานควพฒนร คพมภชราวพฒนร

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

การศศกษาสมรรถนะการเจรวญเตวบโต 

คคณภาพซาก คคณภาพเนพนอ และการ

ให ดไขสของไกสดนาภภพาน1 และไกสดนาภภ

พาน2

 3 10/2555-9/2556  327,080.00

อ.พวชาด เขจรศาสตรร

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

อ.พวชาด เขจรศาสตรร

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

ผลของการใช ดกากมพนสนาปะหลพงหมพก

ยชสตรและต ดนอ ดอยสพบตสอการกวนได ด การ

ยสอยได ดของโภชนะ กระบวนการหมพก

ในกระเพาะรภเมนและสมรรถนะการ

เจรวญเตวบโตของโคขคนภภพาน

 4 5/2556-3/2557  290,000.00

อ.ภานควพฒนร คพมภชราวพฒนร

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

นายสพตวแพทยร ววศคทธวธ  เอพนอก วพงเพชร

     ศภนยรศศกษาการพพฒนาภภพาน อพนเนพพองมาจากพระ

ราชดนารว

     

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      1,153,080.00 บาท

ศผนยรสลงเสร วมและพ จฒนาอาชอพการเกษตร จ จงหว จดอทดรธานอ (พ จนธท รพชชเพาะเลอนยง)กรมสลงเสรวมการเกษตรแหลลงททน 

- 
รศ.สคภาพร กลวพนคง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การตรวจเชพนอไฟโตพลาสมาสาเหตค

โรคใบขาวอ ดอยโดยววธช Nested PCR

 1 6/2556-5/2557  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ศผนยรสรดางสรรครงานออกแบบแหลลงททน 

- 
ผศ.อโนทพย ชลชาตวภวญโญ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

โครงการววจพยเพพพอจพดทนาแอพพวเคชพพน

ผ ดาไทย

 1 8/2556-9/2556  500,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

ศผนยรอ วเลรคทรอนวกสรและคอมพววเตอรรแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
ผศ.พคทธชาตว โปธวบาล

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาศาสตรร

โครงการฐานข ดอมภลคภสภาษาอา

เซชยน+6

 1 6/2555-6/2557  5,000,000.00

นางนนนาอ ดอย ชวนวงศร

     มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

อ.อคมาภรณร สพงขมาน

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาศาสตรร

นางสาวจรวยา สคพรรณ

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     สถาบพนภาษาศาสตรรและวพฒนธรรมศศกษาราช

นครวนทรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000,000.00 บาท

สถาบ จนธรรมร จฐเพชทอการพ จฒนาส จงคมและสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
อ.ธนภณ พพนธเสน

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการวางผพงเมพองและสภาพแวดล ดอม

การศศกษาเชวงประเมวนผลของการจพด

ทนาทางจพกรยานของกรคงเทพมหานคร

 1 9/2556-12/2556  80,000.00

Dr.Bart Lambregts

     สาขาววชาการวางผพงเมพองและสภาพแวดล ดอม มก. 

และ University of Amsterdam

     

ผศ.พพฑรา สพบศวรว

     สาขาววชาสถาปพตยกรรม คณะเทคโนโลยชอคตสาห

กรรม ม.ราชภพฎพระนคร

     

น.ส.สคปณวตา มพพนเจรวญ

     สาขาววชาการวางผพงเมพองและสภาพแวดล ดอม คณะ

สถาปพตยกรรมศาสตรร มก.

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

สถาบ จนพระปกเกลดาแหลลงททน 

- 
รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภภมวศาสตรร

การประเมวนผลหลพกสภตรประกาศนชย

บพตรชพ นนสภงการเสรวมสร ดางสพงคมสพนตว

สคข รคสนทชพ 4 ปชการศศกษา 2555

 1 11/2555-10/255

6

 120,000.00

อ.ชพยรพตนร วงศรก วจรคสงเรพอง

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการบรวหารและพพฒนาสพงคม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

สถาบ จนพ จฒนาการเมชอง (สพม.)แหลลงททน 

- 
ผศ.สวทธวธ ธชรสรณร

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาการจพดการทางการกชฬา

บทบาทและสนานศกความรพบผวดชอบ

ทางสพงคมของพรรคการเมพองไทย

ภายใต ดระบบเศรษฐกวจทคนนวยม

 1 6/2556-6/2557  1,414,600.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,414,600.00 บาท

สถาบ จนพ จฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอมแหลลงททน 

- 
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นายวคฒวนพนทร คงทพด

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

การแปรรภปกระจภดเปพ นเยพพอและ

กระดาษ (จพงหวพดพพทลคง) และ การ

แปรรภปเฮมพรเปพ นเยพพอและกระดาษ (

จพงหวพดเชชยงราย)

 1 1/2556-7/2556  40,000.00

นางพวรคณ สชนวล

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

สถาบ จนพ จฒนาอทตสาหกรรมสวทงทอแหลลงททน 

- 
ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

การพพฒนาเส ดนใยกพญชงเพพพอเพวพม

ประสวทธวภาพในการแยกเส ดนใยสวพงทอ

โดยเครพพองเค ดนเส ดนใยธรรมชาตว

 1 3/2556-6/2557  520,000.00

นายวคฒวนพนทร คงทพด

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นายชพยพร สามพคสมพวง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นายเตชธรรม ทวนภพทรอนคกภล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและ

พลพงงานชชวภาพ

     

นางสมบภรณร ปลพนมปพญญา

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและ

พลพงงานชชวภาพ

     

นายประจพกษร แอกทอง

     สถาบพนพพฒนาอคสาหกรรมสวพงทอ

     

นายบพณฑวต  พงศาโรจนววทยร

     บรวษพท ไทยนนาโชคเทพกซรไทลร จนากพด

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      520,000.00 บาท

สถาบ จนว วจ จยยางแหลลงททน 

- 
ผศ.สมเจตนร พพชรพพนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวพสดค

การพพฒนาผลวตภพณฑรยางธรรมชาตว

สนาหรพบลดความเสชยหายจากภพย

ธรรมชาตว

 1 4/2556-10/2556  1,199,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,199,000.00 บาท

สถาบ จนว วจ จยว วทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.สคจวณณา กรรณสภต

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การประยคกตรใช ดจคล วนทรชยร ในการยสอย

สลายตอซพงข ดาว เพพพอลดการปลสอย

กกาซเรพอนกระจก

 1 1/2556-9/2558  100,000.00

ดร. กนกอร อพมพรายนร

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย (วว.)
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พพชชญาดา ธนบพตร

     คณะสวพงเเวดล ดอม

     

การประยคกตรใช ดจคล วนทรชยร ในการยสอย

สลายตอซพงข ดาว เพพพอลดการปลสอย

กกาซเรพอนกระจก

 1 1/2556-9/2558  100,000.00

รศ.ววทยา ปพ นนสควรรณ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การผลวตไบดอดชเซลจากหยชนนนาดดย

ใช ดตพวเรสงปฏวก วรวยาของแขพง เพพพอให ด

เกวดกระบวนการผลวตทชพเปพ นมวตรตสอสวพง

แวดล ดอม

 2 5/2556-12/2557  150,000.00

อ.สคจวณณา กรรณสภต

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การผลวตไบโอดชเซลจากนนนามพนหมภ

โดยใช ดแคลเซชยมออกไซดรเปพ นตพวเรสง

ปฏวก วรวยาชนวดของแขพงทชพเปพ นเบส

 3 12/2555-1/2557  100,000.00

รศ.ววทยา ปพ นนสควรรณ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

ดร.ชนากานตร อาษาสคจรวต

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย (วว.)

     

อพนธวกา หคตะจภฑะ

     คณะสวพงเเวดล ดอม

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      350,000.00 บาท

สถาบ จนว วจ จยแสงซวนโครตรอนแหลลงททน 

- 
รศ.ววนพย พคทธกภล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การประเมวนมภลคสาเพวพมทางเศรษฐกวจ

จากการดนาเนวนงานของสถาบพนววจพย

แสงซวนโครตรอน (องครการมหาชน) 

ในชสวงปชงบประมาณ 2556 (ตคลาคม 

2555-กพนยายน 2556)

 1 7/2556-1/2557  600,000.00

นายสวทธวนพนทร วววพฒนาพรชพย

     นพกววจพยอวสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

สถาบ จนสลงเสรวมการสอนววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ  (ททนสน จบสนทนการววจ จยสจาหร จบบ จณฑวต พสวท. แรกบรรจท)แหลลงททน 

- 
ผศ.บคญเสฐชยร บคญสภง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

การพพฒนาและประยคกตรววธชการ

มาตรฐานสนาหรพบประเมวนคคณภาพนนนา

ทางชชวภาพแบบเรพวด ดวยสพตวรไมสมช

กระดภกสพนหลพงหน ดาดวน ในลนาธารต ดน

นนนาภาคตะวพนออกและตะวพนตกของ

ประเทศไทย

 1 12/2555-12/255

7

 500,000.00

อ.อพญชลช เอาผล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

ความผพนแปรของเสชยงร ดองและความ

สพมพพนธรทางพพนธคกรรมของปาดสกคล 

Polypedates ในประเทศไทยเพพพอ

การประยคกตรใช ดในการอนครพกษร

ประชากร

 2 12/2555-12/255

8

 660,200.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,160,200.00 บาท

สภาอทตสาหกรรมแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพพง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

การประเมวนวพฏจพกรชชววตผลวตภพณฑร : 

LCA

 1 2/2556-11/2556  990,000.00

นางพพชรช ตพ นงตระกภล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การศศกษากระบวนการเพวพมสารกาบา

ข ดาวกล ดองงอกอวนทรชยรด ดวยชาเขชยว

 2 1/2556-6/2556  150,000.00
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ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพพง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

สสงเสรวมการจพดทนาคารรบอนฟคตพรวนนทร

ขององครกรในภาคอคตสาหกรรม

 3 12/2555-11/255

6

 280,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,420,000.00 บาท

สหกรณรโคขทนโพนยางคจาแหลลงททน 

- 
อ.ภานควพฒนร คพมภชราวพฒนร

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

ตรวจสอบเครพพองหมายทางพพนธคกรรม

ทชพสพมพพนธรกพบลพกษณะไขมพนแทรกและ

ความนคสมของเนพนอในโคขคนโพนยางคนา

 1 10/2555-9/2556  35,000.00

อ.ประภากรณร แสงววจวตร

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาววศวกรรมเครพพองกลและการผลวต

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

สหกรณรโคนมภผพานสกลนครจจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ธชระยคทธ จพนทะนาม

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

การศศกษารภปแบบการจพดการแปลง

หญ ดาอาหารสพตวรเพพพอให ดสอดคล ดองตสอ

ความต ดองการอาหารหยาบของ

สหกรณรโคนมภภพานสกลนครจนากพด

 1 5/2556-4/2557  600,000.00

อ.ประภากรณร แสงววจวตร

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาววศวกรรมเครพพองกลและการผลวต

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

สหกรณรมวกเหลรกแหลลงททน 

- 
ผศ.สควรรณ หอมหวล

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การออกแบบแลสร ดางเครพพองตรวจ

สอบความผวดปกตวของนมโรงเรชยน ยภ.

เอช.ทช. สหกรณรมวกเหลพก จนากพด (จ.

สระบครช)

 1 6/2556-9/2556  250,000.00

ผศ.ณพฐดนพย ตพณฑววรคฬหร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

นายเอนก ไกรรอด

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

นายสคทวน พรมชาตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน ภาคววชา

ววศวกรรมเครพพองกล

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท

สหกรณรออมทร จพยรสาธารณสทขจ จงหว จดเลยแหลลงททน 

- 
รศ.พนพส ธรรมกชรตววงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

ชชวววทยาการสพบพพนธครของกบอชสานหพว

ใหญสเพศผภ ด Limnonectes isanensis 

บรวเวณแมสนนนาเลย อนาเภอภภหลวง 

จพงหวพดเลย

 1 10/2555-10/255

6

 200,000.00

อ.วคฒว ทพกษวณธรรม

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

นาย ฉพตรดนพย สคขทองสา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน ภาคววชาสพตวววทยา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท
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สจาน จกคณะกรรมการพ จฒนาระบบราชการสจาน จกพระราชว จง โครงการในพระราชดจาร วในสมเดรจพระนางเจดาพระ

บรมราชวนอนาถ

แหลลงททน 

- 

อ.สคขสวพสดวธ พลพวนวจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

การเพาะเลชนยงและการอนครพกษรแมลง

ทพบบ ดานสกคล Sternocera

 1 8/2556-8/2560  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

สจาน จกงานกองททนฟชน นฟผและพ จฒนาเกษตรกรแหลลงททน 

- 
อ.ไพฑภรยร เจตธนารงชพย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

โครงการศศกษาเพพพอพพฒนาการบรวหาร

จพดการหนชนของเกษตรกรเชวง

บภรณาการ

 1 9/2556-4/2557  2,540,000.00

อ.นนทรร วรพาณวชชร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.ศวรวรพตนร โกศการวกา

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,540,000.00 บาท

สจาน จกงานกองททนสน จบสนทนการววจ จยแหลลงททน 

- 
ดร.สวรวกคล วะสช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

Collection and Characterization 

of Thai Native Chili

 1 10/2555-10/255

8

 532,000.00

นายกรคง สชตะธนช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

ดร.สวรวกคล วะสช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

อ.กพนตภณ คภหาพพฒนกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร

การกระจายและเอกลพกษณรของ

สมาชวกในความสพมพพนธรเวชยนเิ วก วด

อพนดพบสอง

 2 6/2556-6/2558  402,000.00

ผศ.ชพยยะ เหลพองววรวยะ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาฟวส วกสร

การกนาจพดคลพพนถภกตรศงด ดวยสวพงกชดขวาง

รภปรสางและการเรชยงตพวตสางกพนในตพว

กลางเคมชกระตค ดนได ด

 3 6/2556-6/2558  480,000.00

ศ.ทวพยรวดช อรรถธรรม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การขยายเครพอขสายผภ ดเลชนยงไหมอชรชพ 

ถสายทอดเทคโนโลยช และการสร ดาง

หลพกสภตร

 4 8/2556-7/2558  3,000,000.00

นาง นวตยา มหาไชยวงศร

     มหาววทยาลพยเชชยงใหมส

     

ผศ.อคไรวรรณ นวลเพพชรร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

ปณวธาน คววเจรวญวงษร

     บรวษพท สปพน ซวลดร เววลคร

     

รศ.สมบพตว ขอทวชวพฒนา

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การควบคคมพอลวแซคคาไรดรเพพพอเพวพม

ประสวทธวภาพการผลวตสนาหรพบ

อคตสาหกรรมนนนาตาล

 5 9/2556-8/2557  8,120,000.00

ดร.ณพฐภรณร สคทธวววจวตรภพกดช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การคพดแยกกระเจชจยบเขชยวทชพมชแมลง

ฝพงตพวอยภสภายในโดยววธชไมสทนาลายด ดวย

คลพพนอวนฟราเรดยสานใกล ด

 6 6/2556-6/2558  480,000.00

รศ.ตคลววทยร สถาปนจารค

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

การจพดการการใช ดนนนาและนนนาเสชยใน

อคตสาหกรรมอาหารแชสแขพง

 7 9/2556-10/2557  300,000.00
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ผศ.รววพวมพร ฉวชสคข

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การจพดการโซสอคปทานอคตสาหกรรม

อาหารพร ดอมบรวโภค

 8 6/2555-6/2556  3,639,170.00

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.พรธวภา องครคคณารพกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ธนโชตว บคญวรโชตว

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

อ.ชพยมงคล ลวนมเพชยรชอบ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

การจพดการโลจวสตวกสรสนาหรพบเครพพอง

จพกรกลการเกษตรเพพพอพพฒนา

ศพกยภาพการแขสงขพนของ

อคตสาหกรรมเกษตรรองรพบ AEC

 9 9/2556-8/2557  1,010,095.00

รศ.ประเทพอง อคษาบรวสคทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

อ.อณจ ชพยมณช

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

อ.ปรวญญา พพฒนวสพนตรพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

รศ.ตคลววทยร สถาปนจารค

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

การจพดการสวพงแวดล ดอมและพลพงงาน

ในอคตสาหกรรมอาหารแชสแขพงภายใต ด

แนวควดการผลวตทชพสะอาด

 10 9/2556-10/2557  300,000.00

อ.ประครอง วรกา

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาววทยาศาสตรรพพนนฐาน

การจนาแนกประเภทเชวงกลคสมของ

สมการของไหลหนศพงมวตว

 11 10/2555-12/255

6

 60,000.00

ผศ.มนตรช มาลชวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาคณวตศาสตรร

การจนาลองเชวงตพวเลขของการไหลนนนา

ตพนนทชพมชพจนรแรงต ดนและความชพนจาก

ท ดองนนนา

 12 6/2556-6/2559  1,143,000.00

รศ.นวลจพนทรร พารพกษา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

การใช ดผลวตภพณฑรสารสกพดหยาบอวนนภ

ลวนจากรากของมพนแกวและรากสาม

สวบในอาหารสคกรอนคบาลและระยะเลพก

 13 1/2556-12/2556  669,800.00

รศ.ดร.ทวชศพกดวธ สสงเสรวม

     คณะสพตวแพทยศาสตรร มก.

     

ดร.วนวดา สพบสายพรหม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน มก.

     

นางวรรณช ช ววปรชชา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     

อ.สวรวชพย สสงเสรวมพงษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การดพดแปลงโครงสร ดางของบะหมชพ

โภชนาการสภงคพนรภปเรพวโดยใช ด

ไมโครเวฟแบบตสอเนพพอง

 14 12/2555-12/256

0

 2,300,000.00

นส อพจฉราพร พงษรพวชพยอคดม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

     

รศ.อคทพยวรรณ โกววทวทช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

การดพดแปลงโครงสร ดางวพตถคดวบ

อาหารด ดวยการผสานไมโครเวฟเพพพอ

พพฒนาอาหารสาหรพบการเลชนยงปลานวล

แปลงเพศ (Oreochromis niloticus)

 15 2/2556-1/2557  270,000.00
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นางสาวกนกวรรณ แสนสควรรณ

     ภาคววชาสพตวววทยา คณะววทยาศาสตรร 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

การดพดแปลงโครงสร ดางวพตถคดวบ

อาหารด ดวยการผสานไมโครเวฟเพพพอ

พพฒนาอาหารสาหรพบการเลชนยงปลานวล

แปลงเพศ (Oreochromis niloticus)

 15 2/2556-1/2557  270,000.00

ผศ.ดร.สาธวต โกววทวทช

     มหาววทยาลพยราชภพฎบ ดานสมเดพจเจ ดาพระยา

     

อ.ดร.การคณ ประจคแก ดว

     มหาววทยาลพยสงขลานครวนทรร ววทยาเขตหาดใหญส

     

รศ.ววน เชยชมศรช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

การตอบสนองทางโลหวตววทยาและ

ชชวเคมชของจระเข ดพพนธครไทย 

(Crocodylus siamensis) หลพงการ

เจาะเกพบเลพอดปรวมาณมาก

 16 8/2556-7/2557  310,000.00

รศ.จวนดาวรรณ สวรพนทววเนตว

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

นางสาวศวรวลพกษณร แหยมคง

     ภาคววชาสพตวววทยา คณะววทยาศาสตรร มก.

     

ผศ.ทานตะวพน พวรพกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การต ดานแองจวโอเทนซวน I คอนเววรร

ทตวนงเอนไซมรของโปรตชนไฮโดรไล

เซตชนวดผงแห ดง ทชพผลวตจากเนพนออก

ไกสด ดวยปฏวก วรวยายสอยสลายพพนธะด ดวย

เอนไซมร

 17 10/2555-10/255

8

 285,000.00

นางสาวเสาวภา จพนทรรเทศ

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร คณะอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

ดร.สคคพนธรส ธาดากวตตวสาร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การตวดตามและประเมวนผลโครงการ

ววจพยด ดานอ ดอยและนนนาตาล ปช  2556 

เพพพอการจพดทนาแผนกลยคทธรการววจพย ปช  

2557-2560

 18 9/2556-8/2557  5,000,000.00

นางยคพา ปานแก ดว (มงคลสคข)

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.นงนคช อพงยครชกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

อ.เอพนอ ส วรวจวนดา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

ดร.สายทวพยร โสรพตนร

     ฝส ายพพฒนาธครกวจ ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดค

แหสงชาตว

     

รศ.ประเสรวฐ ฉพตรวชวระวงษร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การถสายทอดลพกษณะทางการเกษตร

หลพกของเชพนอพพนธคกรรมอ ดอยไทย

 19 9/2556-9/2557  4,500,000.00

นายอนคชา วงศรปราณชกคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาอ ดอยและนนนาตาล

นายรณยคทธร สพตยานวคม

     สนานพกงานคณะกรรมการอ ดอยและนนนาตาลทราย

     

นายจวรวพฒนร เทอดพวทพกษรพงษร

     สนานพกงานคณะกรรมการอ ดอยและนนนาตาลทราย
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นายสมหวพง กพอนกงไกว

     สนานพกงานคณะกรรมการอ ดอยและนนนาตาลทราย

     

การถสายทอดลพกษณะทางการเกษตร

หลพกของเชพนอพพนธคกรรมอ ดอยไทย

 19 9/2556-9/2557  4,500,000.00

ผศ.ศกร คคณวคฒวฤทธวรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

การบรวหารจพดการเชวงธครก วจของการ

เลชนยงแมสโคเนพนอ

 20 9/2556-9/2557  624,300.00

อ.งสายงาม ประจวบวพน

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

การบภรณาการกระบวนการมชสสวนรสวม

ในการวางแผน  เพพพอความมพพนคงด ดาน

นนนาจพงหวพดนครปฐม

 21 9/2556-8/2557  4,565,000.00

อ.นงลพกษณร สมพนตรพฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

อ.เสกสรรคร มธคลาภรพงสรรคร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

อ.ววษควพฒกร แต ดสมบพตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

อ.ไชยาพงษร เทพประสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

อ.ณพฐชนา พวงทอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

การประเมวนการสภญเสชยดวน และการ

เกวดตะกอนจากพพนนทชพลคสมนนนาทชพมช

ก วจกรรมการทสองเทชพยวเข ดมข ดน กรณช

ศศกษาตนาบลไทยสามพคคช อนาเภอวพงนนนา

เขชยว จพงหวพดนครราชสชมา

 22 8/2556-7/2557  592,600.00

อ.ยคทธพงษร คชรชมพงคละ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

อ.นพนทชพย พงศรพพฒนานครพกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ดร.สวรวกคล วะสช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

การประเมวนพพนธภรและพพฒนาพพนธครพรวก

พพนนเมพอง

 23 10/2555-10/255

8

 508,000.00

นายกรคง สชตะธนช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

ดร.สวรวกคล วะสช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

ดร.สวรวกคล วะสช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

การประเมวนลพกษณะความต ดานทาน

โรคของพรวกพพนนเมพองและการปลคก

พรวกปลอดภพย

 24 10/2555  395,000.00

ผศ.พวสสวรรณ เจชยมสมบพตว

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

ดร.สวรวกคล วะสช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

ผศ.ชพยณรงคร รพตนกรชฑากคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช
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รศ.กฤษณา กฤษณพคกตร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การปรพบการออกดอกของส ดมโอเพพพอ

ตอบสนองความต ดองการของตลาดสสง

ออก

 25 3/2556-10/2557  495,000.00

อ.กอบศพกดวธ กาญจนาพงศรกคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

การปรพบปรคงกระบวนการสกพดนนนามพน

ปาลรมดวบโดยการให ดความร ดอนแบบ

โอหรมมวค

 26 8/2556-2/2558  300,000.00

ผศ.อรรถศพกดวธ จารชยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การปรพบปรคงการสพงเคราะหรไบโอ

ดชเซลโดยใช ดตพวเรสงปฏวก วรวยาแบบววววธ

พพนธครในปฏวกรณรแบบชสองจคลภาค

 27 6/2556-5/2559  1,718,000.00

ณพฐ ชพพอลพอชา

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

อ.ปนพดดา กสวก วจวววพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การปรพบปรคงระบบหสวงโซสอคปทานของ

มะมสวงเพพพอเพวพมศพกยภาพในการสสง

ออกและการเข ดาสภสประชาคมอาเซชยน

 28 9/2556-8/2557  3,953,000.00

รศ.ดร.เตพอนใจ สมบภรณรวววพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยเทคโนโลยช

พระจอมเกล ดาธนบครช

     

การปรพบรภปแบบโซสอคปทานสนาหรพบ

อคตสาหกรรมเหลพกและเหลพกกล ดาไทย

เพพพอเตรชยมความพร ดอมในการเข ดาสภส

ประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน

 29 8/2556-7/2557  3,200,000.00

ผศ.สวรางคร กลพพนคนาสอน

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมอคตสาหการ

ผศ.ดร.เจรวญชพย โขมพพตราภรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยเทคโนโลยช

พระจอมเกล ดาธนบครช

     

รศ.ววทยา ปพ นนสควรรณ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การผลวตไบโอดชเซลชคมชนในระดพบนนา

รสองจากไขมพนและนนนามพนในบสอนนนาเสชย

ของโรงงานกะทว

 30 1/2556-5/2557  300,000.00

ผศ.อคทพย กลวพนเกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การผลวตมพลตวเพวลอวมพลชพนทชพมชผวว

สพมผพสหลายชพ นนเพพพอเอพนแคปซภเล

ทสารออกฤทธวธทางชชวภาพ

 31 12/2555-11/256

0

 2,152,000.00

นายณพฐพงษร ปรชชาพพนธร

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

     

ผศ.วชรเชษฐร จวตตาณวชยร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การพพฒนากระบวนการผลวตผลอวนภลว

นสกพดจากหพวแกสนตะวพนพร ดอมท ดอง

การประเมวนทางเศรษฐศาสตรร

 32 6/2556-6/2558  480,000.00

รศ.สาโรจนร ศวรวศพนสนชยกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การพพฒนากระบวนการผลวตไอซรเกวรตร

เพพพอสคขภาพ

 33 9/2556-8/2557  1,017,400.00

ผศ.สมเจตนร พพชรพพนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวพสดค

การพพฒนากระบวนการออกแบบแมส

พวมพรฉชดขศนนรภปผลวตภพณฑรยางทชพมช

ขนาดเลพก (ระยะทชพ 2)

 34 9/2556-8/2557  358,000.00

อ.ธนวพต ลวมปร พาณวชยรกคล

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาธครกวจระหวสางประเทศ

การพพฒนาการบรวหารจพดการของผภ ด

ประกอบการทสองเทชพยวเชวงวพฒนธรรม

ในเส ดนทาง R3E เพพพอรองรพบ

ประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน

 35 8/2556-8/2557  495,100.00

อ.ธนวพต ลวมปร พาณวชยรกคล

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาธครกวจระหวสางประเทศ

การพพฒนาการสสวนประสมทางการ

ตลาดบรวการและคคณภาพบรวการของ

ผภ ดประกอบการเพพพอตอบสนองรภปแบบ

และพฤตวกรรมการทสองเทชพยวเชวง

วพฒนธรรมในเส ดนทาง R3E

 36 8/2556-8/2557  1,055,100.00

อ.เตวมศพกดวธ สคขววบภลยร

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาการจพดการ

ผศ.ศศวมนพส อคณจพกรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

การพพฒนาการแสดงออกโปรตชนใน

สาหรสายเพพพอใช ดเปพ นตพวขนสสงโปรตชน

เพพพอควบคคมโรค ในกค ดง

 37 6/2556-1/2558  270,000.00
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ผศ.สมเจตนร พพชรพพนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวพสดค

การพพฒนาแบบจนาลองคอนสตวตววทช

ฟของวพสดคยางสนาหรพบระเบชยบววธชไฟ

ไนตรเอลวเมนตร (ระยะทชพ 2)

 38 9/2556-8/2557  350,000.00

ผศ.ชาตรช ฝส ายคนาตา

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การพพฒนาโปรแกรมการพพฒนา

ววชาชชพเพพพอสสงเสรวมความรภ ดในเนพนอหา

ผนวกววธชสอนของอาจารยรพชพเลชนยงและ

อาจารยรนวเทศกร

 39 6/2556-6/2559  1,200,000.00

อ.มนตรชพย โศภวษฐกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การพพฒนาโปรแกรมประยคกตรบน

อคปกรณรระบบปฏวบพตวการแอนดรอยดร 

สนาหรพบการใช ดบรวการออนไลนรตสางๆ

ของระบบห ดองสมคดอพตโนมพตว

 40 8/2556-7/2557  300,000.00

นายชพยวพฒนร พงศรพฤฒวชพย

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

อ.มนตรชพย โศภวษฐกมล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การพพฒนาโปรแกรมประยคกตรสนาหรพบ

ระบบรพบหนพงสพอจองอพตโนมพตวด ดวยตน

เองโดยเทคโนโลยชสมองกลฝพงตพว

และ RFID

 41 8/2556-7/2557  300,000.00

นายเปพ นเอก ลวนมทองคนา

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รศ.สงวนศรช เจรวญเหรชยญ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การพพฒนาผลไม ดแชสเยพอกแขพงของ

ไทยให ดทนตสอการแชสเยพอกแขพงและ

ทนาละลาย

 42 6/2554-6/2557  387,000.00

ผศ.อคทพย กลวพนเกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การพพฒนาผลวตภพณฑรนนนามพนผสม

สนาหรพบเดพก

 43 11/2555-10/255

6

 1,651,800.00

รศ.ววทยา ปพ นนสควรรณ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

ผศ.ทานตะวพน พวรพกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การพพฒนาผลวตภพณฑรปลาหมศกปรคงรส

อบกรอบจากซภรวมวและเศษปลาหมศก

 44 10/2555-10/255

7

 285,000.00

นางสาวภพทราภรณร สคขขาว

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร คณะอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

รศ.นพนทวพน เทอดไทย

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การพพฒนาผลวตภพณฑรอาหารวสางกค ดง

เส ดน

 45 8/2556-1/2558  270,000.00

นางสาวธวชานคช ไทยานพนทร

     นวส วตปรวญญาโท

     

อ.จงรพก วพชรวนทรรรพตนร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

การพพฒนาระบบวนเกษตรแบบปส า

ยางพาราอยสางยพพงยพนในพพนนทชพปส าเสพพอม

โทรมภาคเหนพอ

 46 8/2556-8/2557  451,100.00

ผศ.สคาร ทชจพนทศก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

อ.มณฑาทวพยร โสมมชชพย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

นางสาวนรวนทร จนาวงศร

     ศภนยรววจพยปส าไม ด คณะวนศาสตรร มหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรร
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รศ.ววทยา ปพ นนสควรรณ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การพพฒนาโรงงานสกพดนนนามพนปาลรม

ดวบขนาดชคมชนโดยไมสใช ดไอนนนา และ

การพพฒนาววธชการหาเปอรรเซพนตรนนนามน

ในทะลายปาลรมสดอยสางรวดเรพว

 47 12/2555-11/255

8

 1,700,000.00

นางสาวรยากร นกแก ดว

     สนานพกงานอธวการบดช

     ศภนยรประสานเพพพอการพพฒนาสภสความเปพ นเลวศ

อ.สคภาพร แก ดวกอ เลชพยวไพโรจนร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการวางผพงเมพองและสภาพแวดล ดอม

การพพฒนาและสสงเสรวมการขนสสงแบบ

ไมสใช ดเครพพองยนตรเพพพอสนพบสนคนให ด

เกาะสมคยเปพ นแหลสงทสองเทชพยวสชเขชยว

และเมพองคารรบอนตนพา

 48 6/2556-6/2557  240,000.00

อ.สคนพนทร ทวพยรทวพากร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     โครงการจพดตพ นงสายววชาเคมช

การพพฒนาวพสดคประกอบแตสงพอลวเบน

ซอกซาซชน-คารรบอนแบลพกสนาหรพบ

งานบรรจคภพณฑรทางอวเลพคทรอนวกสร

 49 6/2556-6/2558  480,000.00

อ.พรพงษร สคทธวรพกษร

     มหาววทยาลพยสงขาลนครวนทรร ววทยาเขตสคราษฎรร

ธานช

     

การพพฒนาววธชการปฏวบพตวทชพเหมาะสม

เพพพอชสวยรพกษาคคณภาพและยพดอายค

หอยนางรมมชชชววตในระหวสางการเกพบ

รพกษาและการขนสสง

 50 10/2555-10/255

6

 673,510.00

อ.นพนทวภา พพนธครสวพสดวธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภพณฑรประมง

ศ.ทวพยรวดช อรรถธรรม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การพพฒนาออกแบบผลวตภพณฑรสวพงทอ

จากไหมอชรชพและการสร ดางแบรนดร

 51 8/2556-7/2558  370,000.00

นาง นวตยา มหาไชยวงศร

     มหาววทยาลพยเชชยงใหมส

     

ผศ.สคธชลพกษณร ไกรสควรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

ผศ.อโนทพย ชลชาตวภวญโญ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

อ.นพพล เลวศวพฒนาสกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การระบคยชนทชพเกชพยวข ดองกพบการ

สพงเคราะหรกรดอวนโดล-3-แอซวตวกใน

ยชสตร Saccharomyces cerevisiae

 52 6/2556-5/2557  200,000.00

อ.สคมพลลวกา โมรากคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การลดการสภญเสชยโดยไมสทราบ

สาเหตคในการกระบวนการผลวตนนนาตาล

 53 9/2556-8/2557  3,000,000.00

ผศ.วราภา มหากาญจนกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การลดจคลวนทรชยรชนวดกสอโรคและสาร

กนาจพดศพตรภพพชในผพกสดโดยการ

ประยคกตรใช ดเทคโนโลยชฟองแกกส

ขนาดไมโคร

 54 7/2556-12/2557  1,244,000.00

นางสาวปวตวรพตนร กลวพนธรรม

     บพณฑวตววทยาลพย สาขาววทยาศาสตรรการอาหาร

     

อ.ทพศนชยร เจรวญทรง

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลวนวกสพตวรเลชนยง

การววเคราะหรโปรตวโอมวกสรของเซลลร

มะเรพงกระดภกของสคนพขและในสคนพขทชพ

ปส วยทชพเปพ นมะเรพงกระดภก

 55 6/2556-6/2558  480,000.00

รศ.ประเสรวฐ ฉพตรวชวระวงษร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การววจพยและพพฒนาเพพพอการปรพบปรคง

พพนธครอ ดอย

 56 9/2556-8/2557  8,424,000.00

ศ.ทวพยรวดช อรรถธรรม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การววจพยและพพฒนาระบบฟารรมเลชนยง

ไหมอชรชพโดยใช ดเทคโนโลยชสะอาด

 57 8/2556-7/2558  361,100.00

ผศ.อคไรวรรณ นวลเพพชรร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา
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นาง นวตยา มหาไชยวงศร

     มหาววทยาลพยเชชยงใหมส

     

การววจพยและพพฒนาระบบฟารรมเลชนยง

ไหมอชรชพโดยใช ดเทคโนโลยชสะอาด

 57 8/2556-7/2558  361,100.00

ดร. ปณวธาน คววเจรวญวงษร

     บรวษพท สปพน ซวลดร เววลคร

     

อ.กพญจนร แก ดวมงคล

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลวนวกสพตวรเลชนยง

การศศกษาการตวดเชพนอแอบแฝงกลคสม 

Culture-negative bacteria ในสพตวร

โดยววธชปฏวก วรวยาลภกโซสพอลวเมอเรส

แบบครอบคลคม

 58 6/2556-6/2558  480,000.00

รศ.บดวนทรร รพศมชเทศ

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

การศศกษาต ดนทคนโลจวสตวกสรส วนค ดา

เกษตรทชพสนาคพญของประเทศไทยเพพพอ

รองรพบการจพดตพ นงประชาคมเศรษฐกวจ

อาเซชยน

 59 10/2555-9/2556  11,744,715.00

ดร. ศคภฤกษร สคขสมาน

     การทสาเรพอเเหสงประเทศไทย

     

อ.นวสา เหลพกสภงเนวน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

การศศกษานวเวศววทยาของพพชท ดองถวพน

ทชพเตวบโตในพพนนทชพด วนเคพมภาคตะวพน

ออกเฉชยงเหนพอ ประเทศไทย

 60 6/2556-6/2558  480,000.00

อ.ธชรศพกดวธ เอโกบล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

การศศกษารภปแบบการกระจายและ

ความหลากหลายของยชนทชพสสงเสรวม

ความรคนแรงในการกสอโรคของเชพนอ

แบคทชเรชย Pasteurella multocide 

สายพพนธครทชพกสอโรคในสคกรโคและ

กระบพอของประเทศไทย

 61 6/2556-6/2557  240,000.00

อ.ววศวพฒนร สกคลศพกดวธนวมวตร

     คณะววทยาศาสตรร  ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรพพนนฐานและพลศศกษา

การศศกษาววธชสพงเคราะหรพลาสตวกจาก

เซลลภโลสทชพสกพดจากวพชพพชใบแคบ

โดยการใช ดรพงสชไมโครเวฟเปพ นตพวชสวย

ในการสกพด

 62 2/2556-1/2557  70,000.00

ผศ.ภคมน จวตประเสรวฐ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การศศกษาสภาวะทชพเหมาะสมในการ

เคลพอบไมโครแคปซภลเจลาตวนทชพหสอ

หค ดมนนนามพนกระเพราเพพพอยพดอายคการเกพบ

รพกษา

 63 2/2556-7/2557  270,000.00

อ.ววลาวพลยร ส วนธคประภา

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.พภนพวภพ เกษมทรพพยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การศศกษาสมดคลคารรบอน เพพพอใช ดเปพ น

ข ดอมภลจพดทนาคารรบอนฟคตปรวนนตรของ

สวนยางพารา

 64 9/2556-9/2557  2,543,400.00

ดร.ดวงรพตนร ศตคคณ

     สนานพกงานอธวการบดช

     ศภนยรความรสวมมพอทางววชาการไทย-ฝรพพงเศส 

(DORAS-Center)

รศ.พภนพวภพ เกษมทรพพยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การศศกษาสมดคลคารรบอนและนนนาเพพพอ

ใช ดเปพ นข ดอมภลจพดทนาคารรบอนฟคตปรวนนตร

และวอเตอรรฟคตปรวนนตรของสวน

ยางพารา : ระยะทชพ 2

 65 9/2556-9/2557  270,600.00

รศ.พภนพวภพ เกษมทรพพยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การศศกษาสมดคลนนนาเพพพอใช ดเปพ นข ดอมภล

จพดทนาวอเตอรรฟคตปรวนนตรของสวน

ยางพารา

 66 9/2556-9/2557  1,493,000.00

อ.เจษฎา ภพทรเลอพงศร

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

อ.วรรณรพตนร พรศวรววงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

การศศกษาสารนววคลชโอไทดรเมแทบ

อไลทร (PAP) ทชพเกชพยวกพบการตอบ

สนองตสอความเครชยดในพพชจากข ดาว

ไทย

 67 6/2556-6/2558  480,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
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ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ

Page 50 of 177

ผศ.ณพฐนพนทร ต.เทชยนประเสรวฐ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

การศศกษาหน ดาทชพและอพนตรกวรวยาของ

โปรตชน PTB กพบอารรเอพนเอของไวรพส

ตพบอพกเสบบชในเซลลรเนพนอเยพพอตพบ

 68 6/2556-6/2558  480,000.00

รศ.เอกชพย ไพศาลกวตตวสกคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

การสร ดางตพวแทนคคณลพกษณะชพ นนสภงทชพ

มชประสวทธวภาพโดยการใช ดข ดอมภลทชพไมส

มชการกนาหนดเปดาหมาย

 69 6/2556-6/2558  480,000.00

รศ.ชภเกชยรตว รพกซ ดอน

     สนานพกสสงเสรวมและฝศกอบรม กนาแพงแสน

     ฝส ายการศศกษา ววจพยและพพฒนา

การสร ดางรภปแบบเพพพอการพพฒนา

เกษตรกรในเขตปฏวรภปทชพด วนอยสาง

ยพพงยพน

 70 10/2555-9/2556  2,282,000.00

ผศ.ราชธชรร เตชไพศาลเจรวญกวจ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวพสดค

การสะสมทางไฟฟดาเคมชแบบรสวม

โดยกระแสพพลสรและการทนาให ดเปพ น

สสวนประกอบเนพนอเดชยวของแผสนฟวลรม

นวกเกวล-ไทเทเนชยม

 71 7/2556-7/2557  160,000.00

ผศ.อภวรพตนร เลาหรบคตรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวพสดค

อ.ววชชา อวพมอรสาม

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การสพงเคราะหรและการศศกษา

ประสวทธวภาพของ Lipophilic Spin 

Traps ชนวดใหมส ซศพงเปพ นอนคพพนธรของ

สเตอรอยดร Pregnenolone และ 

ิBฺMPO โดยใช ดเทคนวค EPR

 72 6/2556-6/2558  480,000.00

อ.อพจฉรา ขยพน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

ความสพมพพนธครของยชนสคกร 

IF16,JHDM1A,CYP21,DECR1 and 

ACL กพบคคณภาพเนพนอในสคกรสายพพนธคร

ทางการค ดา

 73 6/2556-6/2558  480,000.00

ศ.สาววตรช ลวพมทอง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ความหลากหลายของยชสตรโอลวเอจว

นพสทชพมชประสวทธวภาพในการผลวตลวพด

จากและการผลวตลวพวดจากกลชเซรอ

ลดวบ

 74 12/2555-11/255

6

 430,400.00

นางสาวพวรพรรณ พลบครช

     นวส วตปรวญาเอก ภาคววชาจคลชชวววทยา คณะววทยา

ศาสตรร มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

อ.ววเชชยร ยงมานวตชพย

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ศ.สาววตรช ลวพมทอง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ความหลากหลายของเอนโดไฟตวก

ยชสตรในใบพพชเศรษฐกวจและความ

สามารถในการควบคคมราโรคพพช

 75 12/2555-11/255

6

 486,500.00

อ.นพพล เลวศวพฒนาสกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ดร. ศศวธร จวนดามรกฎ

     ศคนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว

     

นางสาวพพณณวดา ขคนนามวงศร

     นวส วตปรวญาเอก ภาคววชาจคลชชวววทยา คณะววทยา

ศาสตรร มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

ศ.สาววตรช ลวพมทอง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ความหลากหลายและนวเวศนรววทยา

ของยชสตรเอนโดไฟตรและยชสตรอชพวไฟตร

จากใบของพพชเศรฐวก วจในประเทศ

ไทย และการผลวตสารสสงเสรวมการ

เจรวญพพชออกซวนโดยสายพพนธครทชพคพด

เลพอกวสามชประสวทธวภาพสภงพร ดอมกพบ

การศศกษาชชวววถชการสพงเคราะหร

 76 10/2555-9/2556  2,500,000.00
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งบประมาณ
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ดร.มณช ตพนตวรคสงก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

ความหลากหลายและนวเวศนรววทยา

ของยชสตรเอนโดไฟตรและยชสตรอชพวไฟตร

จากใบของพพชเศรฐวก วจในประเทศ

ไทย และการผลวตสารสสงเสรวมการ

เจรวญพพชออกซวนโดยสายพพนธครทชพคพด

เลพอกวสามชประสวทธวภาพสภงพร ดอมกพบ

การศศกษาชชวววถชการสพงเคราะหร

 76 10/2555-9/2556  2,500,000.00

ผศ.นพนทนา สชสคข

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ดร. ศศวธร จวนดามรกฎ

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว

     

ดร. รคจวกาญ จนร นาสนวท

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ คณะววศวกรรมศาสตรร

และเทคโนโลยชอคตสาหกรรม มหาววทยาลพยศวลปากร

     

ดร. พนารพตนร อรคณรพตวยากร

     ภาคววชาเคมช คณะววทยาศาสตรร  มหาววทยาลพยศรช

นครวนทรววโรฒ

     

นางสาวสมจวต อนพาอวนทรร

     สพงกพด ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพ

แหสงชาตว

     

ดร. รพฐดา จพนทรรกลพพน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ คณะววทยาศาสตรรและ

เทคโนโลยช มหาววทยาลพยธรรมศาสตรร

     

พล.ต.ต.โกสวนทรร หวนเธาวร

     กองบพญชาการตนารวจสอบสวนกลาง สนานพกงาน

ตนารวจแหสงชาตว

     

โครงการ การปดองกพนและลด

อาชญากรรมตามแบบจนาลองตนารวจ

รสวมมวลชนลดอาชญากรรม(ตมอ.) 

กรณชศศกษา กองบพญชาการตนารนวจน

ครบาล(บช.น.)

 77 9/2556-9/2557  1,901,900.00

ผศ.ปนพดดา ชนานาญสคข

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยา

ผศ.ดร. วคฒวไกร งามศวรวจวตตร

     สถาบพนพพฒนบรวหารศาสตรร

     

โครงการ การพพฒนาระบบอคปทาน

การทสองเทชพยวเชวงสร ดางสรรครในเขต

พพนนทชพทสองเทชพยวจพงหวพดกรคงเทพมหา

นคร

 78 8/2556-8/2557  800,000.00

อ.ยอดมนช เทพานนทร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

นายอคทพย ววชพย

     มหาววทยาลพยนเรศวร

     

โครงการทดสอบฟวลรมสลายตพวได ด

ทางชชวภาพในแตงกวาและมะเขพอ

เทศ

 79 2/2555-1/2558  340,900.00

นายกรคง สชตะธนช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

ดร.สวรวกคล วะสช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

ผศ.ชนวนทรร ปพญจพรผล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

โครงการปรวญญาเอกกาญจนาภวเษก 

รคสนทชพ15

 80 12/2555-6/2560  2,103,000.00
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นายธนา ศรชหะวรรณร

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช ม.เกษตรศาสตรร

     

โครงการปรวญญาเอกกาญจนาภวเษก 

รคสนทชพ15

 80 12/2555-6/2560  2,103,000.00

รศ.นพนทวพน เทอดไทย

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

โครงการรสวมให ดทคนปรวญญาเอก

กาญจนาภวเษก ระหวสาง สนานพกงาน

กองทคนสนพบสนคนการววจพย และ

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

 81 12/2555-11/256

0

 2,152,000.00

นางสาวชนนวกานตร ศรชกพลยา

     นวส วตปรวญญาเอก

     

อ.อพจฉรา ปทคมนากคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

โครงการศศกษาแนวทางและมาตรการ

เพพพอกระตค ดนอคปสงครยางพาราภายใน

ประเทศ

 82 10/2555-9/2556  1,772,496.00

อ.รววสสาขร สคชาโต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

อ.ณพฐพล พจนาประเสรวฐ

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

ดร.มะลววพลยร หฤทพยธนาสพนตวธ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

โครงการศศกษาศพกยภาพของพพนนทชพด วน

เสพพอมโทรมในการปลภกไม ดโตเรพวเพพพอ

ผลวตกระแสไฟฟดา

 83 7/2556-1/2557  1,300,200.00

รศ.วราวคฒว ศคภมวตรมงคล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายพพฒนาเชวงธครก วจ

ผศ.รคสงเรพอง พภลศวรว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

นายเอกพงษร  ธนะวพตว

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและ

พลพงงานชชวภาพ

     

ผศ.ดร.สคธรรม ปทคมสวพสดวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยเทคโนโลยช

พระจอมเกล ดาพระนครเหนพอ

     

ดร.ธชรวน วาณวชเสนช

     คณะบรวหารธครกวจ มหาววทยาลพยหอการค ดาไทย

     

นายสคเทพ จพนทรรเขชยว

     คณะภภมวสารสนเทศศาสตรร มหาววทยาลพยบภรพา

     

นายสมปอง นวลพพนธร

     กรมพพฒนาทชพด วน

     

นายสมโภช พวศาภาคยร

     สนานพกงานการปฏวรภปทชพด วนเพพพอเกษตรกรรม

     

นายสครวยา เปรมสมพย

     สนานพกงานการปฏวรภปทชพด วนเพพพอเกษตรกรรม

     

อ.สคชาตว อวงธรรมจวตรร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

โครงการสนารวจการเลชนยงปลากระชพง

ในคลองทสาสารบางปลา

 84 9/2556-8/2557  240,000.00
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รศ.จคฑาทวพยร ภพทราวาท

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

ชคดโครงการววจพยการขพบเคลพพอนการ

พพฒนาการสหกรณรและการค ดาทชพเปพ น

ธรรม ระยะทชพ 6

 85 11/2555-8/2556  2,000,000.00

นางสาวสายสคดา ศรชอคไร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     สถาบพนววชาการด ดานสหกรณร

นางสาวพรตวมา คงศรช

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

ดร.สวรวกคล วะสช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

โตรงการศภนยรววจพยและพพฒนาพพนธค

กรรมพรวกพพนนเมพอง

 86 10/2555-10/255

6

 -  

รศ.สครวยะ สะวานนทร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

แนวทางการบรวหารจพดการเพพพอเพวพม

มภลคสาลภกโคนมเพศผภ ดสภสการผลวตเนพนอ

โคขคนคคณภาพ

 87 9/2556-3/2558  962,100.00

อ.ภภมพงศร บคญแสน

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

อ.คงปฐม กาญจนเสรวม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

นางทวชพร เรพองพรวนม

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตกระบพอและโค

ผศ.วลช สงสควงคร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

รศ.วาณช ชพยวพฒนสวน

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

อ.ภาณค ตรพยเวช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

แนวทางการปรพบตพวเชวงบภรณาการจาก

ความแปรปรวนสภาพภภมวอากาศตสอ

ศพกยภาพการผลวตภาคการเกษตรใน

ภาคตะวพนออกของประเทศไทย

 88 10/2555-10/255

6

 100,000.00

รศ.อรวนทวพยร ธรรมชพยพวเนต

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

ปฏวสพมพพนธรระหวสางเอนโดไฟตวกแอ

คตวโนมพยสชทกพบพพชโดยระบคตนาแหนสง

อาศพย และววเคราะหรยชนทชพเกชพยวข ดองกพบ

การสร ดางสารสสงเสรวมการเจรวญของ

พพช

 89 6/2554-5/2557  650,000.00

นางจพนทรา อวนทนนทร

     ภาคววชาชชวววทยา คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลพย

บภรพา

     

ดร.วชรชพย นาคววบภลยรวงศร

     สนานพกงานปฏวรภปทชพด วน

     

ประสวทธวผลของโครงการสร ดางและ

พพฒนาเกษตรกรรคสนใหมส

 90 10/2555-9/2557  701,000.00

อ.วรรณดช สคทธวนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

ผศ.สควรรณา นาคววบภลยรวงศร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

นายสมเกชยรตว สคทธวนรากร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

นายเกชยรตวยศ ทรงสงสา

     ไมสระบคหนสวยงาน
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ผศ.ณพฐสวทธวธ ตพนสกคล

     คณะสพตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสพชววทยา

โปรตวโอมวคการแสดงออกของซชรพม

โปรตชนในเปพ ดระหวสางได ดรพบสารพวษอะ

ฟลาทอกซวนบช 1

 91 6/2556-6/2557  160,000.00

อ.จพกรพพนธร เทพอกตกะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ผลกระทบของข ดอบกพรสองตสอ

พฤตวกรรมทางกลและการววบพต วของ

คานคอนกรชตเสรวมเหลพกทชพได ดรพบการ

เสรวมกนาลพงด ดวยวพสดคคอมโพสวตเสรวม

เส ดนใย

 92 6/2556-6/2558  416,000.00

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

ผลกระทบจากการทสองเทชพยวตสอการ

สภญเสชยดวน และการเกวดตะกอน ใน

พพนนทชพลคสมนนนาในตนาบลไทยสามพคคช 

อนาเภอวพงนนนาเขชยว จพงหวพด

นครราชสชมา

 93 8/2556-7/2557  592,600.00

อ.ยคทธพงษร คชรชมพงคละ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

ผลกระทบจากการทสองเทชพยวตสอคคณ

ภาพนนนนาในแหลสงนนนาธรรมชาตว ใต

ตนาบลไทยสามพคคช อนาเภอวพงนนนาเขชยว 

จพงหวพดนครราชสชมา

 94 8/2556-7/2557  548,800.00

อ.อวสรวยา วคฒวส วนธคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

ผลกระทบจากการทสองเทชพยวตสอ

คคณภาพนนนาในแหลสงนนนาธรรมชาตว ใน

ตนาบลไทยสามพคคช อนาเภอวพงนนนาเขชยว 

จพงหวพดนครราชสชมา

 95 8/2556-7/2557  548,800.00

อ.อวสรวยา วคฒวส วนธคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

อ.นพนทชพย พงศรพพฒนานครพกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

ผลกระทบจากการทสองเทชพยวตสอพพนนทชพ

มรดกโลกทางธรรมชาตว

 96 8/2556-7/2557  3,562,000.00

อ.นพนทชพย พงศรพพฒนานครพกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

อ.ยคทธพงษร คชรชมพงคละ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

อ.อวสรวยา วคฒวส วนธคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

นางสาวรววนพนทร โพธะ

     คณะวนศาสตรร มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

ผลกระทบจากการทสองเทชพยวตสอพพนนทชพ

มรดกโลกทางธรรมชาตว : กรณชศศกษา 

อคทยานแหสงชาตวทพบลาน

 97 8/2556-7/2557  404,800.00

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

ผลกระทบจากการทสองเทชพยวตสอสพงคม

พพชและถวพนทชพอยภสอาศพยของสพตวรปส าใน

ตนาบลไทยสามพคคช อนาเภอวพงนนนาเขชยว 

จพงหวพดนครราชสชมา

 98 8/2556-7/2557  1,041,200.00
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อ.นพนทชพย พงศรพพฒนานครพกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ผลกระทบจากการทสองเทชพยวตสอสพงคม

พพชและถวพนทชพอยภสอาศพยของสพตวรปส าใน

ตนาบลไทยสามพคคช อนาเภอวพงนนนาเขชยว 

จพงหวพดนครราชสชมา

 98 8/2556-7/2557  1,041,200.00

นายสคควด เรพองเรพพอ

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส า และพพนธครพพช

     

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

นายยคทธภภมว หยดย ดอย

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด คณะวนศาสตรร

     

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

ผลกระทบด ดานเศรษฐกวจและสพงคม

จากการทสองเทชพยว ในตนาบลไทย

สามพคคช อนาเภอวพงนนนาเขชยว จพงหวพด

นครราชสชมา

 99 8/2556-7/2557  974,600.00

อ.แสงสรรคร ภภมวสถาน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

อ.นพนทชพย พงศรพพฒนานครพกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

อ.อวสรวยา วคฒวส วนธคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

นางสาวตรชชฎา เลาแก ดวหนภ

     ภาคววชาอนครพกษววทยา คณะวนศาสตรร

     

อ.สร ดอยสคดา โชตวมานคกภล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

ผลของ TLR4 antagonist 

(Eritoran) ในการยพบยพ นงการอพกเสบ

ของเซลลรเยพพอบคผนพงมดลภกในวพว

 100 6/2556-6/2558  480,000.00

อ.พงศรธร คงมพพน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

ผลของการใช ดอาหารหยาบทชพแตกตสาง

กพนในการขคนแพะเนพนอ ตสออพตราการ

เจรวญเตวบโตและคคณภาพซาก

 101 6/2556-6/2558  480,000.00

รศ.ปรวศนา สควรรณาภรณร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

ผลของการเปลชพยนแปลงวพฏภาคตสอ

โทโคฟชรอลทชพถภกเอพนแคปซภเล

ทด ดวยสตารรชข ดาวทชพดพดแปรด ดวยความ

ร ดอนชพนน

 102 2/2556-2/2558  270,000.00

ณพฐนพนทร ทรพพยรพพช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร

     

ศ.ดร.แชบเบชยรร กชวาลา

     บพณฑวตววทยาลพยรสวมด ดานพลพงงานและสวพงแวดล ดอม 

มหาววทยาลพยเทคโนโลยชพระจอมเกล ดาธนบครช

     

ฟคตพรวนนทรนนนาของพพชอาหาร อาหาร

สพตวร และพลพงงาน เพพพอจพดการ

ทรพพยากรนนนาอยสางมชประสวทธวภาพ (

ระยะทชพ 2)

 103 9/2556-8/2558  3,951,600.00

ดร.ธภพทร ศวลาเลวศรพกษา

     บพณฑวตววทยาลพยรสวมด ดานพลพงงานและสวพงแวดล ดอม 

มหาววทยาลพยเทคโนโลยชพระจอมเกล ดาธนบครช

     

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพพง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

ผศ.ชนวกานตร ยวนมประยภร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

โมเดลการคนานวณปรวมาณแสง

อาทวตยรแบบทพนทชจากข ดอมภลการถสาย

ดาวเทชยมสนาหรพบเขตร ดอนชพนน

 104 6/2556-6/2557  120,000.00
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นายปราโมทยร ธรรมรพตนร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

รภปแบบการใช ด ICT พพฒนาเดพกและ

เยาวชนให ดรภ ดจพกเรชยนรภ ดด ดวยตนเองอยสาง

สร ดางสรรครจากแหลสงเรชยนรภ ดเอกสาร

สวทธวบพตรนานาชาตว และตสอยอดสวพง

ประดวษฐร

 105 7/2556-7/2557  550,700.00

อ.เชาวลวต มวตรสพนตวสคข

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

แรงสพมผพสปดอนกลพบในหคสนยนตรชสวย

เหลพอการทนางานโดยการควบคคม

ความเรสงพร ดอมกพบการชดเชยการ

รบกวนของกลไก

 106 6/2556-6/2558  480,000.00

อ.มนตรช สวสางพฤกษร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

วพสดผสมของกราฟชนและแมงกานชส

ออกไซดรไฮเดรตทชพเคลพอบบน

กระดาษคารรบอนไฟเบอรรสนาหรพบทนา

ขพ นวของตพวเกพบประจคไฟฟดาเคมชยวพงยวด

ทชพมชประสวทธวภาพสภง

 107 6/2556-6/2558  480,000.00

อ.นวทพศนร ก ดองสมคทร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

วววพฒนรกลยคทธรและความสพมพพนธร

ระหวสางองครกรในระบบนวเวศธครกวจ 

กรณชศศกษา: ธครก วจสายการบวนใน

ประเทศไทย

 108 6/2556-6/2558  480,000.00

นายณพฐวพฒนร คลพงทรพพยร

     สถาบพนววจพยและพพฒนาแหสงมหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     สถานชววจพยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด

เศรษฐกวจและการยอมรพบระบบวน

เกษตรเพพพอการประยคกตรใช ดในพพนนทชพปส า

เสพพอมโทรมภาคเหนพอ

 109 8/2556-7/2557  369,334.00

นายอนคชา ทะรา

     สถาบพนววจพยและพพฒนาแหสงมหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     สถานชววจพยและฝศกอบรมวนเกษตรตราด

ดร.ววชญรภาส สพงพาลช

     มหาววทยาลพยแมสโจ ด

     

รศ.มณฑล จนาเรวญพฤกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

รศ.ปรวศนา สควรรณาภรณร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

สมบพตวการกระตค ดนภภมวคค ดมกพนรสางกาย

ของโพลชแซคคาไรดรทชพไมสใชสสตารรชทชพ

สกพดจากเมลพดข ดาวระยะกนาลพงเจรวญ

เตวบโต

 110 2/2556-2/2558  270,000.00

แพรไหม จศงรพศมชพานวช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร

     

อ.กพญญารพตนร ถศงอวนทรร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยาและววทยาภภมวคค ดมกพน

สร ดาง ScFv ของสคกรทชพจนาเพาะกพบ 

nonstructural protein-1 ของเชพนอ 

porcine reproductive and 

respiratory distress virus 

(PRRSV) เพพพพอยพบยพ นงการ replication 

ของเชพนอไวรพส

 111 6/2556-6/2558  480,000.00

รศ.เลอลพกษณร จวตรดอน

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

สรชรววทยาของราและเอนไซมรจากราทชพ

สามารถยสอยสลายสชสพงเคราะหร และ

เภสพชภพณฑร

 112 6/2555-5/2556  206,000.00

อ.ชครภา ธชรภพทรสกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

รศ.นงนคช อพงยครชกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

สพตวรนนนาหลพกแหสงคคณคสาชชววตและ

ชคมชนของอสาวบ ดานดอน จ.สคราษฎรร

ธานช

 113 2/2556-5/2556  230,000.00

ดร.สคทธวจวตตร เช วงทอง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ ม.ววทยาลพย

สงขลานครวนทรร ววทยาเขตสคราษฎรรธานช
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นส.สายทวพยร โสรพตนร

     ฝส ายพพฒนาธครกวจ ศภนยรเทคโนโลยชโลหะและวพสดค

แหสงชาตว

     

สพตวรนนนาหลพกแหสงคคณคสาชชววตและ

ชคมชนของอสาวบ ดานดอน จ.สคราษฎรร

ธานช

 113 2/2556-5/2556  230,000.00

รศ.ววรพตนร วาณวชยรศรชรพตนา

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

สนานพกประสานงานชคดโครงการ"อ ดอย

และนนนาตาล วช.-สกว."

 114 10/2555-9/2556  4,408,800.00

รวม     114  โครงการ     งบประมาณ      140,026,520.00 บาท

สจาน จกงานกองททนสน จบสนทนการววจ จย (สกว.) รลวมก จบสจาน จกงานคณะกรรมการการอทดมศศกษาแหลลงททน 

- 
อ.ปวยะดา จพนทวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

การค ดนหาและดพดแปลงกลคสมยชน ERF 

เพพพอการพพฒนาสบภสดนาสายพพนธครทนนนนา

ทสวม

 1 7/2556-7/2558  480,000.00

อ.สคภาพร แก ดวกอ เลชพยวไพโรจนร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการวางผพงเมพองและสภาพแวดล ดอม

การพพฒนาและสสงเสรวมการขนสสงแบบ

ไมสใช ดเครพพองยนตรเพพพอสนพบสนคนให ด

เกาะสมคยเปพ นแหลสงทสองเทชพยวสชเขชยว

และเมพองคารรบอนตนพา

 2 6/2556-6/2557  160,000.00

ผศ.ววจพกขณร ฉวมโฉม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ชชวววทยาการปดอนอาหารของนกแอสน

กวนรพงในสภาพแวดล ดอมธรรมชาตว

 3 8/2556-1/2558  300,000.00

อ.นพนทชพย พงศรพพฒนานครพกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ผศ.วพฒนชพย ตาเสน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

อ.ศวรวพร ดอนเหนพอ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

เฝดาระวพงการแพรสระบาดของโรครวง

ไหม ดทชพเก วดจากเชพนอแบคทชเรชย ของ

ข ดาวในประเทศไทย

 4 6/2556-5/2558  480,000.00

รศ.ววชพย โฆสวตรพตน

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      1,420,000.00 บาท

สจาน จกงานกองททนสน จบสนทนการสรดางเสรวมสทขภาพ (สสส.)แหลลงททน 

- 
อ.ธนา สมพรเสรวม

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การจพดทนาบพญชชรายการในเชวงผลตอบ

แทน (return) ด ดานคคณคสาทาง

เศรษฐศาสตรร ภายใต ดการดนาเนวน

โครงการของสนานพกงานกองทคนสนพบ

สนคนการสร ดางเสรวมสคขภาพ (สสส.)

 1 6/2556-12/2556  720,000.00

รศ.โสมสกาว เพชรานนทร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.วลพยภรณร อพตตะนพนทนร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.สมหมาย อคดมววทวต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.ปวยะพรรณ ชสางวพฒนชพย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.มานะ ลพกษมชอรคโณทพย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร
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รส.ววสภตร กองจวนดา

     นพกววชาการอวสระ

     

การประเมวนผลโครงการววพงสภสชชว วต 2 10/2555-3/2556  100,000.00

นอ.หญวงจรรยา  กองจวนดา

     นพกววชาการอวสระ

     

ผศ.กรพณฑรพตนร บคญชสวยธนาสวทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

อ.สครวยพน สควรรณกาล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

รศ.รคสงแสง อรคณไพโรจนร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยาการศศกษาและการแนะแนว

การพพฒนาระบบสารสนเทศเพพพอการ

ดภแลนพกเรชยน

 3 1/2556-10/2556  500,000.00

ผศ.อพจฉรา ปคราคม

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพลศศกษาและกชฬา

การพพฒนารภปแบบกวจกรรมทางกาย

สนาหรพบผภ ดสภงอายคไทย

 4 10/2555-9/2556  357,000.00

ผศ.มยครช ถนอมสคข

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพลศศกษาและกชฬา

อ.สคพรทวพยร พภพะเนชยด

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพลศศกษาและกชฬา

ผศ.ดร.เกษม นครเขตตร

     สนานพกงานกองทคนสนพบสนคนการสร ดางเสรวมสคขภาพ

     

ผศ.ศพกรธร บคญทวชยควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาปพจจพยทชพมชอ วทธวพลตสอการ

ตพดสวนใจของประชาชนในการใช ด

จพกรยานและการเดวนเพพพอเชพพอมตสอกพบ

ระบบรถไฟฟดา

 5 9/2556-9/2557  250,000.00

ผศ.อพครนพนทร ควดสม

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การศศกษาอพตราสสวนลดของสพงคมทชพ

เหมาะสมสนาหรพบการประเมวนโครงการ

ของสนานพกงานกองทคนสนพบสนคนการ

สร ดางเสรวมสคขภาพ

 6 6/2556-12/2556  582,000.00

รศ.โสมสกาว เพชรานนทร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.นนทรร วรพาณวชชร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.พคฒวพพฒนร ทวชวชวรพพฒนร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รศ.พาสวนช สคนากร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

การสร ดางววทยาเขตสชเขชยวทชพก วนได ด : 

การววจพยเพพพอจพดทนาแนวทางการทนา

เกษตรกรรมในเมพองภายใน

มหาววทยาลพย

 7 6/2556-5/2558  2,803,845.00

ผศ.วคฒวพงษร ทวชวงศร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาภภมวสถาปพตยกรรม

อ.sigit arifwidodo

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาภภมวสถาปพตยกรรม

อ.ปารเมศ กนาแหงฤทธวรงคร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร
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ดร.เนตรนภวส วพฒนสคชาตว

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

เครพอขสายความรสวมมพอการพพฒนาและ

ปรพบสภตรอาหารให ดมชความเคพม/

โซเดชยมลดลงเพพพอคนไทยมชสคขภาพดช

 8 10/2555-9/2556  1,000,000.00

นางเยพนใจ ฐวตะฐาน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวศวรวพร ตพนจอ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นายพวสคทธวธ บคตรสควรรณ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นางสาววาสนา นาราศรช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวสมจวต อสอนเหม

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นายญาธวปวชรร ปพกแก ดว

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวชคษณา เมฆโหรา

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

อ.สายทววา รามสภต

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาสถาปพตยกรรม

โครงการสวพงแวดล ดอมสรรครสร ดางเพพพอ

สคขภาวะ กรณชศศกษา: สถานพยาบาล

 9 10/2555-3/2558  7,320,500.00

อ.สคธวดา สพตยากร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาสถาปพตยกรรม

อ.สคปรชยา หวพงพพชรพล

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาสถาปพตยกรรม

อ.sigit arifwidodo

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาภภมวสถาปพตยกรรม

ผศ.สรนาถ สวนอคไรพพนธร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาสถาปพตยกรรม

อ.ขวพญชพย กาแก ดว

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาภภมวสถาปพตยกรรม

อ.พราวพรรณราย มพลลวกะมาลยร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรรและการผพงเมพอง 

มหาววทยาลพยธรรมศาสตรร

     

อ.นพ.ธชระ วรธนารพตนร

     คณะแพทยศาสตรร จคฬาลงกรณรมหาววทยาลพย

     

ศ.ดร.นพ.สครศพกดวธ บภรณตรชเวทยร

     คณะแพทยศาสตรร มหาววทยาลพยธรรมศาสตรร

     

ผศ.ดร.พญ.ภพทรวพลยร วรธนารพตนร

     คณะแพทยศาสตรรโรงพยาบาลรามาธวบดช 

มหาววทยาลพยมหวดล

     

อ.วคธวพงศร ภพกดชกคล

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     สาขานโยบายและการบรวหารงานสาธารณสคข

สถานการณรการดพพมเครพพองดพพม

แอลกอฮอลรของแรงงานตสางด ดาวทชพ

ทนางานในประเทศไทย

 10 7/2556-7/2557  707,800.00



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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อ.ดร.ยอดขวพญ เกษทองมา

     ว วทยาลพยพยาบาลบรมราชนนชอคดรธานช

     

สถานการณรการดพพมเครพพองดพพม

แอลกอฮอลรของแรงงานตสางด ดาวทชพ

ทนางานในประเทศไทย

 10 7/2556-7/2557  707,800.00

อ.ดร.สคพพฒนร จนาปาหวาย

     ว วทยาลพยการสาธารณสคขสวรวนธรขอนแกสน

     

อ.อภวส วทธวธ  ฉกรรจรศวลปร

     มหาววทยาลพยนครพนม

     

อ.ดร.ชคลชวพลยร  ธพญญศวรวนนทร

     มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตเฉลวมพระ

เกชยรตว จพงหวพดสกลนคร

     

รวม     10  โครงการ     งบประมาณ      14,341,145.00 บาท

สจาน จกงานกวจการยทต วธรรม กระทรวงยทต วธรรมแหลลงททน 

- 
ผศ.อภวชาต ดะลคณเพธยร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

โครงการตวดตามประเมวนผลการ

ดนาเนวนงานโครงการคพนคนดชสภสสพงคม

 1 5/2556-12/2556  800,000.00

นางสาวสร ดอยฟดา

     เสรวฐสอน

     

รศ ดร ธวพชชพย สควรรณพานวช

     มหาววทยาลพยสคโขทพยธรรมาธวราช

     

โครงการศศกษาววจพยทวศทางการปฏวรภป

กฎหมายการระงพบข ดอพวพาทเพพพอการ

เยชยวยาความเสชยหายตสอผภ ดบรวโภค

เพพพอรองรพบความรสวมมพอในประชาคม

อาเซชยน พ.ศ. ๒๕๕๘

 2 12/2555-9/2556  850,000.00

อ.สรชยา กาฬสวนธคร

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวตวศาสตรร

อ.ศพกดวธส วทธวธ บคศยพลากร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

โครงการสนารวจความควดเหพนของ

ประชาชนทชพมชตสอระบบการอนานวย

ความยคตวธรรม

 3 3/2556-12/2556  500,000.00

รศ.ชภชชพ พวพพฒนรศวถช

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

นาย สวทธวนพนทร วววพฒนาพรชพย

     นวส วต

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      2,150,000.00 บาท

สจาน จกงานกวจการสตรอและสถาบ จนครอบคร จว กระทรวงการพ จฒนาส จงคมและความม จทนคงของมนทษยรแหลลงททน 

- 
ผศ.สมสคดา ผภ ดพพฒนร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

บทบาทสตรชกพบพพนนทชพทางการเมพอง 

โครงการตวดตามและประเมวนผลการ

ดนาเนวนงานด ดานสตรชชและครอบครพว

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

ผศ.จคฬารพตนร วพฒนะ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

สจาน จกงานเกษตร จ จงหว จดสวงหรบทร อแหลลงททน 

- 
อ.แสงดาว แลนรอด (เขาแก ดว)

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การววเคราะหรดวนเพพพอการจพดการดวน

และใช ดปคป ยสนาหรพบการผลวตข ดาวปลอด

ภพย จ.สวงหรบครช

 1 3/2556-8/2556  216,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      216,000.00 บาท



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ
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สจาน จกงานเขตพชนนทอทการศศกษาประถมศศกษานนทบทร อ เขต 1แหลลงททน 

- 
อ.พงศธร มหาววจวตร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การประเมวนโครงการยกระดพบคคณภาพ

ครภทพ นงระบบ ปชงบประมาณ 2556 โดย

ใช ดกระบวนการสร ดางระบบพชพเลชนยง 

Coaching and Mentoring เพพพอ

พพฒนาครภกลคสมสาระการเรชยนรภ ด

คณวตศาสตรร สนานพกงานเขตพพนนทชพการ

ศศกษาประถมศศกษานนทบครช เขต 1

 1 4/2556-9/2556  12,000.00

ผศ.ชานนทร จพนทรา

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.ชาตรช ฝส ายคนาตา

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.ศคภฤกษร ทานาค

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.นพวรรณ ฉวมรอยลาภ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.สคชาวดช เกษมณช

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

นายไชยา

     ประดวษฐธรรม

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      12,000.00 บาท

สจาน จกงานเขตพชนนทอทการศศกษาประถมศศกษานนทบทร อ เขต 2แหลลงททน 

- 
ผศ.ชานนทร จพนทรา

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การประเมวนโครงการยกระดพบคคณภาพ

ครภทพ นงระบบ ปชงบประมาณ 2556 โดย

ใช ดกระบวนการสร ดางระบบพชพเลชนยง 

Coaching and Mentoring สนานพก

งานเขตพพนนทชพการศศกษาประถมศศกษา

นนทบครช เขต 2

 1 4/2556-11/2556  12,000.00

อ.นพวรรณ ฉวมรอยลาภ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.สคชาวดช เกษมณช

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.ศคภฤกษร ทานาค

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.ชาตรช ฝส ายคนาตา

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.พวกคล เอกวรางกภร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      12,000.00 บาท

สจาน จกงานเขตพชนนทอทการศศกษาประถมศศกษาปททมธานอ เขต 1แหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย
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ผศ.ชนวศวรา เลวศอมรพงษร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การประเมวนโครงการการพพฒนาครภ ผภ ด

บรวหารสถานศศกษา และศศกษานวเทศกร

ของสนานพกงานเขตพพนนทชพการศศกษา

ประถมศศกษาปทคมธานช เขต 1 โดยใช ด

กระบวนการสร ดางระบบพชพเลชนยง 

Coaching and Mentoring

 1 4/2556-9/2556  12,000.00

ผศ.พงศรประพพนธร พงษรโสภณ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.ต ดองตา สมใจเพพง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.จวตตมาส สคขแสวง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รศ.สมศรช ก วตตวศรชวรพพนธคร

     โรงเรชยนสาธวตแหสงมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร 

ศภนยรววจพยและพพฒนาการศศกษา

     

ผศ.ดร.ธชรเดช  ชพพนประภานคสรณร

     มหาววทยาลพยราชภพฏสวนดคส วต

     

ดร.ปวรพญญา  บคนนาค

     มหาววทยาลพยธรรมศาสตรร

     

อ.พวกคล เอกวรางกภร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การพพฒนาครภ ผภ ดบรวหารสถานศศกษา 

และศศกษานวเทศกรของสนานพกงานเขต

พพนนทชพการศศกษาประถมศศกษา

ปทคมธานช เขต 1โดยใช ดกระบวนการ

สร ดางระบบพชพเลชนยง Coaching and 

Mentoring

 2 4/2556-9/2556  12,000.00

ผศ.ชนวศวรา เลวศอมรพงษร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.พงศรประพพนธร พงษรโสภณ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ดร.ปรวญญา  บคนนาค

     มหาววทยาลพยธรรมศาสตรร

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      24,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการการศศกษาข จนนพชนนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศศกษาธวการแหลลงททน 

- 
อ.อคดมลพกษมร กภลศรชโรจนร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การววจพยประเมวนโครงการพพฒนาครภ

โดยใช ดกระบวนการสร ดางระบบพชพเลชนยง 

Coaching and Mentoring สนานพก

งานเขตพพนนทชพการศศกษาประถมศศกษา

สมคทรปราการ เขต 2

 1 4/2556-9/2556  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการการอาชอวศศกษาแหลลงททน 

- 
รศ.พนวต เขพมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การประเมวนผลโครงการโรงเรชยน

เทคโนโลยชฐานววทยาศาสตรร

 1 2/2556-5/2556  500,000.00

รศ.วสพนตร ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา



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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รศ.วรพทยา ธรรมกวตตวภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การประเมวนผลโครงการโรงเรชยน

เทคโนโลยชฐานววทยาศาสตรร

 1 2/2556-5/2556  500,000.00

ผศ.อนคชพย รามวรพงกภร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

อ.นลวนรพตนร รพกกคศล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รศ.พนวต เขพมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การพพฒนาระบบการประเมวนผภ ดเรชยน

ตามสภาพจรวงเพพพอการปฏวรภปการเรชยน

การสอน  สนานพกงานคณะกรรมการ

การอาชชวศศกษา

 2 6/2556-10/2556  1,200,000.00

รศ.วรพทยา ธรรมกวตตวภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รศ.วสพนตร ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.สคนทรา โตบพว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รศ.พนวต เขพมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รภปแบบการพพฒนาศภนยรบสมเพาะธครกวจ

ในเชวงบภรณาการและแนวทางการ

บรวหารจพดการ     ศภนยรบสมเพาะธครกวจ 

สนานพกงานคณะกรรมการการ

อาชชวศศกษา

 3 6/2556-10/2556  1,200,000.00

รศ.วรพทยา ธรรมกวตตวภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รศ.วสพนตร ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.อนคชพย รามวรพงกภร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

อ.นลวนรพตนร รพกกคศล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รศ.พนวต เขพมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

สาระเบพนองต ดนเพพพอพพฒนาแนวทางการ

จพดอาชชวศศกษาเพพพอสร ดางผภ ดประกอบ

การตามแนวควดบ ดานเรชยน (Home 

School)  สนาหรพบสถานศศกษาใน

สพงกพดสนานพกงานคณะกรรมการการ

อาชชวศศกษา

 4 7/2556-10/2556  500,000.00

รศ.วรพทยา ธรรมกวตตวภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รศ.วสพนตร ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.ดร.สภตวเทพ ศวรวพวพพฒนกคล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

ผศ.จวนตนา กาญจนววสคทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      3,400,000.00 บาท



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย
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สจาน จกงานคณะกรรมการการอทดมศศกษาแหลลงททน 

- 
ศ.ดร.ยคบล เบพญจรงครก วจ

     คณะนวเทศศาสตรร จคฬา

     

การจพดทนา(รสาง)มาตรฐานคคณวคฒว

ระดพบอคดมศศกษา(มคอ1) สาขา

นวเทศศาสตรรและสพพอสารมวลชน

 1 3/2556-3/2557  1,200,000.00

อ.ศรพณยรธร ศศวธนากรแก ดว

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรร

อ.ประสบโชค โชคเหมาะ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

การประเมวนโครงการสสงเสรวมกชฬาเพพพอ

สคขภาพในสถาบพนอคดมศศกษา 

เขตกรคงเทพมหานครตะวพนตก                                                                                                                 

ปช  พ.ศ.2556

 2 7/2556-9/2556  4,000.00

ผศ.ชาตวชาย อมวตรพสาย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

อ.ณพฐพงศร สคโกมล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

รศ.เจษฎา เจชยระนพย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

ผศ.สวทธวธ ธชรสรณร

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาการจพดการทางการกชฬา

การพพฒนามาตรฐานด ดานสมรรถนะ

และความสามารถในการใช ดภาษา

อพงกฤษสนาหรพบบคคลากรในววชาชชพ

ด ดานววทยาศาสตรรการกชฬา

 3 5/2556-5/2557  292,565.00

ผศ.สวทธวธ ธชรสรณร

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาการจพดการทางการกชฬา

การพพฒนาแอพพลวเคชพพนเรชยนภาษา

อพงกฤษเชวงววชาชชพด ดานววทยาศาสตรร

การกชฬาบนโทรศพพทรมพอถพอ

 4 6/2556-6/2557  2,000,000.00

ดร.ขวพญชพย คภเจรวญไพศาล

     คณะววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช มหาววทยาลพย

ราชภพฎพระนคร

     

ความหลากหลายทางชชวภาพของ

เชพนอแอคตวโนมพยสชทชนวดเอนโดไฟทร

จากอ ดอยและสมบพตวการยพบยพ นงการเกวด

โรคใบแห ดง

 5 1/2556-12/2556  500,000.00

อ.กนกกร ส วนมา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ดร.รงรอง หอมหวล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

เทคนวคการขยายพพนธครและการอนครพกษร

พพนธครกล ดวยไม ดไทย

 6 10/2555-9/2556  150,000.00

นางมณฑา วงศรมณชโรจนร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

นางสาวสคลพกษณร แจสมจนารพส

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

นางสาวรพตนา เอการพมยร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและ

เรพอนปลภกพพชทดลอง

     

ผศ.วชวรญา อวพมสบาย

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ศศกษากลไกและการแสดงออกของ

ยชนทชพเกชพยวข ดองกพบการตกกระของ

กล ดวยไขส

 7 1/2556-1/2557  196,308.00

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      4,342,873.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการกวจการกระจายเสอยง กวจการโทรท จศนร และกวจการโทรคมนาคมแหลงชาตว (กสทช.)แหลลงททน 

- 
อ.สคภณวดา พวงผกา

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

โครงการสนารวจทพศนคตวของผภ ดทชพเกชพยว

ข ดองในกวจการกระจายเสชยงและ

กวจการโทรทพศนรตสอหลพกเกณฑรการ

กนากพบดภแลด ดานเนพนอหารายการ

 1 8/2556-1/2557  6,000,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา
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ผศ.จคฑามาศ ทวชไพบภลยรวงษร

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาการจพดการ

โครงการสนารวจทพศนคตวของผภ ดทชพเกชพยว

ข ดองในกวจการกระจายเสชยงและ

กวจการโทรทพศนรตสอหลพกเกณฑรการ

กนากพบดภแลด ดานเนพนอหารายการ

 1 8/2556-1/2557  6,000,000.00

อ.ประไพพวศ สวพสดวธรพมยร

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาการบพญชชบรวหาร

อ.มคขสคดา พภลสวพสดวธ

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาการจพดการโรงแรมและทสองเทชพยว

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,000,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการขดาราชการพลเรชอนแหลลงททน 

- 
อ.ปพทมา จพนทรรเจรวญสคข

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

โครงการตวดตามประเมวนผลและจพด

ทนารายงานผลการปฏวบพตวตามประมวล

จรวยธรรมข ดาราชการพลเรพอน

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

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการคท ดมครองผผ ดบร วโภคแหลลงททน 

- 
อ.สรชยา กาฬสวนธคร

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวตวศาสตรร

โครงการปฏวรภปกฎหมายขายตรงและ

ตลาดแบบตรง

 1 9/2556-9/2557  950,000.00

นางสาวชลธวดา ชพยอวทธวเวช

     บรวษพท จวโยดะ จภโอ (ประเทศไทย) จนากพด

     

อ.สรชยา กาฬสวนธคร

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชานวตวศาสตรร

โครงการววจพยการพพฒนากฎหมายเพพพอ

เพวพมประสวทธวภาพการดนาเนวนคดชแทน

ผภ ดบรวโภค

 2 9/2556-4/2558  2,500,000.00

อ.กพงสดาล เชาวรวพฒนกคล

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพงคมววทยาและมานคษยววทยา

นางสาวชลธวดา ชพยอวทธวเวช

     บรวษพท จวโยดะ จภโอ (ประเทศไทย) จนากพด

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      3,450,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการพ จฒนาการเศรษฐกวจและส จงคมแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
รศ.สคมาลช สพนตวพลวคฒว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การพพฒนาดพชนชความอยภสเยพนเปพ นสคข

รสวมกพนในสพงคมไทยระดพบจพงหวพด

 1 9/2556-12/2556  1,700,000.00

อ.วรวรรณ ตค ดมมงคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.เดชรพต สคขกนาเนวด

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

อ.เกวลวน มะลว

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

อาจารยร อรษา ตพนตวยะวงศรษา

     คณะศวลปศาสตรรประยคกตร ม.เทคโนโลยชพระ

จอมเกล ดาฯ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,700,000.00 บาท



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา
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สจาน จกงานคณะกรรมการพ จฒนาระบบราชการแหลลงททน 

- 
รศ.ก ดองกวตว พภสวพสดวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

โครงการสสงเสรวมธรรมาภวบาลในภาค

รพฐเพพพอเตรชยมความพร ดอมในการเข ดาสภส

ประชมคมอาเซชยน โครงการยสอยทชพ 1 

การเสรวมสร ดางธรรมาภวบาลในระดพบ

สากลแกสประเทศสมาชวกอาเซชยน

 1 10/2555-1/2556  5,915,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,915,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการพวเศษเพชทอประสานงานโครงการอ จนเนชทองมาจากพระราชดจาร ว (กปร.)แหลลงททน 

- 
รศ.มาลช ณ นคร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

การขยายพพนธครหญ ดาแฝกปรวมาณมาก

โดยการเพาะเลชนยงเนพนอเยพพอ

 1 7/2556-6/2557  150,000.00

อ.ณรงคร วงศรกพนทรากร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

ศ.นวลฉวช รคสงธนเกชยรตว

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารพงสชประยคกตรและไอโซโทป

การปรพบปรคงพพนธครแฝกทชพปรพบตพวได ดใน

สภาพนนนาทสวมและพพนนทชพชายฝพพงทะเล

 2 8/2555-10/2559  581,000.00

รศ.พชรนคช จอมพคก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารพงสชประยคกตรและไอโซโทป

สรพตนา เสนาะ

     กรมววชาการเกษตร

     

ณพฐนวชภภ สคก วน

     คณะววทยาศาสตรร

     

ดร.กวพงกานทร พานวชนอก

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยเขาหวนซ ดอน

การเพวพมประสวทธวภาพการผลวตมพน

สนาปะหลพงโดยการจพดการดวนในเชวง

พพนนทชพ (ชคดดวนมาบบอน) ปชทชพ 2

 3 10/2554-9/2556  78,290.00

ผศ.สคเทพ ทองแพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รศ.เอพจ สโรบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ดร.สคปราณช งามประสวทธวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยพพชไรสสควรรณวาจกกสวก วจ

นายสกล ฉายศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยลพบครช

นางพชรดา ฉายศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยลพบครช

นายธชระ สมหวพง

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยเขาหวนซ ดอน

นางสาวกฤษณา  ทววาตรช

     ศภนยรศศกษาการพพฒนาเขาหวนซ ดอน อพนเนพพองมาจาก

พระราชดนารว พนมสารคาม ฉะเชวงเทรา

     

ดร.นพทฐา ทพกษรรพตนศรพณยร

     สนานพกงานพพฒนาทชพด วนเขต 1 กรมพพฒนาทชพด วน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณร ปทคมธานช

     



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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นางสาวฐนชนก คนาขจร

     สนานพกงานพพฒนาทชพด วนเขต 1 กรมพพฒนาทชพด วน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณร ปทคมธานช

     

การเพวพมประสวทธวภาพการผลวตมพน

สนาปะหลพงโดยการจพดการดวนในเชวง

พพนนทชพ (ชคดดวนมาบบอน) ปชทชพ 2

 3 10/2554-9/2556  78,290.00

นางจพนทรรจวรา ศวรวสควรรณ

     สนานพกงานพพฒนาทชพด วนเขต 2 กรมพพฒนาทชพด วน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณร ชลบครช

     

รศ.มาลช ณ นคร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

การเหนชพยวนนาและคพดเลพอกแฝกพอลว

พลอยดรทนเคพมและการเกพบรพกษา

พพนธครในสภาพเยพนยวพงยวด

 4 7/2556-6/2557  330,000.00

รศ.ลวลลชพ กาวชตกะ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

นางสาวรมณชยร เจรวญทรพพยร

     สถาบพนววจพยและพพฒนาแหสงมหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     ฝส ายเครพพองมพอและววจพยทางววทยาศาสตรร

นางสาวปวยนพนทร ถนอมชาตว

     สถาบพนววจพยและพพฒนาแหสงมหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     ฝส ายเครพพองมพอและววจพยทางววทยาศาสตรร

ศ.สาววตรช ลวพมทอง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ความหลากหลายและลพกษณะทาง

สรชรววทยาของยชสตรทชพแยกจากปส าพรค 

ศภนยรววจพยและศศกษาธรรมชาตวปส าพรคส ว

รวนธร (ปส าพรคโตกะแดง) จพงหวพด

นราธววาส

 5 4/2556-9/2556  70,000.00

อ.นพพล เลวศวพฒนาสกคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ศ.นวลฉวช รคสงธนเกชยรตว

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารพงสชประยคกตรและไอโซโทป

ประสวทธวภาพการบนาบพดสาร

กพมมพนตรพงสชของหญ ดาแฝกไทย

 6 8/2555-10/2558  742,200.00

ธพญรพศมร อพครวคฒวชยานนทร

     สถาบพนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว

     

นายธเนส สคขสมพงษร

     คณะววทยาศาสตรร

     

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      1,951,490.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการววจ จยแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การกสอตพ นงสถาบพนหลพกเพพพออนครพกษร

และฟพนนฟภส วพงแวดล ดอมนนนาในเมพองของ

ภภมวภาคเอเชชย

 1 6/2556-6/2557  2,700,000.00

รศ.ชาตว เจชยมไชยศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

รศ.ววนพย เลชยงเจรวญสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

รศ.ววไล เจชยมไชยศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

รศ.ภพชราภรณร สควรรณววทยา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม



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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รศ.สพญญา สวรวว วทยาปกรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การกสอตพ นงสถาบพนหลพกเพพพออนครพกษร

และฟพนนฟภส วพงแวดล ดอมนนนาในเมพองของ

ภภมวภาคเอเชชย

 1 6/2556-6/2557  2,700,000.00

รศ.พงศรศพกดวธ หนภพพนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

ผศ.นฤมล วงศรธนาสคนทร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การกนาจพดไนโตรเจนและฟอสฟอรพส

โดยกระบวนทางชชวภาพทชพมชตพวกลาง

 2 6/2556-6/2557  167,024.00

รศ.พงศรศพกดวธ หนภพพนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

ผศ.โสภณ อคไรชพพน

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การควบคคมศพตรภมพนสนาปะหลพงโดยชช

วววธชในจพงหวพดกาญจนบครช

 3 8/2556-7/2557  4,125,000.00

รศ.วววพฒนร เสพอสะอาด

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

น.ส. ศวรววรรณ ทคนคค ดมทอง

     ศภนยรววจพยควบคคมศพตรภพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว 

ภาคกลาง

     

น.ส.รพตตวกาล ทรพพยรโมค

     ศภนยรววจพยควบคคมศพตรภพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว 

ภาคกลาง

     

ผศ.ววเชชยร กชรตวนวจกาล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การคพดเลพอกสายพพนธครชพกมดลภกทชพมช

สารไฟโตเอสโตรเจนหลพกสภงและไมช

มชสารพวษ

 4 6/2556-10/2557  1,375,000.00

ผศ.ววเชชยร กชรตวนวจกาล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

นางสาวพพนทววา พรวนงเพราะ

     ศภนยรววทยาการเทคโนโลยชชชวภาพทางการเกษตร

แหสงชาตว มก.

     

นางสาวอพจฉราวรรณ ตพงสควรรณร

     ศภนยรววทยาการเทคโนโลยชชชวภาพทางการเกษตร

แหสงชาตว มก.

     

นายชพยมงคล ตะนะสอน

     ศภนยรความหลากหลายทางพพนธคกรรมพพช มก.

     

ดร.โชคชพย เอกทพศนาวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

การจพดการความรภ ดและถสายทอด

เทคโนโลยชจากผลงานววจพยและนวพต

กรรมด ดานพพชศาสตรร

 5 2/2556-5/2556  200,000.00

นายนคร เหลพองประเสรวฐ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยระบบนวเวศเกษตร

การจพดการทางเขตกรรมทชพเหมาะสม

สนาหรพบการปลภกมะขามปดอมเปพ นการ

ค ดาบนพพนนทชพสภงของจพงหวพดนสาน

 6 7/2556-1/2558  135,180.00

นายววส วฐ ก วจสมพร

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยดอยปคย

นายนคร เหลพองประเสรวฐ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยระบบนวเวศเกษตร



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ
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นางสาวนวภา เขพพอนควบ

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยดอยปคย

การจพดการทางเขตกรรมทชพเหมาะสม

สนาหรพบการปลภกมะขามปดอมเปพ นการ

ค ดาบนพพนนทชพสภงของจพงหวพดนสาน

 6 7/2556-1/2558  135,180.00

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

การจพดการไฟปส าเพพพอบรรเทาปพญหา

การเปลชพยนแปลงสภาพภภมวอากาศใน

พพนนทชพปส าพรคควนเครพง

 7 8/2556-2/2558  167,432.00

ผศ.พพชรวนทรร ตพญญะ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การจนาแนกข ดอมภลด ดานการเกษตรและ

อคตสาหกรรมการเกษตรในระบบ 

NRPM Ongoing monitoring ปช  

๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

 8 8/2556-1/2558  1,311,750.00

ศ.พชระศพกดวธ ศรชนวเวศนร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.ประกวจ สมทสา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.สคพพตรร ฟดารคสงสาง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

นางชนวดา สมทสา

     นพกววจพย

     

สคช วน ไตรรงครจวตเหมาะ

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดาและอวเลพกทรอนวกสร คณะ

ววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยอคบลราชธานช

     

การจนาแนกพพนธครกระเทชยมไทยด ดวย

ระบบจมภกอวเลพกทรอนวกสร

 9 10/2555-9/2556  312,000.00

อ.ครศร ศรชกคลนาถ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

ดร.ภาคภภมว สมบภรณร

     ภาคววชาววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสร และโทรคมนาคม 

คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยกรคงเทพ

     

ผศ.ววเชชยร กชรตวนวจกาล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การจนาแนกสายพพนธครกวาวเครพอขาว

และการคพดเลพอกสายพพนธครทชพมชสารไฟ

โตเอสโตรเจนหลพกสภง

 10 6/2556-10/2557  1,345,000.00

นางสาวเมทวนช กลพดมคข

     ศภนยรววทยาการเทคโนโลยชชชวภาพทางการเกษตร

แหสงชาตว

     

นางสาวอพจฉราวรรณ ตพงสควรรณร

     ศภนยรววทยาการเทคโนโลยชชชวภาพทางการเกษตร

แหสงชาตว มก.

     

นายวพฒนา อาจววชพย

     ศภนยรความหลากหลายทางพพนธคกรรมพพช มก.

     

นางสาวพพนทววา พรวนงเพราะ

     ศภนยรววทยาการเทคโนโลยชชชวภาพทางการเกษตร

แหสงชาตว มก.

     

ผศ.ววเชชยร กชรตวนวจกาล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การจนาแนกสายพพนธครและการคพดเลพอก

สายพพนธครสมคนไพรกวาวเครพอและวสาน

ชพกมดลภกเพพพอเพวพมคคณภาพวพตถคดวบ

สมคนไพร

 11 6/2556-10/2557  -  

น.ส.เมทวนช กลพดมคข

     ศภนยรววทยาการเทคโนโลยชชชวภาพทางการเกษตร

แหสงชาตว มก.
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นายวพฒนา อาจววชพย

     ศภนยรความหลากหลายทางพพนธคกรรมพพช มก.

     

การจนาแนกสายพพนธครและการคพดเลพอก

สายพพนธครสมคนไพรกวาวเครพอและวสาน

ชพกมดลภกเพพพอเพวพมคคณภาพวพตถคดวบ

สมคนไพร

 11 6/2556-10/2557  -  

อ.สคนวศา สงวนทรพพยร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การใช ดประโยชนรศพตรภธรรมชาตวในการ

ควบคคมหนอนหพวดนามะพร ดาว Opisina 

arenosella walker 

(Lepidoptera:Oecophoridae)

 12 7/2556-7/2557  1,593,000.00

รศ.วววพฒนร เสพอสะอาด

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

ผศ.โสภณ อคไรชพพน

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

น.ส.นนนาผศนง ชมภภเขชยว

     กชฏววทยา

     

น.ส.ปวชณา บภชาเทชยน

     กชฏววทยา

     

น.ส.รพตตวกาล ทรพพยรโมค

     กชฏววทยา

     

น.ส.ชลวดา สพตยวงศร

     กชฏววทยา

     

น.ส.ดอกกล ดวยไม ด หอมระหพด

     กชฏววทยา

     

ผศ.อคทพยวรรณ แสงวณวช

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

การตอบสนองด ดานการเตวบโต

ของกล ดาไม ดวงศรยางทชพมชเหพดเผาะ

สพมพพนธรอยภสกพบรากแบบเอคโตไมคอรร

ไรซา

 13 7/2556-6/2557  500,000.00

รศ.มณฑล จนาเรวญพฤกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

นายเจษฎา วงครพรหม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ศภนยรววจพยปส าไม ด

อ.เยาวภา อรสามศวรวรคจวเวทยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

นายบารมช สกลรพกษร

     นวส วตปรวญญาเอก

     

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การเตรชยมความพร ดอมและสร ดาง

โอกาสในการแขสงขพนของสวนค ดา

อาหารสนาเรพจรภปประเภทฮาลาลของ

ไทยสภสประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน: 

ความสามารถตามสอบได ดของสวนค ดา

ฮาลาล

 14 9/2556-8/2557  944,422.00

ดร. พรพรหม ชพยฤทธวไชย

     สนานพกงานมาตรฐานสวนค ดาเกษตรและอาหารแหสง

ชาตว

     

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร
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ผศ.ชคตวมา ไวศรายคทธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การเตรชยมความพร ดอมและสร ดาง

โอกาสในการแขสงขพนของสวนค ดา

อาหารสนาเรพจรภปประเภทฮาลาลของ

ไทยสภสประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน: 

ความสามารถตามสอบได ดของสวนค ดา

ฮาลาล

 14 9/2556-8/2557  944,422.00

อ.จคมพล วรสายพณหร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.นพนทวยา หาญศคภลพกษณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การเตรชยมคารรบอนแบลพกเพพพอใช ดเปพ น

อวเลพกโทรดสนาหรพบเซลลรเชพนอเพลวง

ชนวดเมมเบรนแลกเปลชพยนโปรตอน

 15 6/2556-6/2557  125,000.00

นายกวตตวทพต โสดาภพกดวธ

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช คณะววศวกรรมศาสตรร 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

นางจคฬาลพกษณร จารคนคช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การทดสอบการยอมรพบของผภ ดบรวโภค

ทชพมชตสอผลวตภพณฑรเพพพอสคขภาพจากข ดาว

โพดลภกผสมแอนโธไซยานวนสภง

 16 6/2556-10/2557  356,000.00

ดร.สคพนวดา (พงษรศวรว)  ววนวจฉพย

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.หทพยรพตนร รวมคชรช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

พพลลภพช นวลสควรรณโฆษวต

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

นางวารคณช ธนะแพสยร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางจคฬาลพกษณร จารคนคช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การทดสอบพพนธครและการผลวตเมลพด

พพนธครข ดาวโพดลภกผสมแอนโธไซยานว

นสภง

 17 6/2556-10/2557  682,000.00

ดร.โชคชพย เอกทพศนาวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

นางชไมพร เอกทพศนาวรรณ(กวตตวธรรมกภล)

     สนานพกสสงเสรวมและฝศกอบรม บางเขน

     ฝส ายฝศกอบรม

ดร.สคปราณช งามประสวทธวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยพพชไรสสควรรณวาจกกสวก วจ

นางสาวสดใส ชสางสลพก

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

นายนพพงศร จคลจอหอ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

รศ.ศานวต เก ดาเอชนยน

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

อ.จพกรกฤษณร พจนศวลปร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร
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รศ.วววพฒนร เสพอสะอาด

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การบรวหารโครงการและดนาเนวน

โครงการววจพยของศภนยรววจพยควบคคม

ศพตรภพพชโดยชชววนทรชยรแหสงชาตว สสวน

กลาง

 18 7/2556-7/2557  5,511,260.00

อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การบนาบพดและการปดองกพนการแพรส

กระจายสารมลพวษจากพพนนทชพกนาจพดมภล

ฝอยชคมชน

 19 6/2556-6/2557  350,000.00

รศ.ชาตว เจชยมไชยศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

การประเมวนการปลดปลสอยสาร

คารรบอนในรภปอนคภาคขนาดเลพกและ

กกาซจากการเผาปส าพรคควนเครพง

 20 8/2556-2/2558  700,568.00

รศ.ดร.สาววตรช การชเวทยร

     มหาววทยาลพยเทคโนโลยชพระจอมเกล ดาธนบครช

     

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

รศ.เอมอร อพงสครพตนร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

การประเมวนเพพพอเพวพมศพกยภาพการ

ปลภกมะขามปดอมเชวงการค ดาของ

เกษตรกรภายใต ดโครงการภภฟดาพพฒนา 

เขตพพนนทชพตนาบลบสอเกลพอใต ด อนาเภอบสอ

เกลพอใต ด จพงหวพดนสาน

 21 5/2556-10/2557  500,000.00

อ.รพช ดอกไม ดเทศ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

อ.สคชชรา มาตยภภธร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

นางวชระศรช เมฆตรง

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยระบบนวเวศเกษตร

นายนคร เหลพองประเสรวฐ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยระบบนวเวศเกษตร

การประเมวนเพพพอเพวพมศพกยภาพการ

ปลภกมะขามปดอมเชวงการค ดาของ

เกษตรการภายใต ดโครงการภภฟดา

พพฒนา เขตพพนนทชพตนาบลบสอเกลพอใต ด 

อนาเภอบสอเกลพอ จพงหวพดนสาน

 22 7/2556-1/2558  500,000.00

รศ.เอมอร อพงสครพตนร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

อ.สคชชรา มาตยภภธร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

อ.รพช ดอกไม ดเทศ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

นางวชระศรช เมฆตรง

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยระบบนวเวศเกษตร

กวตวธร สรรพานวช

     สถาบพนววทยาศาสตรรทางทะเล มหาววทยาลพยบภรพา

     

การประเมวนสถานภาพของหอยมพอ

เสพอครอบครพว Tridacnidae บรวเวณ

แนวปะการพงหมภสเกาะสพตหชบ จพงหวพด

ชลบครช (ภายใต ดโครงการอนครพกษรพพนธค

กรรมพพชอพนเนพพองมาจากพระราชดนารว 

สมเดพจพระเทพรพตนราชสคดาฯ สยาม

บรมราชกคมารช)

 23 10/2555-9/2556  417,800.00
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ผศ.ธชระพงศร ด ดวงดช

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

การประเมวนสถานภาพของหอยมพอ

เสพอครอบครพว Tridacnidae บรวเวณ

แนวปะการพงหมภสเกาะสพตหชบ จพงหวพด

ชลบครช (ภายใต ดโครงการอนครพกษรพพนธค

กรรมพพชอพนเนพพองมาจากพระราชดนารว 

สมเดพจพระเทพรพตนราชสคดาฯ สยาม

บรมราชกคมารช)

 23 10/2555-9/2556  417,800.00

ผศ.วราภา มหากาญจนกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การประยคกต?ใช?เทคโนโลยชฟองก?

าซขนาดไมโคร-นาโนเพพพอเพวพม

คคณภาพและความปลอดภพยใน

อคตสาหกรรมผพกสดส?งออก (กอ.23)

 24 7/2556-7/2557  220,000.00

นางสาวปวตวรพตนร กลวพนธรรม

     บพณฑวตววทยาลพย สาขาววทยาศาสตรรการอาหาร

     

 ดร. ศศวธร ตรงจวตภพกดช

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร 

มก.

     

ผศ.พงษรเทพ ววไลพพนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภพณฑรประมง

การประยคกตรใช ดสารออกฤทธวธจาก

ธรรมชาตวในการควบคคมการเสพพอม

คคณภาพของสพตวรนนนา และยพบยพ นง

แบคทชเรชยกสอโรคในระบบทางเดวน

อาหารทชพพบปนเปพนอนในสพตวรนนนาและ

ผลวตภพณฑร ภายใต ดชคดโครงการ การ

พพฒนาเทคโนโลยชชชวภาพทางการ

เพาะเลชนยงสพตวรนนนาและการจพดการ

ความเสชพยงของผลวตภพณฑรสพตวรนนนา 

จากการเพาะเลชนยง

 25 11/2555-10/255

6

 300,000.00

ผศ.วรรณววมล คล ดายประดวษฐร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภพณฑรประมง

ผศ.เยาวภา ไหวพรวบ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภพณฑรประมง

รศ.ปรวศนา สควรรณาภรณร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การประยคกตรใช ดไอนนนาร ดอนยวดยวพงเพพพอ

ลดระดพบการแตกหพกของเมลพดข ดาว

ท ดองไขสระหวสางการขพดสช

 26 5/2556-5/2557  460,000.00

ผศ.ดร. วชรเชษฐร  จวตตาณวชยร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร มก

     

รศ.อพศนชยร กสอตระกภล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การปรพบปรคงประสวทธวภาพระบบตรวจ

สอบความเปพ นต ดนฉบพบของเอกสาร

แบบอพตโนมพตว เพพพอรองรพบข ดอมภล

เอกสารจนานวนมาก ระยะทชพ 2

 27 10/2555-9/2556  850,000.00

รศ.ชภศพกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การปรพบปรคงพพนธครข ดาวโพดข ดาวเหนชยว

คคณภาพโปรตชนสภง

 28 6/2556-7/2557  110,000.00

รศ.ชภศพกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การปรพบปรคงพพนธครสพงเคราะหรข ดาวโพด

เทชยน

 29 6/2556-7/2557  393,000.00

นายกวตตว บคญเลวศนวรพนดรร

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลพยเทคโนโลยชสควรรณภภมว

     

รศ.ชภศพกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา
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รศ.ดร.สคชาดา บคญเลวศนวรพนตรร

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลพยเทคโนโลยชสควรรณภภมว

     

การปรพบปรคงพพนธครสพงเคราะหรข ดาวโพด

เทชยน

 29 6/2556-7/2557  393,000.00

ผศ.ระวชวรรณ สควรรณศร

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลพยเทคโนโลยชสควรรณภภมว

     

อ.เสนสหร บพวสนวท

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลพยเทคโนโลยชสควรรณภภมว

     

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การปรพบรภปแบบโซสอคปทานของ

อคตสาหกรรมสวนค ดาฮาลาลเพพพอรองรพบ

ประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน

 30 9/2556-8/2557  3,074,278.00

ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.รววพวมพร ฉวชสคข

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.พรธวภา องครคคณารพกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ธนโชตว บคญวรโชตว

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

อ.จคมพล วรสายพณหร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

รศ.บงกชรพตนร ปวตวยนตร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การปรพบสภาพยอดอ ดอยด ดวยการใช ดนนา

ิ ดทชพอคณหภภมวสภงเพพพอการผลวตเอทานอ

ล

 31 8/2556-1/2558  300,000.00

ดร.รคสงนภา ตพ นงจวตรเจรวญกคล

     คณะครคศาสตรร มหาววทยาลพยราชภพฎสวนดคส วต

     

การปลภกฝพงคคณธรรมจรวยธรรมทชพพศง

ประสงครของนพกศศกษาระดพบอคดม

ศศกษาไทย

 32 10/2555-9/2556  488,200.00

อ.จพนทรรเพพญ ตพ นงจวตรเจรวญกคล

     คณะววทยาศาสตรร  ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรพพนนฐานและพลศศกษา

ดร.ววชคดา กวจธรธรรม

     สถาบพนววจพยพฤตวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยศรช

นครวนทรววโรฒ

     

ดร.สครชพร อนคศาสนนพนทร

     คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลพยบภรพา

     

อ.พวกคล เอกวรางกภร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รศ.เอกรวนทรร อนคกภลยคทธธน

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการวางผพงเมพองและสภาพแวดล ดอม

การปดองกพนระบบนวเวศสวพงแวดล ดอมจพง

หวพชดนนทบครช จากผลกระทบการ

เปลชพยนแปลงสภาวะแวดล ดอมและการ

ขยายตพวอยสางรวดเรพวของเมพอง

 33 12/2555-11/255

6

 2,384,700.00
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อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การเปลชพยนแปลงรภปแบบการดพนอยา

ของอชโคไลในถพงชชวปฏวกรณรเยพพอกรอง

ชนวดเอสบชเอพมบชอารรทชพบนาบพดนนนาเสชย

ชคมชน

 34 6/2556-6/2557  262,500.00

รศ.ววไล เจชยมไชยศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

ศ.สาววตรช ลวพมทอง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การผลวตลวพวดจากกลชเซอรอลโดยโอ

ลวเอจวนพสยชสตร เพพพอใช ดสนาหรพบการผลวต

ไบโอดชเซล

 35 10/2555-9/2556  700,000.00

อ.ววเชชยร ยงมานวตชพย

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

ผศ.ดร.สครพงษร จรพสโรจนกคล

     xxx

     

การพพฒนาการตลาดการทสองเทชพยว

เพพพอเชพพอมโยงพพนนทชพภาคตะวพนตกกพบ

เขตเศรษฐกวจพวเศษทวาย

 36 8/2556-8/2557  446,270.00

อ.กรภพทร ก วตตวภานวชกคล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สาขาการจพดการโรงแรมและการทสองเทชพยว

อ.เขมจวรา หนองเปพ ด

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สาขาการจพดการโรงแรมและการทสองเทชพยว

อ.พวมพร ศรชรคสงเรพอง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

ผศ.สวทธวธ ธชรสรณร

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาการจพดการทางการกชฬา

อ.วพสราภรณร ละนวล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สาขาการจพดการโรงแรมและการทสองเทชพยว

ผศ.ธารวณช นามพวชญร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวพสดค

การพพฒนาเครพพองเขชยนทชพสามารถยสอย

สลายได ดจากยางพาราและโพลวแลคตว

กแอซวด

 37 9/2555-4/2556  941,000.00

รศ.ดร.รพตนวรรณ มกรพพนธคร

     จคฬาลงกรณพมหาววทยาลพย

     

ผศ.ชคตวมา ไวศรายคทธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การพพฒนาโซสอคปทาน และตลาด

สวนค ดาเกษตร และอาหารสพญลพกษณร 

Q อยสางยพพงยพน

 38 11/2555-11/255

6

 853,000.00

ผศ.เกรชยงไกร แก ดวตระกภลพงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ดร.รคสงนภา กสอประดวษฐรสกคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

อ.ปรวยานคช จคลกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

นางกพลยาณช สคววทวพส

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยปากชสอง

การพพฒนาเทคโนโลยชการผลวตกล ดวย

นนนาว ดาอยสางยพพงยพน

 39 8/2556-11/2557  1,877,000.00

อ.ภาสพนตร ศารทภลทพต

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การพพฒนาแบบจนาลองการเคลพพอนตพว

ของสารปนเปพนอนในลคสมนนนาเจ ดาพระยา

ตอนลสาง

 40 6/2556-6/2557  314,000.00
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อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การพพฒนาแบบจนาลองการเคลพพอนตพว

ของสารปนเปพนอนในลคสมนนนาเจ ดาพระยา

ตอนลสาง

 40 6/2556-6/2557  314,000.00

อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การพพฒนาแบบจนาลองคณวตศาสตรร

เพพพอคนานวณการเคลพพอนตพวของนนนา

หลากในลคสมนนนาเจ ดาพระยา

 41 6/2556-6/2557  584,244.00

รศ.ววนพย เลชยงเจรวญสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

ผศ.นฤมล วงศรธนาสคนทร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

ผศ.พพชราพร ฤกษรหรสาย

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

นส. อพจฉรา คนาทราย

     นวส วตปรวญญาเอก ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

     

อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การพพฒนาแบบจนาลองทาง

คณวตศาสตรรสนาหรพบทนานายการแพรส

กระจายของสารมลพวษบรวเวณปากแมส

นนนาเจ ดาพระยา

 42 6/2556-6/2557  205,900.00

ผศ.นฤมล วงศรธนาสคนทร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

รศ.สพญญา สวรวว วทยาปกรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

Mr. Yasunari Matsuyama

     ห ดองปฏวบพตวการแบบจนาลองด ดานสวพงแวดล ดอม

     

ผศ.ชคตวมา ไวศรายคทธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การพพฒนาประสวทธวภาพการควบคคม

การผลวต GAP ภายในกลคสมเกษตรกร

เพพพอความเชพนอมพพนในสพญลพกษณร Q

 43 11/2555-11/255

6

 1,000,000.00

ดร.รคสงนภา กสอประดวษฐรสกคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

ดร.ชวนพวศ อรคณรพงสวกคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

ผศ.ชพยณรงคร รพตนกรชฑากคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

อ.วรรณดช สคทธวนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

ผศ.ฐวตวยา แซสปพง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     โครงการจพดตพ นงสายววชาเคมช

อ.สคชชรา มาตยภภธร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

รศ.สวรวพร ทวพยรคง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การพพฒนาโปรแกรมเพพพอสสงเสรวม

สมรรถนะด ดานความรภ ดความสามารถใน

การสอนเนพนอหาววชาเฉพาะของนวส วต

นพกศศกษาฝศกประสบการณรววชาชชพครภ 

คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรร

 44 10/2555-8/2556  300,000.00
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ผศ. ดร. เฉลวมศรช นนทรสวพสดวธศรก

     ภาคววชาพพชสวน คณะผลวตกรรมการเกษตร ม.แมส

โจ ด

     

การพพฒนาพพนธครไม ดดอกไม ดประดพบจาก

พพชพพนนเมพองเพพพอการค ดาและการสสง

ออก

 45 7/2556-6/2558  1,360,000.00

รศ.พชรนคช จอมพคก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารพงสชประยคกตรและไอโซโทป

รศ.ธพญญะ เตชะศชลพวทพกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การพพฒนาพพชสภคลหงสรเหวนเพพพอการ

ค ดา

 46 7/2556-1/2558  384,000.00

ผศ.ชคตวมา ไวศรายคทธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การพพฒนาระบบการผลวตสวนค ดา

เกษตรและอาหารปลอดภพย (Q)

 47 11/2555-11/255

6

 734,000.00

อ.ปรวยานคช จคลกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

รศ.อนาไพวรรณ ภราดรรนควพฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

ผศ.ธรรมศพกดวธ ทองเกตค

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.ปวยะ กวตตวภาดากคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สคพจนร กาเซพม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

รศ.บงกชรพตนร ปวตวยนตร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การพพฒนาระบบบนาบพดนนาิ ดเสชยโรง

งานรชไซเควลพลาสตวก

 48 8/2556-1/2558  265,000.00

ดร.สคเมธช วงศรศพกดวธ

     มหาววทยาลพยราชภพฏนครปฐม

     

การพพฒนาระบบโลจวสตวกสรใน

อคตสาหกรรมการผลวตสพตวรในเขต

พพนนทชพภาคกลางตอนลสาง: กรณชศศกษา

สคกร

 49 10/2555-6/2557  500,000.00

ผศ.ณพฐสวทธวธ ตพนสกคล

     คณะสพตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเภสพชววทยา

ผศ.ดร.ธชรศพกดวธ อคสนอารมยรเลวศ

     คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลพยศวลปากร

     

การพพฒนารภปแบบผลวตภพณฑรตามแนว

ควดเศรษฐกวจสร ดางสรรครเพพพอสร ดาง

มภลคสาเพวพมของววสาหกวจชคมชน จพงหวพด

นครปฐม

 50 10/2555-9/2556  409,950.00

อ.จครชวรรณ จพนพลา

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

รองศาสตราจารยร พพนตนารวจเอก ดร.นพรคจ ศพกดวธศ วร ว

     คณะสพงคมศาสตรร โรงเรชยนนายร ดอยตนารวจ

     

ผศ.อภวรพตนร เลาหรบคตรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวพสดค

การพพฒนาวพสดคไฮบรวดชนวดใหมสทชพมช

สมบพตวเดสนสามประการจากพอลวแลก

ตวกแอซวดและผงเขมสาดนาเคลพอบนาโน

ซวลเวอรร:สมบพตวเชวงกล สมบพตวด ดานเชพนอ

แบคทชเรชยและสมบพตวนนาไฟฟดา

 51 5/2556-1/2558  396,000.00

ผศ.อภวชาตว โรจนโรวรรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวพสดค

ผศ.นพทธมน คภณแสง

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช
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ดร.ฉพตรชพย วชระนวตวสกคล

     มหาววทยาลพยเทคโนโลยชราชมงคลธพญบครช

     

การพพฒนาวพสดคไฮบรวดชนวดใหมสทชพมช

สมบพตวเดสนสามประการจากพอลวแลก

ตวกแอซวดและผงเขมสาดนาเคลพอบนาโน

ซวลเวอรร:สมบพตวเชวงกล สมบพตวด ดานเชพนอ

แบคทชเรชยและสมบพตวนนาไฟฟดา

 51 5/2556-1/2558  396,000.00

นายอรรถพล แก ดวววสพย

     คณะววศวกรรมศาสตรร เกษตรศาสตรร

     

อ.อพณณรชญานร  มงคลชพยพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การพพฒนาหงสรเหวนพพนธครใหมสเพพพอการ

ค ดา/การศศกษาสรชรววทยาหลพงการเกพบ

เกชพยวของหงสรเหวนพพนธครใหมส

 52 6/2556-5/2557  1,010,000.00

รศ.ธพญญะ เตชะศชลพวทพกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.พพชรชยา บคญกอแก ดว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

รศ.เรณคมาศ มาอคสน

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

การพพฒนาหลพกสภตรมาตรฐานสนาหรพบ

เตรชยมทรพพยากรบคคคลทางการศศกษา

ในการจพดการศศกษาขพ นนพพนนฐาน โดย

ภภมวปพญญานพกววชาการอาวคโสเพพพอ

เตรชยมความพร ดอมเข ดาสภสประชาคมอา

เซชยนในปช  2558

 53 7/2556-11/2557  1,504,000.00

อ.นพรพตนร ศคทธวถกล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

อ.นพนทรนภพส (ศวรวขวพญ) เกตนรโกศพลยร (ดวงดาว

ประกาย)

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

อ.อวยพร ตพ นงธงชพย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

ดร.ววภารพตนร พวทพกษรดสานธรรม

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การเพาะเลชนยงรากชะเอมเทศ 

(Glycyrrhiza glaba L.)ในสภาพ

ปลอดเชพนอเพพพอการผลวตสารทคตวยภภมว

 54 7/2556-11/2557  434,800.00

ดร.เจษฎาพร พวทพกษรสคธชพงศร

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

ดร.สคพนวดา (พงษรศวรว)  ววนวจฉพย

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางสาวววลาสวนช กวชก วจธรรมกคล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางสาวพนวดา วงษรแหวน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นายดนารงศพกดวธ อายควนานนทร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ
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รศ.สมบพตว ขอทวชวพฒนา

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การเพวพมประสวทธวภาพการผลวตนนนาตาล

ทรายโดยการลดและทนาลายเดกซร

แทรนปนเปพนอนในกระบวนการผลวต 

ภายใต ดแผนงานววจพย การควบคคมพอลว

แซคคาไรดรเพพพอเพวพมประสวทธวภาพการ

ผลวตสนาหรพบอคตสาหกรรมนนนาตาล

 55 8/2556-7/2557  6,800,000.00

รศ.ชภศพกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การเพวพมปรวมาณทรวปโดแฟนในเอนโด

สเปวรรมของข ดาวโพดข ดาวเหนชยวด ดวย

ยชนโอเปกทภ

 56 6/2556-7/2557  982,000.00

รศ.ชภศพกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สคจวนตร เจนวชรวพฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ดร.บคญฤทธวธ ส วนค ดางาม

     สนานพกววชาเกษตรศาสตรรและทรพพยากรธรรมชาตว 

มหาววทยาลพยพะเยา

     

รศ.พชรนคช จอมพคก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารพงสชประยคกตรและไอโซโทป

นายกวตตว บคญเลวศนวรพนดรร

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลพยเทคโนโลยชสควรรณภภมว

     

นายสกล ฉายศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยลพบครช

รศ.ชภศพกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การเพวพมสารต ดานอนภมภลอวสระในข ดาว

โพดข ดาวเหนชยวโอเปกทภ

 57 6/2556-7/2557  385,000.00

รศ.พชรนคช จอมพคก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารพงสชประยคกตรและไอโซโทป

ผศ.กวตตว บคญเลวศนวรพนดรร

     คณะเทคโนโลยชการเกษตรและอคตสาหกรรม

เกษตร มหาววทยาลพยเทคโนโลยชสควรรณภภมว

     

นายสกล ฉายศรช

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยลพบครช

รศ.ชภศพกดวธ จอมพคก

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การแพรสกระจายของสารมลพวษใน

กลคสมพลาสตวไซเซอรรในอสาวไทย

 58 6/2556-6/2557  217,280.00

รศ.สพญญา สวรวว วทยาปกรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การแพรสกระจายของสาหรสายในอสาง

เกพบนนนาบางพระและววธชกนาจพดทชพเหมาะ

สมในระบบประปา

 59 6/2556-6/2557  200,000.00

รศ.ภพชราภรณร สควรรณววทยา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม
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ดร.ฐวตา ฟภส เผสา

     โรงเรชยนการเรพอน มหาววทยาลพยราชภพฎสวนดคส วต

     

การแยกและคพดเลพอกแบคทชเรชยทชพ

สร ดางอพลคาไลนรโปรตชเอสจากดวน

ตะกอนปส าชายเลนในเขตจพงหวพด

จพนทบครช

 60 10/2555-9/2556  400,000.00

อ.จพนทรรเพพญ ตพ นงจวตรเจรวญกคล

     คณะววทยาศาสตรร  ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรพพนนฐานและพลศศกษา

ผศ.อคไรวรรณ อรพญวาสนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

การแยกและจนาแนกชนวดของ

แบคทชเรชยในทางเดวนอาหารของยคง

พาหะนนาโรคมาลาเรชยทชพพบใน

ประเทศไทย

 61 11/2555-3/2557  728,000.00

อ.วรรณรดา สคราช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

ดร.ววรพลดา ภภตะคาม

     สถาบพนจชโนม ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยช

ชชวภาพแหสงชาตว

     

นางสาวชลธวรา แสงศวรว

     ม.มหวดล ววทยาเขตกาญจนบครช

     

การรวบรวมประเมวนและคพดเลพอกสาย

พพนธครข ดาวไรสให ดเหมาะสมตสอพพนนทชพเพาะ

ปลภกในเขตนานนนาฝนและประสบภพย

แล ดงของภาคตะวพนตก ภาคเหนพอตอน

ลสาง และภาคตะวพนออกเฉชยงเหนพอ

ตอนบนของประเทศไทย

 62 5/2556-5/2559  3,732,190.00

ผศ.ธนพร ขจรผล

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

นาย อวสระพงศร บคตรจพนทรร

     ศภนยรววจพยข ดาวนครราชสชมา

     

นายบครวนทรร แสงสคข

     ม. มหวดล  ววทยาเขตกาญจนบครช

     

รศ.บงกชรพตนร ปวตวยนตร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การรชไซเควลเถ ดาชานอ ดอยเปพ นวพสดครสวม

ในการผลวตกระถางยสอยสลายได ด

 63 8/2556-1/2558  265,000.00

ผศ.อรรณพ หอมจพนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การววจพยเชวงปฏวบพตวการแบบมชสสวนรสวม

ของชคมชนเพพพอพพฒนาการทสองเทชพยว

แหลสงนนนาพคร ดอนในภาคตะวพนตกของ

ประเทศไทย

 64 5/2555-3/2557  1,699,998.00

อ.พงศกร จววาภรณรคคปตร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

อ.กพญจนรนรช  ชสวงฉนพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การววจพยตลาดและผภ ดบรวโภคอาหาร

ไทยสนาเรพจรภปประเภทฮาลาลเพพพอการ

สสงออก

 65 9/2556-8/2557  2,665,950.00

อ.อพจฉรา เกษสควรรณ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.รววพวมพร ฉวชสคข

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร
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รศ. ดร. วลพยลพกษณร อพตธชรวงศร

     ภาคววชา สถวตว สถาบพนเทคโนโลยชพระจอมเกล ดา

เจ ดาคคณทหารลาดกระบพง ถนนฉลองกรคง  ลาดกระบพง

     

การววจพยตลาดและผภ ดบรวโภคอาหาร

ไทยสนาเรพจรภปประเภทฮาลาลเพพพอการ

สสงออก

 65 9/2556-8/2557  2,665,950.00

ผศ.ชคตวมา ไวศรายคทธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

นายนคร เหลพองประเสรวฐ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยระบบนวเวศเกษตร

การววจพยเพพพอคพดเลพอสายพพนธครมะขาม

ปดอมและการพพฒนาการปลภกเลชนยง 

เพพพอสนพบสนคนโครงการภภฟดาพพฒนาใน

พระราชดนารวสมเดพจพระเทพรพตนราช

สคดาฯ สยามบรมราชกคมารช

 66 7/2556-1/2558  242,820.00

นายววส วฐ ก วจสมพร

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยดอยปคย

รศ.เอมอร อพงสครพตนร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสสงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร

ดร.เรวดช  อนควพฒนา

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย

     

การศศกษาประสวทธวภาพการบนาบพด

โลหะหนพกโดยเมพดซชโอไลตรจากชาน

อ ดอยในนนนาเสชยจากโรงงานชคบโลหะ

 67 10/2555-9/2556  508,000.00

อ.ประภา โซกะสลาม

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

นางพพทธพนพนทร  นาคพวนวจ

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย

     

นายปรชชา พลอยภพทรภวญโญ

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย

     

นายทวช สพปปวนพนทร

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย

     

นายวรพงษร พพทยาวรรณ

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย

     

นางสาวฐวตวรพตนร ดวษฐรธรรม

     สถาบพนววจพยววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ประเทศไทย

     

ผศ.อคไรวรรณ อรพญวาสนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

การศศกษาปพจจพยทางพพนธคกรรมระดพบ

โมเลกคลทชพมชผลตสอเชพนอพลาสโมเดชยม

ในยคงพาหะนนาโรคมาลาเรชยใน

ประเทศไทย

 68 11/2555-3/2557  1,829,000.00

ศ.ธชรภาพ เจรวญววรวยะภาพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

รศ.สคทธวศพกดวธ ศรลพมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาพฤตวกรรมการเกวดนนนาทสวม-

ดวนถลสมในพพนนทชพต ดนแบบเพพพอสร ดาง

แบบจนาลองสนาหรพบกนาหนดเกณฑรและ

ววธชการเตพอนภพย(ระยะทชพ 3)

 69 12/2555-12/255

6

 2,920,000.00
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ผศ.ดร.สครพงษร จรพสโรจนกคล

     xxx

     

การศศกษารสองรอยทางประวพตวศาสตรร

และโบราณคดชในบรวเวณแนวชาย

แดนภาคตะวพนตกของประเทศทชพเชพพอม

โยงกพบเขตเศรษฐกวจพวเศษทวาย

 70 8/2556-8/2557  1,083,150.00

ผศ.ดร.สครพงษร จรพสโรจนกคล

     ม.ราชภพฎกาญจนบครช

     

ผศ.สวทธวธ ธชรสรณร

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาการจพดการทางการกชฬา

นายดนคพล  แสงนาค

     ม.ราชภพฎกาญจนบครช

     

รศ.สคมวตร สควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนคษยรและชคมชน

อ.ฐณพฐ วงศรสายเชพนอ

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนคษยรและชคมชน

อ.กรภพทร ก วตตวภานวชกคล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สาขาการจพดการโรงแรมและการทสองเทชพยว

อ.พวมพร ศรชรคสงเรพอง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

อ.วพสราภรณร ละนวล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สาขาการจพดการโรงแรมและการทสองเทชพยว

อ.เขมจวรา หนองเปพ ด

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สาขาการจพดการโรงแรมและการทสองเทชพยว

นางขนวษฐา  คนาจพนทรรแก ดว

     วพฒนธรรมจพงหวพดกาญจนบครช

     

นายนเรศ  จคลบคตร

     ทสองเทชพยวและกชฬาจพงหวพดกาญจนบครช

     

นายจรายคทธ  มงคลวงษร

     -

     

นางสาวเรวดช ภภอคดม

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สนานพกงานเลขานคการ

นายภานควพฒนร  ปพญจเมธช

     -

     

รศ.ธพญญะ เตชะศชลพวทพกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การศศกษาระบบการผลวตต ดนหงสรเหวน

ลภกผสมตพดดอกในระดพบอคตสาหกรรม

 71 7/2556-1/2558  1,500,000.00

รศ.ดร.นพมณช โทปคญญานนทร

     มหาววทยาลพยแมสโจ ด

     

ผศ.ดร.ปวชณา ภภมวสคทธาผล

     มหาววทยาลพยแมสโจ ด

     

ดร.ศรชกาญจนา คล ดายเรพอง

     มหาววทยาลพยแมสโจ ด
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ผศ.ดร.ปรานอม

     มหาววทยาลพยแมสโจ ด

     

การศศกษาระบบการผลวตต ดนหงสรเหวน

ลภกผสมตพดดอกในระดพบอคตสาหกรรม

 71 7/2556-1/2558  1,500,000.00

ผศ.ดร.ธชรนคช เจรวญกวจ

     มหาววทยาลพยแมสโจ ด

     

รศ.ดอกรพก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

การศศกษาลพกษณะทางอคทกววทยา 

ตามการเปลชพยนแปลงการใช ด

ประโยชนรทชพด วน พพนนทชพต ดนนนนาแมสกลอง 

จพงหวพดกาญจนบคชรช

 72 8/2556-2/2558  323,315.00

นายสนาเรวง ปานอคทพย

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส าและพพนธครพพช

     

นายสมชาย อสอนอาษา

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส าและพพนธครพพช

     

นางสาวบคญมา ดชแสง

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส าและพพนธครพพช

     

รศ.ธพญญะ เตชะศชลพวทพกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การศศกษาและประเมวนศพกยภาพทาง

การตลาดของหงสรเหวนพพนธครใหมส

 73 7/2556-1/2558  1,070,000.00

รศ.ธพญญะ เตชะศชลพวทพกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

รศ.ดร.นพมณช โทปคญญานนทร

     มหาววทยาลพยแมสโจ ด

     

รศ.ดร.เฉลวมศรช นนทสวพสดวธศรช

     มหาววทยาลพยแมสโจ ด

     

ผศ.เฌอมาลยร วงศรชาวจพนทร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.ดร.ธชรนคช เจรวญกวจ

     มหาววทยาลพยแมสโจ ด

     

ผศ.อรรณพ หอมจพนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การศศกษาสภาพแวดล ดอม อคทกววทยา 

อคทกธรณชววทยาและคคณภาพนนนาเพพพอ

พพฒนาการทสองเทชพยวแหลสงนนนาพคร ดอน

ในภาคตะวพนตกของประเทศไทย

 74 5/2555-3/2557  580,000.00

อ.พงศกร จววาภรณรคคปตร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

อ.กพญจนรนรช  ชสวงฉนพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ดร.รพงสวมา ชลคคป

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

การศศกษาสมบพตวทางกายภาพและ

การเข ดากพนได ดกพบระบบของสวพงมชชชววต

ของโครงรสาง เลชนยงเซลลรของพอลวแล

คตวกแอสวตกพบเซรชซ วน

 75 11/2555-10/255

6

 412,000.00

ดร.วชรศพกดวธ สมวทธวพงศร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

ดร.พวมพรพร อคทยารพตนร

     สถาบพนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว
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นางจคฬาลพกษณร จารคนคช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การศศกษาสมบพตวและใช ดประโยชนรจาก

ข ดาวโพดลภกผสมแอนโธไซยานวนสภง

 76 6/2556-10/2557  2,283,900.00

นางสาวอภวญญา จคฑางกภร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

นางจคฬาลพกษณร จารคนคช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นายนวพพฒนร ลวนมสงวน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นางสาววราภรณร ประเสรวฐ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นางสาวงามจวตร โลสววทภร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นางสาวชสอลพดดา เทชพยงพคก

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

ดร.อคดมลพกษณร สคขอพตตะ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

ดร.สคคพนธรส ธาดากวตตวสาร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.ศานวต เก ดาเอชนยน

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

อ.จพกรกฤษณร พจนศวลปร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

นางจพนทรรเพพญ แสงประกาย

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางจพนทรรสคดา จรวยวพฒนววจวตร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

ดร.สร ดอยทอง สายหยคดทอง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

นายสมโภชนร ใหญสเอชพยม

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นายวรพล เพพงพวนวจ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโรงงาน

นายววนพศ ภภมวนาถ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

นางสาวชมดาว สวกขะมณฑล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร
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ดร.สคพนวดา (พงษรศวรว)  ววนวจฉพย

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การศศกษาสมบพตวและใช ดประโยชนรจาก

ข ดาวโพดลภกผสมแอนโธไซยานวนสภง

 76 6/2556-10/2557  2,283,900.00

นายดนารงศพกดวธ อายควนานนทร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.ธพญญะ เตชะศชลพวทพกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การศศกษาสรชรววทยาหลพงการเกพบเกชพยว

ของหงสรเหวนพพนธครใหมส

 77 7/2556-1/2558  1,010,000.00

อ.อพณณรชญานร  มงคลชพยพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

รศ.ธพญญะ เตชะศชลพวทพกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.พพชรชยา บคญกอแก ดว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.เฌอมาลยร วงศรชาวจพนทร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.ดร.งามนวจ ชพพนบคญงาม

     มหาววทยาลพยมหวดล

     

ผศ.ดร.ทยา เจนจวตตวกคล

     มหาววทยาลพยมหวดล

     

ผศ.อคไรวรรณ อรพญวาสนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

การศศกษาสารออกฤทธวธเพพพอต ดาน

โปรตชนทชพสนาคพญตสอการอยภสรอดของ

เชพนอพลาสโมเดชยมในยคงพาหะนนาโรค

มาลาเรชย

 78 11/2555-3/2557  414,000.00

อ.อพญชณช คภเบอรสา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

ดร. วรพญญภ พภลเจรวญ

     คณะเภสพชศาสตรร จคฬาลงกรณรมหาววทยาลพย

     

อ.วรรณดช สคทธวนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การสสงเสรวมการบรวหารจพดการทชพดชเพพพอ

สร ดางประสวทธวผลในการดนาเนวนธครก

รรมของววสาหกวจชคมชน จ.สมคทรสาคร

 79 7/2556-1/2558  548,000.00

นายชาญยคทธร ภาณคทพต

     กรมสสงเสรวมการเกษตร

     

นายสมเกชยรตว สคทธวนรากร

     นพกววชาการอวสระ

     

รศ.บนาเพพญ เขชยวหวาน

     มหาววทยาลพยสคโขทพยธรรมธวราช

     

ผศ.สควรรณา นาคววบภลยรวงศร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

นางระนอง จรคงกวจกคล

     สนานพกงานเกษตรจพงหวพดสมคทรสาคร
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อ.วรรณดช สคทธวนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การสสงเสรวมการผลวตและการตลาด

เพพพอยกระดพบความสามารถในอาชชพ

ของววสาหกวจชคมชน จ.สมคทรสาคร ใน

กระแสการเปลชพยนแปลง

 80 7/2556-1/2558  608,000.00

อ.วรรณดช สคทธวนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

ผศ.จวนตนา กาญจนววสคทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

นางพวมกาญจนร ชพยจวตรรสกคล

     สนานพกงานวพฒนธรรมจพงหวพดสมคทรสาคร

     

นางสาวพรหมปพร นวลแสง

     มหาววทยาลพยเกษมบพณฑวต

     

นางระนอง จรคงกวจกคล

     สนานพกงานเกษตรจพงหวพดสมคทรสาคร

     

นางยคพา อวนทราเวช

     กรมสสงเสรวมการเกษตร

     

อ.วรรณดช สคทธวนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การสสงเสรวมววถชการกวนและพฤตวกรรม

สคขภาพเพพพอการมชชชววตทชพดชของสมาชวก

ววสาหกวจชคมชนจพงหวพดสมคทรสาคร

 81 7/2556-1/2558  468,000.00

นางสาวศวรวพร ตพนจอ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

อ.วรรณดช สคทธวนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

ผศ.เนตรนภวส เขชยวขนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

นางสาวสมจวต อสอนเหม

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นายญาธวปวชรร ปพกแก ดว

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสวรวดา อคปนพนทร

     กรมสสงเสรวมการเกษตร

     

นายสถวตยรพงษร มพพนหลนา

     คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

ผศ. ดร. เฉลวมศรช นนทรสวพสดวธศรก

     ภาคววชาพพชสวน คณะผลวตกรรมการเกษตร ม.แมส

โจ ด

     

การสร ดางความหลากหลายทางพพนธค

กรรมของพพชพพนนเมพอง แมสยะ และ

เทชยนตะนาวศรชโดยเหนชพยวนนาด ดวยรพงสช

 82 7/2556-6/2558  276,000.00

รศ.พชรนคช จอมพคก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชารพงสชประยคกตรและไอโซโทป

นางสาวณพฐรนวชภภ สคก วน

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ศภนยรววจพยนววเคลชยรรเทคโนโลยช

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การสร ดางคคณคสาในโซสอคปทาน

อคตสาหกรรมสวนค ดาฮาลาล

 83 9/2556-8/2557  7,029,158.00
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ผศ.ปรารถนา ปรารถนาดช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การสร ดางคคณคสาในโซสอคปทาน

อคตสาหกรรมสวนค ดาฮาลาล

 83 9/2556-8/2557  7,029,158.00

อ.อพจฉรา เกษสควรรณ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ดร. พรพรหม ชพยฤทธวไชย

     สนานพกงานมาตรฐานสวนค ดาเกษตรและอาหารแหสง

ชาตว

     

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

การสร ดางแผนทชพแหลสงเชพนอเพลวงเพพพอ

ประเมวนความเสชพยงตสอการเกวดไฟใน

ปส าพรคควนเครพง

 84 8/2556-2/2558  913,000.00

รศ.ประสงคร สงวนธรรม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจพดการปส าไม ด

รศ.ดร.สคระ พพฒนเกชยรตว

     มหาววทยาลพยมหวดล

     

รศ.ดอกรพก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

นายตรชภพ ทวพยศพกดวธ

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส าและพพนธครพพช

     

นายกฤษนพยนร เจรวญจวตร

     มหาววทยาลพยบภรพา

     

นางจคฬาลพกษณร จารคนคช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การสร ดางมภลคสาและการใช ดประโยชนร

อยสางครบวงจรจากข ดาวโพดลภกผสม

แอนโธไซยานวนสภง

 85 6/2556-10/2557  82,500.00

ดร.โชคชพย เอกทพศนาวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

นางสาวอภวญญา จคฑางกภร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

ดร.สคพนวดา (พงษรศวรว)  ววนวจฉพย

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นายนวพพฒนร ลวนมสงวน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

อ.สคชาตว เหลพองประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การอนครพกษรและฟพนนฟภสภาพแวดล ดอม

ทางนนนาในเขตเมพองของภภมวภาคเอเซชย

 86 6/2556-6/2557  2,700,000.00

ผศ.ชคตวมา ไวศรายคทธร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

การออกแบบและพพฒนาระบบการ

ตามสอบเพพพอการบรวหารโซสอคปทาน

สวนค ดาเกษตรและอาหารภายใต ดตรา

รพบรอง Q

 87 11/2555-11/255

6

 1,000,000.00

ผศ.เกรชยงไกร แก ดวตระกภลพงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผศ.สมพงษร เจษฎาธรรมสถวต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน
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ผศ.ปวยะ กวตตวภาดากคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การออกแบบและพพฒนาระบบการ

ตามสอบเพพพอการบรวหารโซสอคปทาน

สวนค ดาเกษตรและอาหารภายใต ดตรา

รพบรอง Q

 87 11/2555-11/255

6

 1,000,000.00

น.ส.ปนพดดา ประมวลทรพพยร

     สนานพกงานมาตรฐานสวนค ดาเกษตรและอาหารแหสง

ชาตว

     

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

ความสพมพพนธรระหวสางความหนาของ

ชพ นนพรคกพบปพจจพยสวพงแวดล ดอมบาง

ประการในปส าพรคควนเครพง

 88 8/2556-2/2558  476,000.00

อ.จงรพก วพชรวนทรรรพตนร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

นายกรรณเกษม มชสคข

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส าและพพนธครพพช

     

นายธนกร รพกธรรม

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส าและพพนธครพพช

     

สครภพ สคทธวววเศษ

     คณะววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช มหาววทยาลพย

เทคโนโลยชราชมงคลกรคงเทพ

     

ความหลากหลายของสพตวรขาปล ดอง

ขนาดเลพกในดวนบรวเวณสถานชววจพยสวพง

แวดล ดอมสะแกราช

 89 10/2555-9/2556  300,000.00

อ.เกษม คงนวรพนดรสคข

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

อ.วคฒว ทพกษวณธรรม

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

รศ.ดอกรพก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

คคณคสาและการบรวการของระบบนวเวศ

ปส าเขตร ดอน : พพนนทชพต ดนนนนาแมสกลอง 

จพงหวพดกาญจนบครช

 90 8/2556-2/2558  -  

นายสนาเรวง ปานอคทพย

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส าและพพนธครพพช

     

อ.ประทชป ด ดวงแค

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

นายตสอลาภ คนาโย

     มหาววทยาลพยแมสโจ ด

     

รศ.ดอกรพก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

คคณคสาและการบรวการทางชชวภาพของ

สพตวรปส า พพนนทชพต ดนนนนาแมสกลอง จพงหวพด

กาญจนบครช

 91 8/2556-2/2558  323,360.00

อ.ประทชป ด ดวงแค

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

รศ.ดอกรพก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

อ.ครศร ศรชกคลนาถ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

แครวโอไทปร ของสพตวรในสกคลตะกวดทชพ

ได ดจากเทคนวคทางเซลลรพพนธคศาสตรร

ระดพบโมเลกคล

 92 10/2555-9/2557  800,000.00
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รศ.สครวนทรร ปวยะโชคณากคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

แครวโอไทปร ของสพตวรในสกคลตะกวดทชพ

ได ดจากเทคนวคทางเซลลรพพนธคศาสตรร

ระดพบโมเลกคล

 92 10/2555-9/2557  800,000.00

สคดารพตนร บสายเจรวญ

     สนานพกอนครพกษร ววจพย และการศศกษา องครการสวน

สพตวรในพระบรมราชภปถพมปร

     

อนคพงษร นวลแพง

     สนานพกอนครพกษร ววจพย และการศศกษา องครการสวน

สพตวรในพระบรมราชภปถพมปร

     

ศรานนทร เจรวญสคข

     สนานพกอนครพกษร ววจพย และการศศกษา องครการสวน

สพตวรในพระบรมราชภปถพมปร

     

สคเมธ กมลนรนาถ

     สนานพกอนครพกษร ววจพย และการศศกษา องครการสวน

สพตวรในพระบรมราชภปถพมปร

     

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

โครงการจพดการความรภ ดจากงานววจพย

และสร ดางแผนยคทธศาสตรรเพพพอการ

จพดการคคณภาพนนนาอยสางยพพงยพนลคสมนนนา

ปราจชนบครช กรณชศศกษาลคสมนนนาคลอง

สารภช

 93 3/2556-3/2557  2,000,000.00

อาจารยรกฤตยชล ทองธรรมสถวต

     คณะมนคษยศาสตรรและสพงคมศาสตรร มหาววทยาลพย

เทคโนโลยชราชมงคลตะวพนออก

     

ดร.ชลวตา สควรรณ

     คณะเทคโนโลยชและการจพดการอคตสาหกรรม 

มหาววทยาลพยเทคโนโลยชพระจอมเกล ดา ววทยาเขต

ปราจชนบครช

     

อาจารยรสครพงษร ดาราม

     คณะเทคโนโลยชและการจพดการอคตสาหกรรม 

มหาววทยาลพยเทคโนโลยชพระจอมเกล ดา ววทยาเขต

ปราจชนบครช

     

ดร.ววบภลยร เหรชยญสงสาวงศร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร มหาววทยาลพยเทคโนโลยช

พระจอมเกล ดา ววทยาเขตปราจชนบครช

     

ดร.วรรณทวชา  ลาภศวรว

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร มหาววทยาลพยเทคโนโลยช

พระจอมเกล ดา ววทยาเขตปราจชนบครช

     

อ.กวตตวพจนร เพวพมพภล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

นายสพญชพย  เอชพยมประเสรวฐ

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

นายณพล  อนคตตรพงกภร

     มหาววทยาลพยมหวดล ววทยาเขตนครสวรรคร

     

นางประภาชพพน  คงสวนธร

     ภาคววชาอนครพกษววทยา คณะวนศาสตรร

     



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 90 of 177

นางสาวสคชาดา  วพงอนานนทร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

โครงการจพดการความรภ ดจากงานววจพย

และสร ดางแผนยคทธศาสตรรเพพพอการ

จพดการคคณภาพนนนาอยสางยพพงยพนลคสมนนนา

ปราจชนบครช กรณชศศกษาลคสมนนนาคลอง

สารภช

 93 3/2556-3/2557  2,000,000.00

จพนทรา อวนทนนทร

     ภาคววชาชชวววทยา คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลพย

บภรพา

     

จชโนมไมโทคอนเดรชยของสพตวรในสกคล

ตะกวดสาหรพบการประเมวนความ

สพมพพนธรทางวววพฒนาการ

 94 10/2555-9/2557  600,000.00

อ.ครศร ศรชกคลนาถ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

ดร.บรวพพตร ศวรวอรคณรพตนร

     สนานพกอนครพกษร ววจพย และการศศกษา องครการสวน

สพตวรในพระบรมราชภปถพมปร

     

รศ.สครวนทรร ปวยะโชคณากคล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

กชรตว กพนยา

     สวนสพตวรนครราชสชมา

     

สคเมธ กมลนรนาถ

     สนานพกอนครพกษร ววจพย และการศศกษา องครการสวน

สพตวรในพระบรมราชภปถพมปร

     

อ.วรรณดช สคทธวนรากร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

ชคดโครงการววจพย เส ดนทางสภสการเรชยนรภ ด

และการบรวหารจพดการทชพดชเพพพอยก

ระดพบความสามารถในอาชชพและการ

มชชชววตทชพดชของววสาหกวจชคมชน จ.

สมคทรสาครเพพพอขพบเคลพพอนเศรษฐกวจ

ชคมชนตามปรพชญาเศรษฐกวจพอเพชยง

 95 7/2556-1/2558  147,000.00

รศ.สากล สถวตววทยานพนทร

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภภมวศาสตรร

ฐานข ดอมภลภภมวสารสนเทศทชพจนาเปพ นตสอ

การเพวพมศพยกภาพการพพฒนาการ

เกษตรภาคตะวพนออกภายใต ดความ

แปรปรวนสภาพภภมวอากาศ

 96 10/2555-9/2556  197,368.00

นายอดคลเดช  กองแก ดว

     นวส วตปรวญญาโท  สาขาภภมวศาสตรร  คณะสพงคม

ศาสตรร  มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

ผศ.อคทพยวรรณ แสงวณวช

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ตอบสนองด ดานการเตวบโตของกล ดาไม ด

วงศรยางทชพมชเหพดเผาะสพมพพนธรอยภสกพบ

รากแบบเอคโตไมคอรรไรซา (ปชทชพ 2)

 97 7/2556-7/2557  500,000.00

นายเจษฎา วงครพรหม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ศภนยรววจพยปส าไม ด

อ.เยาวภา อรสามศวรวรคจวเวทยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

นายบารมช สกลรพกษร

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด คณะวนศาสตรร มก.

     

รศ.มณฑล จนาเรวญพฤกษร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

น.ส.ธารรพตนร แก ดวกระจสาง

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไิ ดม ด คณะวนศาสตรร มก.
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นางกพลยาณช สคววทวพส

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยปากชสอง

เทคโนโลยชการผลวตและเพวพมมภลคสา

กล ดวยนนนาวพาเชวงอคตสาหกรรม

 98 8/2556-11/2557  641,240.00

รศ.ดอกรพก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ผลกระทบของการเปลชพยนแปลงการ

ใช ดประโยชนรทชพด วนตสอพลวพตและความ

หลากหลายของพรรณพพช

 99 8/2556-2/2558  365,215.00

รศ.ดอกรพก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ผศ.สราวคธ สพงขรแก ดว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

ผลกระทบของไฟตสอการกพกเกพบและ

ปลดปลสอยคารรบอนในปส าพรคควนเครพง

 100 8/2556-2/2558  473,000.00

ผศ.สาพวศ ดวลกสพมพพนธร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

ผศ.ชลาธวป สมาหวโต

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผลของการจพดการเรชยนรภ ดแบบสพบเสาะ

หาความรภ ดทางววทยาศาสตรรตสอ

พพฒนาการด ดานการควดและสตวปพญญา

ของเดพกชพ นนอนคบาล

 101 12/2555-3/2557  800,000.00

เทพกพญญา พรหมขพตวแก ดว พพชรดา รพกยวพง อวทธวพงษร โล

กคตรพล อคไรว

     สถาบพนสสงเสรวมการสอนววทยาศาสตรรและ

เทคโนโลยช

     

นายสคธช วพงเตพอย

     มหาววทยาลพยบภรพา ววทยาเขตปราจชนบครช

     

ผลของชนวดฟอสเฟต เกลพอ และ

ความเปพ นกรดดสางตสอผลผลวตและ

คคณภาพของปลานวลแลสแชสแขพง ปชทชพ 2

 102 11/2555-12/255

6

 169,400.00

อ.จชรวรรณ มณชโรจนร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภพณฑรประมง

นางบคษรา  จงรวยทรพพยร

     สนานพกอนครพกษรและตรวจสอบมาตรฐานหมสอนไหม

     

ผลของบรรจคภพณฑรและระยะเวลาการ

เกพบรพกษาตสอคคณสมบพตวการต ดานการ

เกวดออกซวเดชพพนและสมบพตวการลด

ระดพบนนนาตาลในเลพอดของชาใบหมสอน

 103 10/2555-9/2558  568,300.00

นายอนคช วต  หาญนครพกษร

     สนานพกอนครพกษรและตรวจสอบมาตรฐานหมสอนไหม

     

นางสาวนพนทวรรณ  รพกพงษร

     สนานพกอนครพกษรและตรวจสอบมาตรฐานหมสอนไหม

     

นางสาวรดาชญา  นาวานวมวตกคล

     สนานพกอนครพกษรและตรวจสอบมาตรฐานหมสอนไหม

     

อ.ศวรวพร เรชยบร ดอย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

รศ.ดร.ปวพน  จพนจคฬา

     ภาคววชาสพตวศาสตรร คณะทรพพยากรธรรมชาตว 

มหาววทยาลพยสงขลานครวนทรร ววทยาหาดใหญส

     

ผลของระดพบกลชเซอรชนดวบในอาหาร

โคเนพนอตสอการใช ดประโยชนรได ดของ

โภชนะและสมรรถภาพการเจรวญเตวบ

โตของโคเนพนอ

 104 1/2556-10/2557  390,400.00

รศ.สมวต ยวนมมงคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล
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นางทวชพร เรพองพรวนม

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตกระบพอและโค

ผลของระดพบกลชเซอรชนดวบในอาหาร

โคเนพนอตสอการใช ดประโยชนรได ดของ

โภชนะและสมรรถภาพการเจรวญเตวบ

โตของโคเนพนอ

 104 1/2556-10/2557  390,400.00

นางสาวสคธวษา มาเจรวญ

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตกระบพอและโค

นายววสภตร ไมตรชจวตตร

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตกระบพอและโค

นายสมพร ปคส นโกป

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน ศภนยร

ววจพยและพพฒนาการผลวตกระบพอและโค

     

รศ.ดอกรพก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ผลวตผลรองของปส า ในปส าผสมผลพด

ใบ สถานชววจพยต ดนนนนาแมสกลอง จพงหวพด

กาญจนบครช

 105 8/2556-2/2558  304,110.00

นายตสอลาภ คนาโย

     มหาววทยาลพยแมสโจ ด

     

รศ.ดอกรพก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

อ.ววน สครเชษฐพงษร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยาและววทยาภภมวคค ดมกพน

ระดพบการแสดงออกของ miRNA-29a 

ระหวสางการตวดเชพนอไวรพสพชอารรอารรเอส 

ในเซลลรเมพดเลพอดขาวสคกรและ 

MARC-145

 106 6/2556-6/2557  126,000.00

นางสาวก ดานทวพยร ชาตววงศร

     สนานพกงานคณะกรรมการสสงเสรวมการศศกษาเอกชน

     

รภปแบบการจพดกวจกรรมสสงเสรวมการ

เรชยนรภ ดเพพพอเข ดาสภสตลาดแรงงานของนพก

เรชยนโรงเรชยนเอกชนประเภท

อาชชวศศกษา

 107 5/2556-10/2557  600,000.00

ผศ.อนคชพย รามวรพงกภร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

อ.นลวนรพตนร รพกกคศล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

ผศ.ดร.สครพงษร จรพสโรจนกคล

     xxx

     

รภปแบบการทสองเทชพยวทชพเหมาะสมตาม

แนวชายแดนทชพเชพพอมโยงไทยกพบเมชย

นมารร

 108 8/2556-8/2557  470,580.00

อ.ฐณพฐ วงศรสายเชพนอ

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนคษยรและชคมชน

รศ.สคมวตร สควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนคษยรและชคมชน

ผศ.สวทธวธ ธชรสรณร

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สาขาววชาการจพดการทางการกชฬา

นายดนคพล  แสงนาค

     ม.ราชภพฎกาญจนบครช

     

อ.กรภพทร ก วตตวภานวชกคล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สาขาการจพดการโรงแรมและการทสองเทชพยว
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อ.พวมพร ศรชรคสงเรพอง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรร

รภปแบบการทสองเทชพยวทชพเหมาะสมตาม

แนวชายแดนทชพเชพพอมโยงไทยกพบเมชย

นมารร

 108 8/2556-8/2557  470,580.00

อ.วพสราภรณร ละนวล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สาขาการจพดการโรงแรมและการทสองเทชพยว

อ.เขมจวรา หนองเปพ ด

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สาขาการจพดการโรงแรมและการทสองเทชพยว

นางขนวษฐา  คนาจพนทรรแก ดว

     วพฒนธรรมจพงหวพดกาญจนบครช

     

นายนเรศ จคลบคตร

     ทสองเทชพยวและกชฬาจพงหวพดกาญจนบครช

     

นางศวรวพร  ห ดวยแก ดว

     -

     

นางสาวเรวดช ภภอคดม

     คณะววทยาศาสตรรการกชฬา กนาแพงแสน

     สนานพกงานเลขานคการ

นายภานควพฒนร  ปพจจเมธช

     สถาบพนววจพยและพพฒนา กนาแพงแสน

     

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

ลพกษณะแหลสงเชพนอเพลวงและ

พฤตวกรรมไฟปส าพรคควนเครพงในแหลสง

เชพนอเพลวงประเภทตสางๆ

 109 8/2556-2/2558  537,000.00

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

น.ส.ชลธวดา เชวญขคนทด

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส าและพพนธครพพช

     

นายกรรณเกษม มชสคข

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส าและพพนธครพพช

     

นายธนกร รพกธรรม

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส าและพพนธครพพช

     

รศ.สพนตร เกตคปราณชต

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

นายศวรว อพคคะอพคร

     กรมอคทยานแหสงชาตว สพตวรปส าและพพนธครพพช

     

ผศ.อคไรวรรณ อรพญวาสนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

วววพฒนาการระดพบโมเลกคลของกลคสมยชน

ภภมวค ดมกพนตสอเชพนอพลาสโมเดชยมในยคง

พาหะนนาโรคมาลาเรชยกลคสม 

Anopheles dirus complex ใน

ประเทศไทย

 110 11/2555-3/2557  649,000.00

ผศ.อคไรวรรณ อรพญวาสนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

ดร. จวนรภา โพธวกสวกร

     คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลพยมหวดล
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ผศ.ชชวารพตนร พรวนทรากภล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

ศพกยภาพของสพตวรไมสมชกระดภกสพนหลพง

ในแนวปะการพงจพงหวพดตราด เพพพอการ

ใช ดประโยชนรด ดานการทสองเทชพยวและ

การประมง

 111 10/2555-10/255

7

 639,960.00

นางสาววพลยา กลวพนทอง

     ภาคววชาชชวววทยา คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลพย 

รามคนาแหง

     

นางสาวกพญญรวรา แสงมณช

     ภาคววชาชชวววทยา คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลพย 

รามคนาแหง

     

ผศ.วราภา มหากาญจนกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

สภาวะเครชยดจากการเกวดออกซวเดชพพน

ของ closidium perfringens และ

การประยคกตรใช ดสารออกซวไดสรใน

กระบวนการล ดางเพพพอลดจนานวนเซลลร

ของเชพนอ closidium perfringens ใน

พรวกแห ดง

 112 7/2556  220,000.00

นายอรรณพ ทพศนอคดม

     บพณฑวตววทยาลพย สาขาววทยาศาสตรรการอาหาร

     

อ.เกชยรตวสคดา เหลพองววลพย

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

อวทธวพลของพพนธคร และแหลสงปลภก ตสอ

กวจกรรมของเอนไซมรในกระบวนการ

สพงเคราะหรแคโรทชนอยดรในมะละกอ

สายพพนธครทชพมชความสนาคพญทางการค ดา

 113 11/2555-10/255

6

 820,500.00

ศ.จรวงแท ด ศวรวพานวช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

นางกพลยาณช สคววทวพส

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยปากชสอง

อวทธพพลของสายพพนธครและอายคตสอองคร

ประกอบทางเคมช และสมบพตวทางเคมช

เชวงฟวส วกสรของกล ดวยนนนาว ดาและแปดง

กล ดวย

 114 8/2556-11/2557  476,000.00

ผศ.มาศอคบล ทองงาม

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

อ.ศศวธร ตรงจวตภพกดช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

นางกพลยาณช สคววทวพส

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยปากชสอง

รวม     114  โครงการ     งบประมาณ      106,550,972.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการสลงเสรวมการศศกษาเอกชน กระทรวงศศกษาธวการแหลลงททน 

- 
รศ.ปพทมาวดช เลสหรมงคล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การพพฒนานพพฒนานวพตกรรมการ

จพดการเรชยนรภ ดเพพพอพพฒนาทพกษะการควด

ของผภ ดเรชยนเพพพอพพฒนาทพกษะการควด

ของผภ ดเรชยน

 1 9/2556-2/2558  8,000,000.00

อ.พวกคล เอกวรางกภร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.ชานนทร จพนทรา

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รศ.พนวต เขพมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา
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ผศ.สวทธวกร สคมาลช

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การพพฒนานพพฒนานวพตกรรมการ

จพดการเรชยนรภ ดเพพพอพพฒนาทพกษะการควด

ของผภ ดเรชยนเพพพอพพฒนาทพกษะการควด

ของผภ ดเรชยน

 1 9/2556-2/2558  8,000,000.00

อ.เอกรพตนร ศรชตพญญภ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.ปวยะนพนทร หวรพณยรชโลทร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

ผศ.สายสมร ศรชสคขประเสรวฐ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

อ.อคทคมพร อวนทจพกรร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

ผศ.อนคชพย รามวรพงกภร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,000,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการสวทธวมนทษยชนแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.สมปรารถนา ฤทธวธพรวนง

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมทรพพยากรนนนา

การศศกษาเบพนองต ดนเพพพอการกนาหนด

ระยะถอยรสนสนาหรพบชายฝพพงทะเลใน

ประเทศไทย: ด ดานววศวกรรม

 1 3/2556-9/2556  98,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      98,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการอดอยและนจ นาตาลทรายแหลลงททน 

- 
รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

การพพฒนาเครพอขสายการคพดเลพอกพพนธคร

โดยนนาเทคโนโลยชสารสนเทศและ

ระบบเครพอขสายเข ดามาสนพบสนคนการ

ปรพบปรคงและคพดเลพอกพพนธครอ ดอย

 1 12/2555-3/2557  11,660,000.00

อ.นนทวพชรร ชพยณรงคร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.พงศรศพกดวธ ชลธนสวพสดวธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.ชคตว มสวงประเสรวฐ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสานนทร บคญมช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมชาย หลสอมหพทธนะกคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน ภาคววชาเกษตรกลววธาน

     

อ.กมลพรรณ แสงมหาชพย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

โครงการพพฒนาประสวทธวภาพโรงงาน

นนนาตาลทรายด ดานต ดนกนาลพงหม ดอนนนา

 2 12/2555-10/255

6

 5,450,000.00

ผศ.เกรชยงไกร อพศวมาศบพนลพอ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล
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รศ.ธพญญะ เกชยรตววพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการพพฒนาประสวทธวภาพโรงงาน

นนนาตาลทรายด ดานต ดนกนาลพงหม ดอนนนา

 2 12/2555-10/255

6

 5,450,000.00

ผศ.ทวพยรรพตนร เลาหววเชชยร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

โครงการพพฒนาและขยายอ ดอยพพนธครดช 

ปช  2556

 3 12/2555-3/2557  82,900,000.00

รศ.รพตนา ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.พงศรศพกดวธ ชลธนสวพสดวธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.นนทวพชรร ชพยณรงคร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.ชคตว มสวงประเสรวฐ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผศ.สมบพตว ขาวประทชป

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผศ.ลพ ภวภภตานนทร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

นายปฐมพงษร คคมพล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมหวพง หลชค ดา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสานนทร บคญมช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมชาย หลสอมหพทธนะกคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน ภาคววชาเกษตรกลววธาน

     

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

จ ดดทนาแผนการพพฒนาและสสงเสรวม

พพนธครอ ดอยพพนธครดช

 4 12/2555-3/2557  6,830,000.00

อ.ชคตว มสวงประเสรวฐ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผศ.สมบพตว ขาวประทชป

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผศ.ลพ ภวภภตานนทร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.พงศรศพกดวธ ชลธนสวพสดวธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน
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นายปฐมพงษร คคมพล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

จ ดดทนาแผนการพพฒนาและสสงเสรวม

พพนธครอ ดอยพพนธครดช

 4 12/2555-3/2557  6,830,000.00

นายสมหวพง หลชค ดา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

จพดทนาระบบฐานข ดอมภลเพพพอสนพบสนคน

การปรพบปรคงพพนธครและคพดเลพอกพพนธคร

อ ดอย

 5 12/2555-3/2557  12,780,000.00

รศ.พงศรศพกดวธ ชลธนสวพสดวธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.รพตนา ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

อ.นนทวพชรร ชพยณรงคร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ผศ.ลพ ภวภภตานนทร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

นายสมหวพง หลชค ดา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ววจพยและพพฒนาโครงสร ดางพพนนฐานเพพพอ

การปรพบปรคงพพนธครอ ดอยพพนธครดช

 6 12/2555-3/2557  16,500,000.00

รศ.บพวตร ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.รพตนา ตพ นงวงศรก วจ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายปฐมพงษร คคมพล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสมหวพง หลชค ดา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

นายสานนทร บคญมช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      136,120,000.00 บาท

สจาน จกงานคณะกรรมการอาหารและยาแหลลงททน 

- 
ผศ.กรพณฑรพตนร บคญชสวยธนาสวทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

การประเมวนผลโครงการรณรงครอยสา

หลงเชพพองสาย ปชงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖(THEME เตพอนภพยผสานเลนสร)

 1 6/2556-8/2556  500,000.00

ภญ.ศวรวกคล อนาพนธร

     สนานพกงานคณะกรรมการอาหารและยา

     

น.ส.พพชรวรรณ แก ดวกสา

     สนานพกงานคณะกรรมการอาหารและยา
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จจาแนกตามแหลลงททน
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นางจวนตนา เทชยมทวพร

     สถาบพนการพลศศกษา ววทยาเขตกรคงเทพ

     

การประเมวนผลโครงการรณรงครอยสา

หลงเชพพองสาย ปชงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖(THEME เตพอนภพยผสานเลนสร)

 1 6/2556-8/2556  500,000.00

นางสาวกมลวรรณ อวนตกะพพนธคร

     สนานพกงานคณะกรรมการอาหารและยา

     

ภญ.ศวรวกคล อนาพนธร

     สนานพกงานคณะกรรมการอาหารและยา

     

การประเมวนผลสพมฤทธวธการพพฒนา

ศพกยภาพผภ ดบรวโภคของกองพพฒนา

ศพกยภาพผภ ดบรวโภค ปช  2556

 2 5/2556-8/2556  1,400,000.00

ผศ.กรพณฑรพตนร บคญชสวยธนาสวทธวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพลศศกษา

ผศ.จวนตนา เทชยมทวพร

     สถาบพนการพลศศกษา  ววทยาเขตกรคงเทพ

     

ภก.ภภมวพพฒนร อรคณากภร

     สนานพกงานคณะกรรมการอาหารและยา

     

น.ส.พพชรวรรณ แก ดวกสา

     สนานพกงานคณะกรรมการอาหารและยา

     

อ.สคนทรา โตบพว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

โครงการประเมวนยคทธศาสตรรการ

พพฒนางานคค ดมครองผภ ดบรวโภคด ดาน

ผลวตภพณฑรสคขภาพของสนานพกงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในชสวงปช

งบประมาณ พ.ศ. 2555-2556

 3 6/2556-12/2557  500,000.00

รศ.ดร.วสพนตร  ทองไทย

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      2,400,000.00 บาท

สจาน จกงานทร จพยากรธรรมชาตวและสวทงแวดลดอม จ จงหว จดฉะเชวงเทราแหลลงททน 

- 
รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการจพดการมลพวษชชวภาพจากสวพง

ปฏวกภลรวมฝพพงแมสนนนาบางปะกง จพงหวพด

ฉะเชวงเทรา

 1 1/2556-6/2557  991,700.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      991,700.00 บาท

สจาน จกงานทร จพยากรธรรมชาตวและสวทงแวดลดอม จ จงหว จดนครสวรรครแหลลงททน 

- 
ผศ.บคญมา ปดานประดวษฐร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

ชคมชนต ดนแบบในการเรชยนรภ ดและ

จพดการสวพงแวดล ดอมชคมชน (การจพดการ

ขยะมภลฝอยในชคมชนแบบครบวงจร)

 1 4/2556-9/2556  1,019,250.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,019,250.00 บาท

สจาน จกงานทร จพยากรธรรมชาตวและสวทงแวดลดอม จ จงหว จดพระนครศรออยทธยาแหลลงททน 

- 
รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการสนารวจออกแบบระบบบนาบพด

นนนาเสชยขนาดเลพกในสถานศศกษาและ

ศาสนสถานพพนนทชพจพงหวพดพระนครศรช

อยคธยา โครงการพพฒนาและเสรวม

สร ดางรพกษรเจ ดาพระยา/ปส าสพกอยสาง

ยพพงยพน ประจนาปชงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ กลคสมจพงหวพดภาคกลางตอน

บน ๑

 1 8/2556-8/2557  1,600,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,600,000.00 บาท

สจาน จกงานนโยบายและแผนพล จงงาน กระทรวงพล จงงานแหลลงททน 

- 
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ดร.มะลววพลยร หฤทพยธนาสพนตวธ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

โครงการการพพฒนาต ดนแบบการ

บรวหารจพดการหญ ดาเชพนอเพลวง(Feed 

stockmanagement model) เพพพอ

ผลวตพลพงงานแบบครบวงจร

 1 8/2556-8/2558  22,011,000.00

ดร.พวลาณช ไวถนอมสพตยร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นายเกษม หฤทพยธนาสพนตวธ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นายยคทธนา บรรจง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นางสาวเทพา ผคดผสอง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นายเอกพงษร  ธนะวพตว

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและ

พลพงงานชชวภาพ

     

รศ.ประกอบ สครวพฒนาวรรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการพพฒนาต ดนแบบของระบบ

ปรพบอากาศแบบแยกสสวนทชพใช ด

มอเตอรรพพดลมระบายความร ดอน

ประสวทธวภาพสภง

 2 9/2556-8/2557  15,000,000.00

ผศ.ศคภสวทธวธ รอดขวพญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการศศกษาการจพดทนาแผนแมสบท

การนนาเศษยางรถยนตรทชพใช ดแล ดวเพพพอ

ลดปรวมาณการใช ดเชพนอเพลวงฟอสซว

ลในภาคอคตสาหกรรม

 3 8/2556-12/2557  12,444,520.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      49,455,520.00 บาท

สจาน จกงานนว จตกรรมแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
นางพพชรช ตพ นงตระกภล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

นวพตกรรมรสชาตวอาหารไทย: ตนารพบ

แกงมพสมพพนและแกงเขชยวหวาน

 1 6/2556-2/2557  1,900,000.00

ดร.วารคณช วารพญญานนทร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

ดร. สคเชษฐร สมคหเสนชโต

     มหาววทยาลพยศวลปากร

     

นายชคมพล แจ ดงไพร

     สมาคมพสอครพวไทย

     

นางสาวเพลวนใจ ตพงคณะกคล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

ดร.สคมวตรา บคญบนารคง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร
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นางสาวทวพยรธวดา แก ดวตาทวพยร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

นวพตกรรมรสชาตวอาหารไทย: ตนารพบ

แกงมพสมพพนและแกงเขชยวหวาน

 1 6/2556-2/2557  1,900,000.00

นายพวสคทธวธ บคตรสควรรณ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นางเยพนใจ ฐวตะฐาน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาววาสนา นาราศรช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นายญาธวปวชรร ปพกแก ดว

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,900,000.00 บาท

สจาน จกงานประมงจ จงหว จดสกลนครแหลลงททน 

- 
อ.ภภวดล โดยดช

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

การสนารวจความพศงพอใจและประชา

สพมพพนธร: โครงการพพฒนาคคณภาพ

นวเวศววทยาหนองหารและพพฒนา

ทรพพยากรทางวพฒนธรรมเพพพอเสรวม

สร ดางความเข ดมแขพงของชคมชนรอบ

หนองหารอยสางยพพงยพน

 1 6/2556-8/2556  200,000.00

รศ.พงษรศพกดวธ สครวยวนากคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

นายสนธยา ผาลลาพพง

     สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว 

จพงหวพดสกลนคร

     สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว 

จพงหวพดสกลนคร

อ.ประภากรณร แสงววจวตร

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาววศวกรรมเครพพองกลและการผลวต

สคพพตรา ผาลลาพพง

     สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว 

จพงหวพดสกลนคร สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขต

เฉลวมพระเกชยรตว จพงหวพดสกลนคร

     

นายสวทธวชพย บคญทวชไพศาล

     สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว 

จพงหวพดสกลนคร

     สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว 

จพงหวพดสกลนคร

นายยคทธนา แสงสควรรณ

     สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว 

จพงหวพดสกลนคร

     สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว 

จพงหวพดสกลนคร

นายอนคสรณร กคลวงษร

     สนานพกงานววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตวจพงหวพด

สกลนคร

     ฝส ายทรพพยากรบคคคล
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นายรพชชานนทร ผงทอง

     สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขตเฉลวมพระเกชยรตว 

จพงหวพดสกลนคร สถาบพนววจพยและพพฒนา ววทยาเขต

เฉลวมพระเกชยรตว จพงหวพดสกลนคร

     

การสนารวจความพศงพอใจและประชา

สพมพพนธร: โครงการพพฒนาคคณภาพ

นวเวศววทยาหนองหารและพพฒนา

ทรพพยากรทางวพฒนธรรมเพพพอเสรวม

สร ดางความเข ดมแขพงของชคมชนรอบ

หนองหารอยสางยพพงยพน

 1 6/2556-8/2556  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

สจาน จกงานปล จดกระทรวงเกษตรและสหกรณรแหลลงททน 

- 
รศ.พนวต เขพมทอง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

การประเมวนผลการดนาเนวนงาน

โครงการศภนยรการเรชยนรภ ดเศรษฐกวจพอ

เพชยงชคมชน

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

รศ.วสพนตร ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

อ.สคนทรา โตบพว

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

รศ.วรพทยา ธรรมกวตตวภพ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

รศ.สคววสา พพฒนเกชยรตว

     สนานพกสสงเสรวมและฝศกอบรม บางเขน

     ฝส ายฝศกอบรม

อ.สมหมาย อคดมววทวต

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การสนารวจความต ดองการความคาด

หวพงและความพศงพอใจและไมสพศงพอ

ใจของผภ ดรพบบรวการและผภ ดมชสสวนได ดสสวน

เสชยของสนานพกงานปลพดกระทรวง

เกษตรและสหกรณร ปชงบประมาณ 

พ.ศ.2556

 2 3/2556-9/2556  300,000.00

รศ.สคมาลช สพนตวพลวคฒว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รศ.ชภเกชยรตว รพกซ ดอน

     สนานพกสสงเสรวมและฝศกอบรม กนาแพงแสน

     ฝส ายการศศกษา ววจพยและพพฒนา

โครงการประเมวนผลการดนาเนวนงาน

ของโครงการพพฒนาศภนยรเครพอขสาย

ปราชญรชาวบ ดาน ปชงบประมาณพ.ศ. 

2556

 3 7/2556-2/2557  2,200,000.00

นายธชระยคทธ พงศรเลวศฤทธวธ

     สนานพกสสงเสรวมและฝศกอบรม กนาแพงแสน

     ฝส ายการศศกษา ววจพยและพพฒนา

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      3,500,000.00 บาท

สจาน จกงานปล จดกระทรวงพล จงงานแหลลงททน 

- 
รศ.มงคล รพกษาพพชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

โครงการสสงเสรวมการเรชยนการสอน

ววชาพลพงงานประยคกตรสนาหรพบการ

ศศกษานอกระบบและ/หรพอ

อาชชวศศกษา

 1 6/2556-6/2557  2,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

สจาน จกงานปล จดกระทรวงศศกษาธวการแหลลงททน 

- 
รศ.ปพทมาวดช เลสหรมงคล

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การพพฒนานวพตกรรมการจพดการเรชยนรภ ด

เพพพอพพฒนาทพกษะการควดของผภ ดเรชยน

 1 7/2556-7/2557  8,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,000,000.00 บาท
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สจาน จกงานพ จฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
อ.เจษฎา ภพทรเลอพงศร

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

Phenotypic characterization of 

drough avoidance and drought 

tolerance traits in selected 

KDML.105 chromosome segment 

substitution lines (CSSL) 

harboring full

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

อ.ศคภสวทธวธ ส วทธาพานวช

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

อ.พรทวพยร ศรชมงคล

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชชวภาพ

Dr.Jeremy Shearman

     สนานพกงานววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

Sequencing and fine mapping of 

Downy Mildew resistant 

Quantitative Trait Loci in Maize

 2 6/2556-12/2558  1,452,000.00

Dr. Sithichoke Tangphatsomruang

     สนานพกงานพพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ชาตว

     

อ.จวนตนา อพนอาตมรงาม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

ดร.สรรเสรวญ จนาปาทอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

ดร.ชบา จนาปาทอง

     บรวษพทซชพช

     

นางสาวปพทมา จพนทรรเรพอง

     นวส วต

     

รศ.ประเสรวฐ ฉพตรวชวระวงษร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การคพดเลพอกและทดสอบพพนธครอ ดอย

เพพพอเพวพมผลผลวตนนนาตาล

 3 11/2555-11/255

8

 4,000,000.00

นายอนคชา วงศรปราณชกคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาอ ดอยและนนนาตาล

อ.อธวราช หนภสชดนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

การจพดการหนอนผชเสพนอเจาะต ดนสพก

แบบผสมผสานในเขตพพนนทชพสวนปส า

แมสลชน องครการอคตสาหกรรมปส าไม ด 

ตนาบลแมสตพน อนาเภอลชน จพงหวพดลนาพภน

 4 4/2556-3/2559  1,617,000.00

อ.ประกาย ราชณควงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

ดร.วพฒนา ศพกดวธชภวงษร

     กลคสมงานกชฏววทยาและจคลชชวววทยาปส าไม ด สนานพกววจพย

การอนครพกษรปส าไม ดและพพนธครพพช กรมอคทยานแหสงชาตว 

สพตวรปส า และพพนธครพพช

     

ผศ.ศคภสวทธวธ รอดขวพญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การใช ดคอมพววเตอรรชสวยงานววศวกรรม

เพพพอการออกแบบผลวตภพณฑรยางทชพใช ด

ในอคตสาหกรรมรถยนตร : กรณชศศกษา

ของยางหค ดมสายไฟในรถยนตร

 5 10/2555-10/255

6

 1,000,000.00
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อรวรรณ ชพชวาลการพาณวชยร

     สนานพกงานพพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ชาตว

     

การใช ดแบคทชรชโอฟาจเปพ น biocontrol 

ในการควบคคมโรคเหชพยวทชพเก วดจากเชพนอ

แบคทชเรชย

 6 11/2555-10/255

8

 3,461,000.00

รศ.ชลวดา เลพกสมบภรณร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

ดร.สมวงษร ตระกภลรคสง

     สนานพกงานพพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช

     

การตรวจสอบความแมสนยนาของเครพพอง

หมายโมเลกคลตสอลพกษณะความหนา

บางของเปลพอกหค ดมเมลพด ความหวาน 

และความต ดานทานโรคราสนวมในข ดาว

โพด

 7 6/2556-12/2556  997,500.00

อ.จวนตนา อพนอาตมรงาม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

ดร.ธชรนคต รสมโพธวธภพกดวธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรเทคโนโลยชหลพงการเกพบเกชพยว

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพพง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

การประเมวนวพฎจพกรชชววตของ

ผลวตภพณฑรข ดาวหอมมะลวอวนทรชยรเพพพอ

การเกษตรอยสางยพพงยพนและการแสดง

ข ดอมภลสวพงแวดล ดอมของผลวตภพณฑร

 8 3/2556-8/2557  2,471,000.00

รศ.ภพทรา เพสงธรรมกชรตว

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

ผศ.รพฐชา ชพยชนะ

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

รศ.สรพญญา วพชโรทพย

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

การประยคกตรใช ดการเผาตามกนาหนด

เพพพอควบคคมกนาจพดหนอนผชเสพนอเจาะต ดน

สพก

 9 5/2556-5/2559  2,866,805.00

อ.ธวดาพร ศคภภากร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสถวตว

การประยคกตรใช ดสถวตวเบยรเซชยนเพพพอการ

ศศกษาคคณลพกษณะเชวงฟพงกรชพพนของ

พพชในระบบนวเวศนรเกษตร

 10 3/2556-2/2557  250,000.00

ผศ.ววรงคร จพนทร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

ศ.อคทพยรพตนร ณ นคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

การปรพบปรคงพพนธครกค ดงก ดามกรามโดยการ

คพดเลพอกรสวมกพบเครพพองหมายพพนธค

กรรม:ปชทชพ 2

 11 1/2556-12/2556  1,300,000.00

ผศ.ศกร คคณวคฒวฤทธวรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

นายศวราวคธ กลวพนบคหงา

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

ผศ.สครวยพน ธพญกวจจานคก วจ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

รศ.สคภาวดช พคสมพวง

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

อ.ธนาทวพยร สควรรณโสภช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล
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น.ส.เนตรชนก ธรรมเนชยมดช

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

การปรพบปรคงพพนธครกค ดงก ดามกรามโดยการ

คพดเลพอกรสวมกพบเครพพองหมายพพนธค

กรรม:ปชทชพ 2

 11 1/2556-12/2556  1,300,000.00

น.ส.อพญลพกษณร วชวรไชยการ

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา คณะประมง มก.

     

รศ.ประเสรวฐ ฉพตรวชวระวงษร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การปรพบปรคงพพนธครอ ดอยเพพพอสะสม

นนนาตาลเรพวและการไว ดตอ

 12 11/2555-11/255

8

 4,164,000.00

นายอนคชา วงศรปราณชกคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาอ ดอยและนนนาตาล

รศ.เดชา วววพฒนรววทยา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

การปดองกพนเนพนอไม ดสพกอยสางยพพงยพนใน

สวนปส าสพกวพงชวนน อ.วพงชวนน จ.แพรส

 13 5/2556-5/2559  1,572,450.00

ดร.วชยะวพฒนร ใจครง

     องครการพวพวธภพณฑรววทยาศาสตรรแหสงชาตว

     

นางอภวญญา พคสมพวง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     สนานพกงานเลขานคการ

อ.ปวตวพงษร โตบพนลพอภพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การพพฒนาประสวทธวภาพการผลวตชช

วมวลจากหญ ดาโตไวชนวดตสางๆ

 14 10/2555-3/2557  1,950,000.00

อ.นพ ตพณมคขยกคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สคขคมาลยร เลวศมงคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ดร.ววลาสวนช จวตตรบรรจง

     กลคสมววจพยเพพพอการคค ดมครองพพนธครพพช กองคค ดมครอง

พพนธครพพช กระทรวงเกษตร และสหกรณร

     

อ.จพกรพงษร ไชยวงษร

     คณะผลวตกรรมการเกษตร สาขาววชาปฐพชศาสตรร 

มหาววทยาลพยแมสโจ ด

     

อ.เทพกพญญา หาญศชลวพต

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การพพฒนาผลวตภพณฑรเครพพองดพพมนนนาผล

ไม ดรวมผสมนนนานมเหลพอง

 15 3/2556-4/2557  150,000.00

รศ.นพนทวพน เทอดไทย

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

นางสาวจคไรพร แก ดวศรชทอง

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร คณะอคตสาหกรรม

เกษตร

     

อ.อพญมณช อาวคชานนทร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การววเคราะหรความสพมพพนธรทางพพนธค

ศาสตรรของมะเขพอ(Solanum 

melongena)เพพพอพพฒนาพพนธครการค ดา

และทนทานตสอสภาวะแล ดงและดวน

เคพม

 16 3/2556-2/2557  250,000.00

ผศ.บคบผา คงสมพย

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.ชเนษฎร ม ดาลนาพอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา
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อ.อพญมณช อาวคชานนทร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การววเคราะหรความสพมพพนธครทางพพนธค

ศาสตรรของมะเขพอ (Solanum 

melongena) เพพพอการพพฒนาพพนธคร

การค ดาและทนทานตสอสภาพแล ดงและ

ดวนเคพม

 17 10/2555-9/2556  250,000.00

ผศ.บคบผา คงสมพย

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.ชเนษฎร ม ดาลนาพอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ประชคมพร นวลอคไร

     สนานพกงานพพฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชแหสง

ชาตว

     

การศศกษากลไกการตวดเชพนอในระยะ

เรวพมต ดนของ Ralstonia 

solanacearum ในมะเขพอเทศ

 18 3/2556-2/2557  500,000.00

รศ.ชลวดา เลพกสมบภรณร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

อ.ปวยะดา จพนทวงศร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

การศศกษาคคณสมบพตวทางชชวเคมชของ

กลคสมยชน ERF เพพพอการพพฒนาสบภสดนา

สายพพนธครทนนนนาทสวม

 19 3/2556-2/2557  250,000.00

อ.สราวคธ คลอวคฒวมพนตรร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

ความหลากหลายของผชเสพนอกลางวพน

ตามระดพบความสภงในอคทยานแหสงชาตว

เฉลวมรพตนโกสวนทรร

 20 4/2556-3/2557  250,000.00

ผศ.ววรงคร จพนทร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

ความหลากหลายทางชชวภาพ การ

สะสมคารรบอนและสถาปพตยกรรมของ

ต ดนไม ด ในปส าฟพนนตพวทชพอายคแตกตสางกพน

ของอคทยานแหสงชาตวเขาใหญส

 21 3/2556-2/2558  1,450,000.00

Dr.Forian J. Hartig

     University of Freiburg,Department of forest 

Biometry, Germany

     

น.ส.กมลทวพยร วงษรสคนทร

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม คณะววทยา

ศาสตรร มก.

     

Mr.warren Brockilman

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

น.ส.อนคตตรา ณ ถลาง

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นายรพฐศาสตรร สมนศก

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

น.ส.อคมาพร มาตมภล

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

น.ส.อรอคมา เพพชรมวตร

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

นางจพนทวมา แสนทอน

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชแหสงชาตว

     

อ.อพศเลข รพตนวรรณช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

ความหลากหลายทางพพนธคกรรมของ

ประชากรผชเสพนอเจาะต ดนสพกในเขต

พพนนทชพสวนปส าภาคเหนพอ องครการ

อคตสาหกรรมปส าไม ด:เพพพอการปดองกพน

กนาจพด

 22 4/2556-3/2558  1,049,900.00
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อ.เบญจคคณ แสงทองพราว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

ความหลากหลายทางพพนธคกรรมของ

ประชากรผชเสพนอเจาะต ดนสพกในเขต

พพนนทชพสวนปส าภาคเหนพอ องครการ

อคตสาหกรรมปส าไม ด:เพพพอการปดองกพน

กนาจพด

 22 4/2556-3/2558  1,049,900.00

อ.อธวราช หนภสชดนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

บคญสสง เอกพงษร

     มหาววทยาลพยอคบลราชธานช

     

โครงการความรสวมมพอในการทดสอบ

สายพพนธครมะเขพอเทศต ดานทานโรค

เหชพยวเขชยวและใบหงวกเหลพองรสวมกพบ

ภาคเอกชน

 23 8/2556-5/2557  300,000.00

นายกรคง สชตะธนช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

รศ.ทรงกลด จารคสมบพตว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

โครงการทนาเตาอบไม ดของร ดานววชาญ

เสาเขพม

 24 7/2556-7/2557  179,000.00

รศ.ธชระ วชณวน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

รศ.ทรงกลด จารคสมบพตว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

โครงการทนาเตาอบไม ดและเตาอบเพพพอ

การ Heat Treatment ของ บจก.

มวตรภาพ วภ ดด ช วพ

 25 12/2555-12/255

6

 206,000.00

รศ.ธชระ วชณวน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

รศ.ทรงกลด จารคสมบพตว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

โครงการทนาเตาอบไม ดและเตาอบเพพพอ

การ Heat Treatment บจก.พช.เค.วภ ด

ดเด ดนพาเลท

 26 12/2555-12/255

6

 232,000.00

รศ.ธชระ วชณวน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

ผศ.กอบศพกดวธ วพนธงไชย

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

โครงการปลภนากไม ดกระยาเลยเปพ นแนว

ปดองกพนการแพรสระบาดของหนอน

ผชเสพนอเจาะต ดนสพกในพพนนทชพสวนปส าแมสลชน

 27 5/2556-5/2559  2,678,360.00

นายอนคช วต เกษชยร

     องครการอคตสาหกรรมปส าไม ด

     

นายวชยะวพฒนร ใจตรง

     องครการพวพวธภพณฑรววทยาศาสตรรแหสงชาตว

     

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพพง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

โครงการแผนทชพนนาทางงานววจพยด ดาน

การประเมวนวพฏจพกรชชววตผลวตภพณฑร

เกษตรและอาหารเพพพอการเกษตร

ยพพงยพนและเศรษฐกวจสชเขชยว

 28 5/2556-8/2556  167,750.00

รศ.อภวชาตว วรรณววจวตร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

เทคโนโลยชกสอกลายพพนธครทพ นงจชโน

มเพพพอเพวพมศพกยภาพการปรพบปรคงพพนธคร

ข ดาวทชพเปพ นมวตรกพบสวพงแวดล ดอม

 29 12/2555-11/256

0

 4,000,000.00

นายนพกรบ พพฒนผล

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     โรงพยาบาลสพตวร กนาแพงแสน

ประสวทธวภาพของเซลลรต ดนกนาเนวดจาก

ฟพนนนนานมลภกสคนพขในการฟพนนฟภแผลทชพ

กระจกตาในกระตสาย

 30 8/2556-7/2557  111,600.00

อ.สคนทรช เพพชรดช

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลชนวคสพตวรใหญสและสพตวรปส า

ผศ.อารชยร ทยานานคภพทรร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลวนวกสพตวรเลชนยง
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รศ.เดชา วววพฒนรววทยา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ปพจจพยทชพมชผลตสอการดนารงชชววตของ

หนอนผชเสพนอเจาะต ดนสพกในสวนปส าสพก

เพพพอการจพดการกนาจพดอยสางยพพงยพน

 31 3/2556-4/2558  750,000.00

ดร.วชยะวพฒนร ใจครง

     องครการพวพวธภพณฑรววทยาศาสตรรแหสงชาตว

     

นางอภวญญา พคสมพวง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     สนานพกงานเลขานคการ

รวม     31  โครงการ     งบประมาณ      43,837,365.00 บาท

สจาน จกงานพ จฒนาเศรษฐกวจจากฐานชอวภาพแหลลงททน 

- 
ผศ.สราวคธ สพงขรแก ดว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

โครงการจพดทนาระบบฐานข ดอมภลเพพพอ

การใช ดประโยชนรจากฐานชชวภาพ

ระดพบชคมชน

 1 1/2556-12/2556  8,050,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,050,000.00 บาท

สจาน จกงานมาตรฐานสวนคดาเกษตรและอาหารแหลงชาตวแหลลงททน 

- 
นางมณฑา วงศรมณชโรจนร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

การพพฒนาเครพอขสาย Q อาสา มคสงสภส

พพชอาหารปลอดภพย จพงหวพดนครปฐม

 1 10/2555-9/2556  350,000.00

ดร.รคสงนภา กสอประดวษฐรสกคล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

อ.งสายงาม ประจวบวพน

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

นายสามารถ เศรษฐววทยา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาไม ดผลเขตร ดอน

ผศ.เสกสม อาตมางกภร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

การศศกษาเกณฑรการปฎวบพตวทชพดชในการ

ผลวตและเกณฑรคคณภาพทางกายภาพ

ของอาหารไกสเนพนอชนวดเมพด

 2 10/2555-8/2556  583,000.00

ผศ.สคกพญญา รพตนทพบทวมทอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

ผศ.อรประพพนธร สสงเสรวม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

ผศ.ยควเรศ เรพองพานวช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

อ.ขคนพล พงษรมณช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

อ.ศคภฤกษร สคขสมาน

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการ

การศศกษาและพพฒนาระบบการตรวจ

สอบรพบรองมาตรฐานสวนค ดาเกษตร

 3 10/2555-12/255

6

 2,062,000.00

ผศ.กพมปนาท เพพญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

ข ดอเสนอทางเทตนวคโครงการศศกษา

ผลกระทบในการนนามาตรฐานสวนค ดา

เกษตรไปบพงคพบเพพพอรองรพบ AEC

 4 3/2556-5/2557  1,500,000.00

ดร.สวรวกคล วะสช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน

โครงการศศกษาความเผพดของพรวก

เพพพอการค ดา

 5 7/2555-9/2556  760,000.00
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นางสคชาดา อคชชวน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

โครงการศศกษาแนวทางการฟอกย ดอม

เส ดนไหมไทย

 6 12/2555-12/255

6

 700,000.00

ผศ.จพนทรรทวพยร เศรษฐยานนทร (ซพพอสพตยร)

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

ผศ.กพมปนาท เพพญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

โครงการศศกษาผลกระทบในการนนา

มาตรฐานสวนค ดาเกษตรไปบพงคพบเพพพอ

รองรพบ AEC

 7 3/2556-5/2557  1,500,000.00

ผศ.กนกวรรณ จพนทรรเจรวญชพย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

อ.ชยพนตร พวภพลาภอนพนตร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.วคฒวยา สาหรสายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.กาญจนา พยคหะ

     ม.อคบลราชธานช

     

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      7,455,000.00 บาท

สจาน จกงานโยธาธวการและผ จงเมชองจ จงหว จดเพชรบทร อแหลลงททน 

- 
รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

การศศกษาและจพดทนารายงานการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

โครงการปดองกพนและแก ดไขปพญหาการ

กพดเซาะชายฝพพงทะเลอสาวไทยฝพพง

ตะวพนตก ในพพนนทชพเปดาหมายจพงหวพด

เพชรบครช และจพงหวพดประจวบคชรชขพนธร 

จนานวน 2 พพนนทชพ ใน 2 บรวเวณ คพอ 

บรวเวณด ดานเหนพอของทสาเทชยบเรพอชะ

อนา บ ดานคลองเทชยน เขตเทศบาล

เมพองชะอนา-บ ดานบางเกตค หมภส 7 ตนาบล

บางเกสา อนาเภอชะอนา จพงหวพดเพชรบครช 

ความยาวชายฝพพงประมาณ 2,000 

เมตร และบรวเวณบ ดานหนองข ดาว

เหนชยว ตนาบลสามร ดอยยอด อนาเภอ

สามร ดอยยอด จพงหวพดประจวบคชรชขพนธร 

ความยาวชายฝพพงประมาณ 2,000 

เมตร

 1 12/2555-6/2557  4,000,000.00

รศ.พพฒนา อนครพกษรพงศธร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

อ.กวตวชพย รพตนะ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

รศ.ปฬาณช ฐวต ววพฒนา

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพงคมววทยาและมานคษยววทยา

นางประภาชพพน คงสวนธร

     ภาคววชาอนครพกษววทยา คณะวนศาสตรร

     

ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     ว วทยาลพยพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมตสอเรพอและเครพพองกลเรพอ
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นางนภา  ปานพนทร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

การศศกษาและจพดทนารายงานการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

โครงการปดองกพนและแก ดไขปพญหาการ

กพดเซาะชายฝพพงทะเลอสาวไทยฝพพง

ตะวพนตก ในพพนนทชพเปดาหมายจพงหวพด

เพชรบครช และจพงหวพดประจวบคชรชขพนธร 

จนานวน 2 พพนนทชพ ใน 2 บรวเวณ คพอ 

บรวเวณด ดานเหนพอของทสาเทชยบเรพอชะ

อนา บ ดานคลองเทชยน เขตเทศบาล

เมพองชะอนา-บ ดานบางเกตค หมภส 7 ตนาบล

บางเกสา อนาเภอชะอนา จพงหวพดเพชรบครช 

ความยาวชายฝพพงประมาณ 2,000 

เมตร และบรวเวณบ ดานหนองข ดาว

เหนชยว ตนาบลสามร ดอยยอด อนาเภอ

สามร ดอยยอด จพงหวพดประจวบคชรชขพนธร 

ความยาวชายฝพพงประมาณ 2,000 

เมตร

 1 12/2555-6/2557  4,000,000.00

นางสาวพรทวพยร  อภพยวงคร

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,000,000.00 บาท

สจาน จกงานศวลปากรทอท 15 ภผเกรต กรมศวลปากรแหลลงททน 

- 
อ.กฤษณร วพนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการจพดการความรภ ดพระพวมพรดวน

ดวบสมพยศรชววชพยในภาคใต ดของประเทศ

ไทย (ภายใต ดโครงการจพดการความรภ ด

ของกรมศวลปากร ปชงบประมาณ 

2556)

 1 4/2556-12/2556  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

สจาน จกงานศวลปากรทอท 6 สทโขท จย กรมศวลปากรแหลลงททน 

- 
อ.กฤษณร วพนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการอนครพกษรหลคมขคดค ดนทาง

โบราณคดชภายในอาคารศภนยรศศกษา

และอนครพกษรเตาสพงคโลกหมายเลข 

61 ณ อคทยานประวพตวศาสตรรศรชสพชนา

ลพย

 1 4/2556-12/2556  63,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      63,000.00 บาท

สจาน จกงานศวลปากรทอท 7 นลาน  กรมศวลปากรแหลลงททน 

- 
อ.กฤษณร วพนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการขคดค ดนศศกษาแหลสง

โบราณคดชกสอนประวพต วศาสตรรในเขต

ตนาบลส ดาน อนาเภอเวชยงสา จพงหวพด

นสาน

 1 8/2556-2/2557  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

สจาน จกงานเศรษฐกวจการเกษตรแหลลงททน 

- 
นางทวชพร เรพองพรวนม

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตกระบพอและโค

โครงการคพดเลพอกพสอพพนธครกนาแพง

แสนเพพพอใช ดผลวตนนนาเชพนอ

 1 7/2556-12/2557  7,914,280.00

นายรวเชษฐร พศพงชพย

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตกระบพอและโค
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นางสาวสคธวษา มาเจรวญ

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตกระบพอและโค

โครงการคพดเลพอกพสอพพนธครกนาแพง

แสนเพพพอใช ดผลวตนนนาเชพนอ

 1 7/2556-12/2557  7,914,280.00

นายววสภตร ไมตรชจวตตร

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตกระบพอและโค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      7,914,280.00 บาท

สจาน จกงานเศรษฐกวจอทตสาหกรรม กระทรวงอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
ดร.กนก  คตวการ

     บจ. ปพญญาคอนซพลแตนทร

     

โครงการจพดทนาแผนแมสบทการพพฒนา

อคตสาหกรรมการเกษตรอยสางยพพงยพน

 1 12/2555-11/255

6

 5,000,000.00

ผศ.ววศวษฐร ลวนมสมบคญชพย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

นางพพชรช ตพ นงตระกภล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

โครงการพพฒนานวพตกรรม ชคดตนารพบ

อาหารไทยเพพพอสคขภาพเชวงพาณวชยร

 2 12/2555-9/2556  6,000,000.00

ดร.เกศศวณช ตระกภลทววากร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาวเพลวนใจ ตพงคณะกคล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

ดร.เนตรนภวส วพฒนสคชาตว

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางเยพนใจ ฐวตะฐาน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาววาสนา นาราศรช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

อนควพฒนร แจ ดงชพด

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร ภาคววชาพพฒนา

ผลวตภพณฑร

     

รศ กมลวรรณ แจ ดงชพด

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร ภาคววชาพพฒนา

ผลวตภพณฑร

     

ดร เทพกพญญา หาญศชลวพต

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร ภาคววชาพพฒนา

ผลวตภพณฑร

     

ดร.วารคณช วารพญญานนทร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

นางชวดชม ฮวรางะ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      11,000,000.00 บาท
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สจาน จกงานสลงเสรวมการศศกษานอกระบบแหลลงททน 

- 
รศ.วสพนตร ทองไทย

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การออกข ดอสอบภาคความรภ ด 

(Knowledge) การประเมวนยกระดพบ

การศศกษาประชาชน จบ ม.6 ภายใน 

8 เดพอน

 1 10/2555-4/2556  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

สจาน จกงานสลงเสรวมว วสาหกวจขาดกลางและขนาดยลอมแหลลงททน 

- 
ผศ.จคฑามาศ ทวชไพบภลยรวงษร

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาการจพดการ

โครงการจพดทนาดพชนชความเชพพอมพพนของ

ผภ ดประกอบการภาคการผลวตของ SME 

รายไตรมาส ปช  2556 ประจนาภภมวภาค 

ภาคกลางรวมภาคตะวพนออก

 1 2/2556-11/2556  500,000.00

อ.ประไพพวศ สวพสดวธรพมยร

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาการบพญชชบรวหาร

อ.มคขสคดา พภลสวพสดวธ

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาการจพดการโรงแรมและทสองเทชพยว

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

สจาน จกงานสลงเสรวมเศรษฐกวจสรดางสรรคร สจาน จกเลขาธวการนายกร จฐมนตรอแหลลงททน 

- 
อ.ววษณค อรรถวานวช

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

โครงการศศกษาแนวทางการสร ดาง

มภลคสาจากการให ดบรวการของรถไฟ

ไทย

 1 8/2556-9/2556  500,000.00

อ.อวทธวพงศร มหาธนเศรษฐร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

นายอวสรวยะ ไพรชพสายฤทธวธ

     บรวษพท สยามอวนเทลลวเจนซรยภนวต จนากพด

     

นายกานตร ยพนยง

     บรวษพท สยามอวนเทลลวเจนซรยภนวต จนากพด

     

นายกฤษดา  บนารคงวงศร

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว  กระทรวงววทยาศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

สจาน จกงานสวทงแวดลดอมภาคทอท 5 นครปฐมแหลลงททน 

- 
อ.นงลพกษณร สมพนตรพฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

การลดธาตคอาหารในแมสนนนาทสาจชนและ

คภคลองสาขา

 1 6/2556-6/2557  1,800,000.00

อ.งสายงาม ประจวบวพน

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

อ.ศคภชพย กคลมคตววพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

รศ.ประเทพอง อคษาบรวสคทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

อ.กวตตวพจนร เพวพมพภล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

โครงการการลดมลพวษทางนนนาโดย

ชคมชน

 2 5/2556-11/2556  1,500,000.00
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ผศ.ฐวตวยา แซสปพง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     โครงการจพดตพ นงสายววชาเคมช

โครงการการลดมลพวษทางนนนาโดย

ชคมชน

 2 5/2556-11/2556  1,500,000.00

รศ.ธนวรรณ พาณวชพพฒนร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      3,300,000.00 บาท

สจาน จกงานหล จกประก จนสทขภาพเขต 8 อทดรธานอแหลลงททน 

- 
อ.วคธวพงศร ภพกดชกคล

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     สาขานโยบายและการบรวหารงานสาธารณสคข

โครงการประเมวนผลการดนาเนวนงาน

พพฒนาระบบสคขภาพชคมชนในพพนนทชพ

เครพอขสายบรวการทชพ 8 : 2 ชคดกวจกรรม 

DHS/PPA

 1 7/2556-12/2556  600,000.00

อ.นวตวกร ภภสสควรรณ

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     สาขาอนามพยชคมชนและอนามพยครอบครพว

ผศ.ศมณพร สคทธวบาก

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาววชาววศวกรรมโยธาและสวพงแวดล ดอม

อ.รพตนช คนามภลคร

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     สาขาอนามพยสวพงแวดล ดอมและอาชชวอนามพย

อ.จวรพวชชา บคญพอ

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     สาขาอนามพยชคมชนและอนามพยครอบครพว

อ.อภวรดช วพงคะฮาต

     คณะสาธารณสคขศาสตรร สกลนคร

     สาขาอนามพยชคมชนและอนามพยครอบครพว

รศ.ดร.ทพ.สคขสมพย  สมพงษร

     มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตเฉลวมพระ

เกชยรตว จพงหวพดสกลนคร

     

อ.อนพนตร  อชฟตวคาร

     มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตเฉลวมพระ

เกชยรตว จพงหวพดสกลนคร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

สจาน จกงานอทตสาหกรรม จ จงหว จดปททมธานอแหลลงททน 

- 
รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการพพฒนาโรงงานอคตสาหกรรม

ให ดเปพ นโรงงานสชเขชยว ประจนาปช  

พ.ศ.2556

 1 1/2556-1/2557  4,470,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,470,000.00 บาท

สจาน จกผผ ดตรวจการแผลนดวนแหลลงททน 

- 
รศ.พรทวพยร ไชยโส

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

การววเคราะหรแนวทางบรวหารจพดการ

งบประมาณของสถานศศกษากสอนและ

หลพงรพฐธรรมนภญแหสงราชอาณาจพกร

ไทย พคทธศพกราช ๒๕๕๐

 1 8/2556-12/2556  70,560.00

ผศ.เมธวนช วงศรวานวช รพมภกาภรณร

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอาชชวศศกษา

ผศ.สคดารพตนร สารสวสาง

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,560.00 บาท

สจาน จกฝนหลวงและการบวนเกษตรแหลลงททน 

- 
รศ.มงคล รพกษาพพชรวงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

โครงการจพดทนาแผนยคทธศาสตรรการ

พพฒนาและปรพบปรคงระบบเทคโนโลยช

สารสนเทศและการสพพอสารของสนานพก

ฝนหลวงและการบวนเกษตร

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

ผศ.วพชรช วชรคเชนทรร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

สจาน จกพ จฒนาบ จณฑวตศศกษาและว วจ จยดดานววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ สจาน จกงานคณะกรรมการอทดมศศกษาแหลลงททน 

- 
รศ.สนธวชพย จพนทรรเปรม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การควบคคมการแสดงออกของยชนทชพ

เกชพยวข ดองกพบการสร ดาง lignin เพพพอ

ปรพบปรคงคคณภาพการผลวตเอทานอ

ลจากชานอ ดอย

 1 10/2555-9/2558  582,000.00

อ.นงลพกษณร เทชยนเสรช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การบสงชชนและโคลนยชน 

trehalose-6-phosphate synthase 

ในอ ดอย

 2 10/2555-9/2557  326,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      908,000.00 บาท

สจาน จกพ จฒนาอทตสาหกรรมเกษตรแปรรผป กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
นางพพชรช ตพ นงตระกภล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การพพฒนาเครพอขสายอคตสาหกรรม

เกษตรแปรรภปพพนนทชพภาคกลาง

 1 12/2555-9/2556  1,350,000.00

นางชวดชม ฮวรางะ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

ผศ.วราภา มหากาญจนกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

นางสาวกรคณา วงษรกระจสาง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,350,000.00 บาท

สจาน จกโลจวสตวกสร กรมอทตสาหกรรมพชนนฐานและการเหมชองแรล กระทรวงอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
อ.บคญฤทธวธ

     มหาววทยาลพยธรรมศาสตรร

     

โครงการสสงเสรวมการใช ดระบบ

เทคโนโลยชสารสนเทศเพพพอการเชพพอม

โยงธครกรรมระหวสางองครกรในโซสอคป

ทานเปดาหมาย (XML)

 1 6/2556-1/2557  3,500,000.00

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ผศ.พรธวภา องครคคณารพกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

ดร.บคญฤทธวธ

     มหาววทยาลพยธรรมศาสตรร

     

โครงการสสงเสรวมการใช ดและเชพพอมโยง

ระบบ Backhauling เพพพอลดสพดสสวน

การววพงรถเทชพยวเปลสา

 2 6/2556-1/2557  3,500,000.00

ผศ.ธนวต พคทธพงษรศวรวพร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร
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ผศ.พรธวภา องครคคณารพกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชอคตสาหกรรมเกษตร

โครงการสสงเสรวมการใช ดและเชพพอมโยง

ระบบ Backhauling เพพพอลดสพดสสวน

การววพงรถเทชพยวเปลสา

 2 6/2556-1/2557  3,500,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      7,000,000.00 บาท

สจาน จกว วจ จยและพ จฒนางานทาง กรมทางหลวงแหลลงททน 

- 
ผศ.บารเมศ วรรธนะภภตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การประยคกตรใช ดวพสดคมวลเบาประเภท 

EPS Geofoam ในการกสอสร ดางทาง

 1 3/2556-6/2557  2,377,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,377,000.00 บาท

องครการกระจายเสอยงและแพรลภาพสาธารณะแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
รศ.จคฑาทวพยร ภพทราวาท

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

โครงการววจพยการพพฒนานโยบายสสง

เสรวมสหกรณรบรวการสพพอสาธารณะ 

ส.ส.ท.

 1 5/2556-2/2557  347,000.00

นางสาวสายสคดา ศรชอคไร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     สถาบพนววชาการด ดานสหกรณร

นายสคพจนร สคขสมงาม

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     สถาบพนววชาการด ดานสหกรณร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      347,000.00 บาท

องครการขนสลงมวลชนกรทงเทพ (ขสมก)แหลลงททน 

- 
อ.ศคภฤกษร สคขสมาน

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการ

โครงการพพฒนาพพนนทชพเขตการเดวนรถ

ขององครการขนสสงมวลชนกรคงเทพ (

ขสมก)

 1 8/2556-2/2557  2,000,000.00

รศ.บดวนทรร รพศมชเทศ

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

อ.พลวพฒนร เลวศกคลวพฒนร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบพญชช

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

องครการจ จดการนจ นาเสอยแหลลงททน 

- 
อ.กวตตวพจนร เพวพมพภล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

การรพบฟพงความควดเหพนจากผภ ดมชสสวนได ด

เสชยตสอรสางพระราชบพญญพตวการจพดการ

นนนาเสชยและมภลฝอย

 1 5/2556-10/2556  488,000.00

อ.พรไพรวนทรร รคสงเจรวญทอง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      488,000.00 บาท

องครการตลาดเพชทอเกษตรกรแหลลงททน 

- 
รศ.ววจวตตรศรช สงวนวงศร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

การเตรชยมความพร ดอมขององครการ

ตลาดเพพพอเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการ

ดนาเนวนธครก วจทางการตลาดเพพพอรองรพบ

การเข ดาสภสประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน

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

ผศ.บคญจวต ฐวตาภววพฒนกคล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร
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ผศ.ประพวณวดช ศวรวศคภลพกษณร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การเตรชยมความพร ดอมขององครการ

ตลาดเพพพอเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการ

ดนาเนวนธครก วจทางการตลาดเพพพอรองรพบ

การเข ดาสภสประชาคมเศรษฐกวจอาเซชยน

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

อ.กนกอร สชมานนทร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,500,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนจ จงหว จดสกลนครแหลลงททน 

- 
อ.พพสกร องอาจ

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาสพงคมศาสตรร

การประเมวนแผนยคทธศาสตรรการ

พพฒนาขององครการบรวหารสสวน

จพงหวพดสกลนคร

 1 6/2556-8/2556  150,000.00

อ.ธวบดช สกคลววชญธาดา

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการบพญชช

อ.สวรวลพกษณร พวชพยณรงคร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการจพดการ

อ.วรสวทธวธ วงศรอดวศพย

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการจพดการ

อ.ขวพญชนก หสานนวมวตกคลชพย

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการบพญชช

อ.กพนยารพตนร สคขะวพธนกคล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการตลาด

อ.ฐวตาวรรณ อวนสะอาด

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

อ.ฉพฐวพฒนร ลวมปร สครพงษร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการจพดการ

อ.สคพรรณวการร สคภพล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการตลาด

อ.พพสกร องอาจ

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาสพงคมศาสตรร

ความพศงพอใจของประชาชนตสอการ

ดนาเนวนงานขององครการบรวหารสสวน

จพงหวพดสกลนคร ประจนาปชงบประมาณ 

พ.ศ.2555

 2 6/2556-8/2556  150,000.00

อ.ธวบดช สกคลววชญธาดา

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการบพญชช

อ.สวรวลพกษณร พวชพยณรงคร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการจพดการ

อ.วรสวทธวธ วงศรอดวศพย

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการจพดการ

อ.ขวพญชนก หสานนวมวตกคลชพย

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการบพญชช

อ.กพนยารพตนร สคขะวพธนกคล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการตลาด
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อ.ฐวตาวรรณ อวนสะอาด

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

ความพศงพอใจของประชาชนตสอการ

ดนาเนวนงานขององครการบรวหารสสวน

จพงหวพดสกลนคร ประจนาปชงบประมาณ 

พ.ศ.2555

 2 6/2556-8/2556  150,000.00

อ.ฉพฐวพฒนร ลวมปร สครพงษร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการจพดการ

อ.สคพรรณวการร สคภพล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาการตลาด

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบล บางหลวง จ จงหว จดนครปฐมแหลลงททน 

- 
รศ.สคมวตร สควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนคษยรและชคมชน

โครงการสนารวจความพศงพอใจของผภ ด

รพบบรวการตสอคคณภาพการให ดบรวการ

ขององครการบรวหารสสวนตนาบล บาง

หลวง จพงหวพดนครปฐม

 1 8/2556-9/2556  15,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบลบางพระ อจาเภอเมชอง จ จงหว จดฉะเชวงเทราแหลลงททน 

- 
รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภภมวศาสตรร

โครงการจพดทนาแผนทชพภาษชและ

ทะเบชยนทรพพยรส วนด ดวยระบบ

สารสนเทศภภมวศาสตรร (GIS) เพพพอ

ประกอบการจพดเกพบภาษช องครการ

บรวหารสสวนตนาบลบางพระ ระยะทชพ ๑

 1 7/2556-12/2556  500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบลบางเลน จ จงหว จดนครปฐมแหลลงททน 

- 
รศ.สคมวตร สควรรณ

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนคษยรและชคมชน

การสนารวจความพศงพอใจของผภ ดรพบ

บรวการซอง อบต.บางเลน

 1 8/2556-9/2556  15,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบลลานตากฟด า อจาเภอนครช จยศรอ จ จงหว จดนครปฐมแหลลงททน 

- 
ผศ.วชระเกษตร สวนผกา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการศศกษาการบรวหารจพดการ 

กนาจพดวพชพพช ขยะมภลฝอย มภลสพตวรให ด

เปพ นปคป ยชชวมวลและนนนามพนเชพนอเพลวง

 1 5/2556-12/2557  3,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000,000.00 บาท

องครการบรวหารสลวนตจาบลหนองขนากแหลลงททน 

- 
รศ.สวรวกร กาญจนสคนทร

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภภมวศาสตรร

โครงการพพฒนาระบบแผนทชพภาษชและ

ทะเบชยนทรพพยรส วนด ดวยระบบ

คอมพววเตอรร (GIS) ระยะทชพ 2

 1 11/2555-3/2557  720,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      720,000.00 บาท

องครการเภส จชกรรมแหลลงททน 

- 
นางจพนทรรสคดา จรวยวพฒนววจวตร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การศศกษาอายคการเกพบรพกษาของ

ผลวตภพณฑรเครพพองดพพมผง Amino 

Flectrolyte

 1 10/2555-6/2556  160,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      160,000.00 บาท

องครการอทตสาหกรรมปล าไมดแหลลงททน 

- 
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ผศ.วพฒนชพย ตาเสน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

โครงการสนารวจและจพดทนาฐานข ดอมภล

ความหลากหลายทางชชวภาพสวนปส า

ขคนหาญ จพงหวพดศรชสะเกษ

 1 4/2556-9/2556  518,000.00

ผศ.วพฒนชพย ตาเสน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

โครงการสนารวจและจพดทนาฐานข ดอมภล

ความหลากหลายทางชชวภาพสวนปส า

พวบภลมพงสาหาร จพงหวพดอคบลราชธานช

 2 4/2556-9/2556  518,000.00

ผศ.วพฒนชพย ตาเสน

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

โครงการสนารวจและจพดทนาฐานข ดอมภล

ความหลากหลายทางชชวภาพสวนปส า

แมสหอพระ จพงหวพดเชชยงใหมส

 3 1/2556-9/2556  968,800.00

รศ.ดอกรพก มารอด

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ผศ.รองลาภ สคขมาสรวง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      2,004,800.00 บาท

องครกรอวสระและเอกชน

AB-Vista-a division of AB Agri Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.อรพวนทร จวนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

การเสรวมไฟเตสในอาหารสพตวรนนนา  

โครงการตรวจรพบรองและทดสอบ

ประสวทธวภาพผลวตภพณฑรด ดานอาหาร

สพตวรนนนาและการเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

 1 1/2556-12/2556  150,000.00

นางอรทพย จวนตสถาพร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

นายฉพตรชพย ไทยทคสงฉวน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

Alphama (Thailand)co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.นรวนทรร อคประกรวนทรร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

ประสวทธวภาพของ กรดอวนทรชยร 

Alphacid และ กรดอวนทรชยร alphacid 

รสวมกพบ bacitracin methylene 

disalicylate ในการควบคคม โรค 

necrotic enteritis ในไกสเนพนอ

 1 3/2556-2/2557  209,000.00

นางภพทรา มภลจวตร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

นางศรชสมพย ววรวยารพมภะ

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร และการ

บรวการววนวจฉพย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      209,000.00 บาท

BASF (Thai)Co. Ltd. ประเทศไทยแหลลงททน 

- 
อ.ธชรววทยร เปส ยคนาภา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

ผลของการเสรวมววตามวนและกรด

อวนทรชยรในนนนาดพพมตสอการเตวบโต ระบบ

ภภมวคค ดมกพน ปรวมาณซาก และคคณภาพ

เนพนอ ของไกสเนพนอในโรงเรพอนเปวด

 1 10/2555-10/255

6

 430,100.00

รศ.ชพยภภมว บพญชาศพกดวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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อ.ชาญววทยร แก ดวตาปช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

ผลของการเสรวมววตามวนและกรด

อวนทรชยรในนนนาดพพมตสอการเตวบโต ระบบ

ภภมวคค ดมกพน ปรวมาณซาก และคคณภาพ

เนพนอ ของไกสเนพนอในโรงเรพอนเปวด

 1 10/2555-10/255

6

 430,100.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      430,100.00 บาท

Bright Management Consulting Co,Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.ชนวกานตร ยวนมประยภร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

โครงการสสงเสรวมการใช ดพลพงงาน

อยสางมชประสวทธวภาพในอาคารธครกวจ

 1 6/2556-9/2559  32,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      32,000.00 บาท

Cischem company Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.ชลอ ลวนมสควรรณ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

ผลของกรดไขมพนจนาเปพ น ตสอการ

เจรวญเตวบโตและการรอดตายของกค ดง

ขาวแวนนาไมในห ดองปฏวบพตวการ

 1 10/2556-12/255

7

 130,000.00

ผศ.นวตว ชภเชวด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      130,000.00 บาท

Clover Seed (Thailand) Co., Ltd.แหลลงททน 

- 
อ.สคจวนตร ภพทรภภวดล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การววจพยและพพฒนาพพชตระกภลแตง

ต ดานทานโรคไวรพส บช 212-2013

 1 10/2555-9/2556  500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

Entechbio co., ltdแหลลงททน 

- 
ผศ.ววรวยา ลค ดงใหญส

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

ผลของ Saccharomyces exiguus 

SJP ตสอประชากรจคลวนทรชยร

 1 10/2555-2/2556  51,000.00

รศ.ชพยภภมว บพญชาศพกดวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

อ.ชาญววทยร แก ดวตาปช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      51,000.00 บาท

Fabrinet Co., Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.ภพชราภรณร สควรรณววทยา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม

การแยกคพวทนาละลายใช ด

แล ดวจากกระบวนการล ดางแผงวงจร

ไฟฟดา

 1 10/2555-9/2556  50,000.00

นส. วชรวรรณ ศรชถาวร

     นวส วตปรวญญาโท ภาคววชาววศวกรรมสวพงแวดล ดอม 

ววศวกรรมศาสตรร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

Forum Architect Co.,Ltdแหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน
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งบประมาณ
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ผศ.ชนวกานตร ยวนมประยภร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

การศศกษาแนวความควดในการออก

แบบอาคารเขชยวตามเกณฑรการ

ประเมวนความยพพนยพนทางพลพงงานและ

สวพงแวดล ดอมไทย (TREES-NC) 

โครงการอาคารสนานพกงานและสพน

ทนาการ การไฟฟดาสสวนภภมวภาค 

สนานพกงานใหญส

 1 6/2556-9/2557  48,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      48,000.00 บาท

Idemitsu Kosan Co., Ltd.แหลลงททน 

- 
ดร.พวลาณช ไวถนอมสพตยร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

Development of Cassava Pulp to 

Ethanol for Pilot Plant

 1 4/2556-3/2557  3,000,000.00

นางวารคณช ธนะแพสยร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางสาววราภรณร อภววพฒนาภววพต

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางสาวพรพวมล จพนทรรฉาย

     สถาบพนผลวตผลเกษตรฯ

     

ดร.อพนธวกา บคญแดง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000,000.00 บาท

IMMS CO. LTD.แหลลงททน 

- 
รศ.ววชพย กวจวพทวรเวทยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาการออกแบบโครงสร ดาง

สสวนบนสนาหรพบงานสะพานกรมทาง

หลวงภายใต ดสภาพการจราจรปกตว

 1 6/2556-5/2557  400,000.00

ผศ. ประเสรวฐ  ศวรวนรานพนตรร

     มหาววทยาลพยรพงสวต

     

รศ.ววชพย กวจวพทวรเวทยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาและพพฒนาโปรแกรมการ

ออกแบบถนนทางหลวงด ดวยววธชตสางๆ 

สนาหรพบผววจราจรแบบแอสฟพลตรและ

ผววทางคอนกรชต

 2 3/2556-5/2557  600,000.00

ผศ. ประเสรวฐ ศวรวนรานพนตรร

     มหาววทยาลพยรพงสวต

     

รศ.ววชพย กวจวพทวรเวทยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การศศกษาและพพฒนาระบบตวดตพ นง

อคปกรณรเฝดาตวดตามสะพานสนาหรพบ

สะพานพระราม ๘

 3 6/2556-10/2557  900,000.00

ผศ. ประเสรวฐ ศวรวนรานพนตรร

     มหาววทยาลพยรพงสวต

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,900,000.00 บาท

INTEQC FEED Co.,Ltd.แหลลงททน 

- 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
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ผศ.สคกพญญา รพตนทพบทวมทอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

การศศกษาคสาการยสอยได ดของโภชนะ

ของผลวตภพณฑรแหลสงพลพงงานในสคกร

ระยะเลพก

 1 6/2556-8/2556  235,320.00

ผศ.ยควเรศ เรพองพานวช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

นางสาวทวพยรมนตร ใยเกษ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     สถานชววจพยทพบกวาง

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      235,320.00 บาท

Novatis Thailand co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.นรวนทรร อคประกรวนทรร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

การศศกษา ระดพบปรวมาณยา Quixalud 

60% ในการควบคคม necrotic 

enteritis ในไกสเนพนอ

 1 3/2556-2/2557  270,000.00

นางภพทรา มภลจวตร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

นางศรชสมพย ววรวยารพมภะ

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร และการ

บรวการววนวจฉพย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      270,000.00 บาท

Pfizer Animal Health co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.นรวนทรร อคประกรวนทรร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

ประสวทธวภาพของ การใช ด Lasalocid 

แบบ shuttle program ในการควบ

คคมโรคบวด

 1 3/2556-2/2557  120,000.00

นางภพทรา มภลจวตร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

นางววไลรพตนร ฉนพาส วงหร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

นางสาวอรวรรณร บคตรดช

     คณะสพตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

Pioneer Hi-Bred International, Inc.แหลลงททน 

- 
ผศ.อคไรวรรณ นวลเพพชรร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การประเมวนผลกระทบของข ดาวโพด

ดพดแปลงพพนธคกรรมทชพมชลพกษณะต ดาน

ทานตสอหนอนเจาะลนาต ดนข ดาวโพด 

และทนสารไกลโฟเซ

ท(1507XNK603) และข ดาวโพดดพด

แปลงพพนธคกรรมทชพต ดานทานหนอน

เจาะลนาต ดนข ดาวโพด(1507) ทชพมชตสอ

แมลงช ดางปชกใส(lacewing, Mallada 

basalis) เมพพอก วนเพลชนยอสอนทชพเลชนยง

ด ดวยข ดาวโพดดพดแปลงพพนธคกรรม

 1 11/2555-11/255

6

 100,000.00

ธนพล  ไชยแสน

     ศคนยรเทคโนโลยชชชวภาพเกษตร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท
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Precise System and Project Co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
ผศ.ดคลยรพวเชษฐร ฤกษรปรชดาพงศร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

การววเคราะหรผลกระทบการเชพพอมตสอ

เครพพองกนาเนวดไฟฟดาของผภ ดผลวตไฟฟดา

ขนาดเลพกเข ดากพบระบบไฟฟดา

 1 7/2556-10/2556  140,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      140,000.00 บาท

SUNYU Consultants INC.แหลลงททน 

- 
ผศ.สราวคธ สพงขรแก ดว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

งานววจพยเพพพอผนวกรวมแนวความรภ ดและ

การใช ดประโยชนรจากไผสเพพพอต ดาน

อคทกภพย

 1 12/2555-10/255

6

 1,800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,800,000.00 บาท

Thai Dietetic Associationแหลลงททน 

- 
รศ.เพพญขวพญ ชมปรชดา

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การศศกษาการใช ด CDG และ MSG 

เพพพอลดปรวมาณเกลพอ

 1 1/2556-4/2556  430,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      430,000.00 บาท

Thai Summit Autoparts Industry Co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
อ.อพญชนา วงษรโต

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

การววเคราะหรกระบวนการขศนนรภปชวนน

สสวนยานยนตรแบบ In-mold 

decoration (IMD)

 1 3/2556-12/2556  650,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      650,000.00 บาท

Thai Yamaha Motor, Co. Ltd.แหลลงททน 

- 
อ.ไชยวพฒนร กลนพาพล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

โครงการพพฒนาการใช ดงานระบบ

อากาศยานไร ดนพกบวนกพบการเพวพม

ประสวทธวภาพและผลผลวตทางการ

เกษตรของประเทศไทย 1: การทนา

นาข ดาวให ดได ดผลผลวตทชพมชประสวทธวภาพ

โดยใช ดระบบ YAMAHA RMAX

 1 6/2556-12/2557  3,200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,200,000.00 บาท

THAICOM Public Company Limitedแหลลงททน 

- 
อ.ไชยวพฒนร กลนพาพล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

การพพฒนาระบบควบคคมเสถชยรภาพ

และตวดตามดาวเทชยมอพตโนมพตว

สนาหรพบสถานชรพบสสงสพญญาณดาว

เทชยมเคลพพอนทชพ SOTM.

 1 5/2556-5/2557  160,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      160,000.00 บาท

Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.แหลลงททน 

- 
รศ.ประไพศรช สคทพศนร ณ อยคธยา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การวพดคสาแกรมโหลด (GL) โดยไมส

สพมผพสสสวนพพนนผวว Air Bearing

 1 7/2556-11/2556  648,000.00

รศ.อนพนตร มคสงวพฒนา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

ผศ.นพนทชพย กานตานพนทะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ
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ผศ.จพกรพพนธร อรสามพงษรพพนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การหาคสาทชพดชทชพสคดของกระบวนการ 

ACF Bonding และววธชแก ดไขงาน

 2 7/2556-7/2557  795,300.00

อ.ชนะ รพกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การออกแบบระบบล ดาง Auto swage 

shuttle แบบอพตโนมพตว

 3 6/2556-6/2557  828,300.00

รศ.อนพนตร มคสงวพฒนา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

โครงการปรพบปรคงประสวทธวภาพสาย

การผลวตชคดประกอบหพวอสาน

 4 8/2556-7/2557  955,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      3,226,600.00 บาท

ZINPROANIMAL NUTRITION (THAILAND) INC.แหลลงททน 

- 
รศ.อรพวนทร จวนตสถาพร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

การเสรวมสารประกอบกรดอะมวโน-

สพงกะสชในปลาสวายขนาดตลาด

 1 12/2555-4/2557  280,000.00

ผศ.เรพองววชญร ยค ดนพพนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

นางอรทพย จวนตสถาพร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

นายฉพตรชพย ไทยทคสงฉวน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      280,000.00 บาท

กองททนการกทศล กว.แหลลงททน 

- 
รศ.อภวลพกษณร ธรรมทวชธวกคล

     คณะมนคษยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาภาษาศาสตรร

โครงการสพพอการสอนการอสานเขชยน

ภาษาไทยพพนนฐานสนาหรพบผภ ดพวการทาง

การได ดยวนเพพพอพพฒนาคคณภาพชชววตทชพ

ยพพงยพน โครงการตสอเนพพองปชทชพสอง

 1 10/2555-9/2556  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนบรวษ จท เอสซอจอ ผลวตภ จณฑรกลอสรดาง จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.เมตตา เจรวญพานวช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การทดสอบวพสดคดภดซพบกลวพน (การ

ทดสอบความสามารถในการดภดซพบ

สารอวนทรชยรระเหยงสายของกระเบพนองบค

ผนพง)

 1 3/2556-8/2556  90,000.00

นายนพพร เทชยบปวพนหยก

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาคววชาววศวกรรม

เคมช

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

นวต วบทคคล รดานนวลลออแหลลงททน 

- 
อ.ผคสดช แซสลวพม

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

การรวบรวมลายทอผ ดาไหมมพดหมชพของ

ไทยเพพพอใช ดเปพ นฐานข ดอมภลเชวง

พาณวชยร

 1 1/2556-6/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวบ จทไทยเซรนทร จลเคมอ จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
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อ.ศคภชพย อนาคา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผลของสภตรปคป ยเคมชทชพแตกตสางกพนตสอ

การเจรวญเตวบโต ผลผลวต และ

ประสวทธวภาพการใช ดปคป ยในผพกคะน ดา

และผพกกาดกวางตค ดง

 1 1/2556-6/2556  100,000.00

อ.พรไพรวนทรร รคสงเจรวญทอง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

นายประยภร เพชยตะเณร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

นางสาวศวรวสคดา บคตรเพชร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน ภาคววชาปฐพชววทยา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ  (คทณณจฐวทฒว ผ วนสผงเนวน)แหลลงททน 

- 
นางสาววาสนา นาราศรช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพพฒนาผลวตภพณฑรชาพร ดอมดพพมใน

บรรจคภพณฑรปวดสนวท

 1 2/2556-12/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ  (คทณอรทณอ  เพอยรทวอร จชตร)แหลลงททน 

- 
นายวรพล เพพงพวนวจ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโรงงาน

การพพฒนาขนมขบเคชนยวชนวดสคกพอง

ทพนทช (Direct Expansion)

 1 12/2555-6/2556  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ  (คทณอวศเรศ  วงศรส วงหร)แหลลงททน 

- 
นายวรพล เพพงพวนวจ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโรงงาน

การพพฒนาผลวตภพณฑรสแนคแผสนจาก

โปรตชนถพพวเหลพอง

 1 8/2556-12/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ  (ผศ.ดร.เกอยรตวทวอ  ชผวงศ รโกมล)แหลลงททน 

- 
นางสาวเยาวดช คคปตะพพนธร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การทดสอบฤทธวธต ดานอนคมภลอวสระของ

เลพอดจระเข ดในสพตวรทดลอง

 1 5/2556-6/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณ พนวดา สทขส จนตรไพศาล)แหลลงททน 

- 
นางอคษา ภภคพสมาส

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพพฒนาผลวตภพณฑรปลาชสอนแดด

เดชยว

 1 9/2556-12/2556  37,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      37,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณก จญญาภ จค จรวยะเทพถาวร)แหลลงททน 

- 
นางสาวอภวญญา จคฑางกภร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การพพฒนาข ดาวเกรชยบเหพดฟาง 1 12/2555-1/2556  20,000.00

นางเยพนใจ ฐวตะฐาน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ
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นางสาววาสนา นาราศรช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพพฒนาข ดาวเกรชยบเหพดฟาง 1 12/2555-1/2556  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณกาญดา พวท จกโชคช จย)แหลลงททน 

- 
นางสาวสมจวต อสอนเหม

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพพฒนาสภตรเครพพองดพพมสคขภาพนนนา

เต ดาหภ ดผสมนนนาผพกผลไม ดรวม

 1 6/2556-5/2557  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณจ จกรพ จนธร สอนใจ)แหลลงททน 

- 
นายวรพล เพพงพวนวจ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโรงงาน

การพพฒนาการผลวตจมภกข ดาวกล ดองอพด

พองในเชวงพาณวชยร

 1 6/2556-2/2557  90,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณเทอยนช จย ล วนมร จก)แหลลงททน 

- 
นางสาวอภวญญา จคฑางกภร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การคพดเลพอกภาชนะบรรจคเพพพอยพดอายค

การเกพบรพกษาลภกชคบลดนนนาตาล ลด

ไขมพน เสรวมคอลลาเจน

 1 4/2556-8/2556  30,000.00

นางจพนทรรสคดา จรวยวพฒนววจวตร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

นางอคษา ภภคพสมาส

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

ดร.สร ดอยทอง สายหยคดทอง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณประพวณศรอ ก วจคดา)แหลลงททน 

- 
นายสมโภชนร ใหญสเอชพยม

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การพพฒนาผลวตภพณฑรรพงนกพร ดอมดพพม

สนาเรพจรภป

 1 5/2556-8/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณพจนา  ตระกผลสทขร จตนร)แหลลงททน 

- 
อ.เยาวภา อรสามศวรวรคจวเวทยร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยา

การตรวจหาชนวดของเชพนอราด ดวยววธช

ทางชชวโมเลกคล

 1 12/2555-1/2556  16,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      16,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณมรทต วทฒวจ จกร)เลขทอท 327 ซอยร จชดาภวเษก 42 ถนนพหลโยธวน แขวงจ จนทรเกษม 

เขตจตทจ

แหลลงททน 

- 

ดร.เนตรนภวส วพฒนสคชาตว

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพพฒนาผลวตภพณฑรขนมขบเคชนยว

ส ดมตนากรอบ (Som Tum Snack)

 1 8/2556-11/2556  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณววศรทต สทคนธรพงเผลา)แหลลงททน 

- 
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นางสาวสมจวต อสอนเหม

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพพฒนารสชาตวผลวตภพณฑรเต ดาหภ ดอบ

กรอบปรคงรส

 1 6/2556-11/2556  70,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณวทฒวช จย แหลวตระกผลปจญญา)แหลลงททน 

- 
นางเยพนใจ ฐวตะฐาน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพพฒนาผลวตภพณฑรถพพวลวสงปส น

อนามพย

 1 10/2555-6/2556  70,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณสทพงศร  ว จงถนอมศ จกดวด)แหลลงททน 

- 
นายสมโภชนร ใหญสเอชพยม

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การพพฒนาสภตรกค ดงพพนอ ดอย 1 11/2555-2/2556  35,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (คทณเสรอ วงส จตตบงกช)แหลลงททน 

- 
นางสาวอภวญญา จคฑางกภร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การประเมวนอายคการเกพบรพกษาขนมเปชจ

ยะในภาชนะบรรจคทชพคพดเลพอก

 1 2/2556-6/2556  50,000.00

นางจพนทรรสคดา จรวยวพฒนววจวตร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

ดร.สร ดอยทอง สายหยคดทอง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (นางปวยพรรณ ชวนนะประภา)แหลลงททน 

- 
นางสาวชสอลพดดา เทชพยงพคก

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การศศกษาอายคการเกพบข ดาวตพงทอด 1 3/2556-10/2556  18,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      18,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (นายภาณทภณ กทลพ จชรวรรณ)แหลลงททน 

- 
นางสาวชสอลพดดา เทชพยงพคก

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การทนานนนากปวยเตชจยวผง 1 12/2555-5/2556  29,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      29,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ (นายอทดม ธรรมวาทวน)แหลลงททน 

- 
นางสาวชสอลพดดา เทชพยงพคก

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

พพฒนาสภตรมะนาวดอง 1 10/2555-6/2557  31,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      31,000.00 บาท

บรวษ จท  ผผ ดประกอบการ(น.ส.ศวร วพร กวต วร จตนรตระการ)แหลลงททน 

- 
นางสาวชสอลพดดา เทชพยงพคก

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การพพฒนามะพร ดาวอบกรอบเพพพอการ

สสงออก

 1 4/2556-4/2557  60,000.00
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นางสาวอภวญญา จคฑางกภร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การพพฒนามะพร ดาวอบกรอบเพพพอการ

สสงออก

 1 4/2556-4/2557  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

บรวษ จท KV Art and Design จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนวกานตร ยวนมประยภร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

โครงการอาคารสนานพกงานสชเขชยว

สนาหรพบโครงการพพฒนาทชพด วนนวคม

อคตสาหกรรมเอเซชย อ.บ ดานฉาง จ.

ระยอง บรวษพท ปตท. จนากพด (มหาชน)

 1 3/2556-8/2556  130,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      130,000.00 บาท

บรวษ จท Pearl Royal จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายพวสคทธวธ บคตรสควรรณ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การพพฒนาผลวตภพณฑรนนนามะพร ดาว

พร ดอมดพพม

 1 5/2556-9/2556  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

บรวษ จท Prynt Tradings จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.พวส วฏฐร ธรรมววถช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การพพฒนาผลวตภพณฑรต ดนแบบเครพพอง

ดพพมเพพพอสคขภาพ

 1 3/2556-11/2556  178,710.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      178,710.00 บาท

บรวษ จท QGI International Products Co., Ltd.แหลลงททน 

- 
อ.ปารวชาตว พรมโชตว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การเตวบโตและลพกษณะประจนาพพนธคร

ของหญ ดานวลน ดอย (Zoysia 

matrella)

 1 6/2556-10/2556  40,000.00

อ.นพ ตพณมคขยกคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.เฉลวมพล ภภมวไชยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.ปวตวพงษร โตบพนลพอภพ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

บรวษ จท S.R.T. Electrified Train Company Limitedแหลลงททน 

- 
รศ.ชพพนจวตตร แจ ดงเจนกวจ

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

โครงการออกแบบแผนกลยคทธรการ

บรวหารลภกค ดาสพมพพนธรและเวพบไซตร 

บรวษพทรถไฟฟดา ร.ฟ.ท.จนากพด

 1 9/2556-3/2558  5,330,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,330,000.00 บาท

บรวษ จท T.P.T. Group Trading and Service จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.พวส วฏฐร ธรรมววถช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การพพฒนาผลวตภพณฑรต ดนแบบเครพพอง

ดพพมเบอรรรชพ

 1 6/2556-8/2556  110,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      110,000.00 บาท

บรวษ จท TTF International จจาก จดแหลลงททน 

- 
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ผศ.รพชด ชมภภนวช

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

การศศกษาทพศนคตวและความควดเหพนทชพ

มชตสอการจพดงานนวทรรศการงาน

สถาปพตยกรรม ปช  พ.ศ. 2556 ภายใต ด

แนวควด แขสงขพน เพพพอแบสงปพนในงาน

สถาปนวก’56 ของ สมาคมสถาปนวกใน

พระบรมราชภปถพมภร

 1 5/2556-10/2556  325,000.00

ผศ.สรนาถ สวนอคไรพพนธร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาสถาปพตยกรรม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      325,000.00 บาท

บรวษ จท ครอเอทอฟ เทคโนโลยอ จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.อรรณพ หอมจพนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการประเมวนภาวะความเสชพยงของ

แหลสงนนนา บรวษพทไทยนนนาทวพยร จนากพด (

โรงงานขอนแกสน และปทคมธานช)

 1 5/2556-5/2557  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษ จท คอนตวเนนเต วล-ฟารรม จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ชนะ รพกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การผลวตเครพพองตพดฟอยลรและเครพพอง

บรรจคยาเหนพบแบบอพตโนมพตว

 1 2/2556-12/2556  275,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      275,000.00 บาท

บรวษ จท คอรรดอนไบโอเทค จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.มณจพนทรร เมฆธน

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

การววจพยเพาะเลชนยงเหพดถพพงเชสาสชทอง 

และแปรรภปเครพพองดพพมสนาเรพจรภป

 1 5/2556-11/2556  250,000.00

นางสาวงามจวตร โลสววทภร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นางสาวศรคดา (ตววษา) โลหะนะ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท

บรวษ จท จอหรนเดอยร ร (ประเทศไทย)แหลลงททน 

- 
ผศ.ธานช ศรชวงศรชพย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การเปรชยบเทชยบววธชการปลภกข ดาวแบบ

ตสาง ๆ ตสอการเจรวญเตวบโต ผลผลวต

และคสาใช ดจสายในการทนานา

 1 1/2556-5/2557  601,920.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      601,920.00 บาท

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

- 
อ.ธนวพต ลวมปร พาณวชยรกคล

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาธครกวจระหวสางประเทศ

โครงการสนารวจความพศงพอใจของ

กลคสมผภ ดถพอผลประโยชนรรสวม 

(skakeholders) ตสอบรวษพทในพพนนทชพ

บรวการจพงหวพดระยอง ชลบครช และ

ฉะเชวงเทรา ประจนาปช  พ.ศ. 2555

 1 10/2555-2/2556  740,542.00

อ.ธนวพต ลวมปร พาณวชยรกคล

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาธครกวจระหวสางประเทศ

สนารวจความพศงพอใจของกลคสมผภ ดถพอ

ผลประโยชนรรสวม (Stakeholders) 

ตสอบรวษพท ในพพนนทชพบรวการจพงหวพด

ระยอง ชลบครชและฉะเชวงเทรา

 2 10/2555-2/2556  740,542.00

อ.จคมพฏ บรวราช

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาธครกวจระหวสางประเทศ



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 128 of 177

อ.เตวมศพกดวธ สคขววบภลยร

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาการจพดการ

สนารวจความพศงพอใจของกลคสมผภ ดถพอ

ผลประโยชนรรสวม (Stakeholders) 

ตสอบรวษพท ในพพนนทชพบรวการจพงหวพด

ระยอง ชลบครชและฉะเชวงเทรา

 2 10/2555-2/2556  740,542.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,481,084.00 บาท

บรวษ จท เจร วญโภคภ จณฑรกลอสรดาง จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวอนาไพ เรพองฤทธวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

ศพกยภาพในการให ดผลผลวตและ

คคณภาพของข ดาวฟส างนวนวมพอทชพปลภก

ภายใต ดสภาพแวดล ดอมทชพแตกตสางกพน

 1 1/2556-9/2556  222,180.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      222,180.00 บาท

บรวษ จท ชทมนทมสหกรณรออมทร จพยรแหลงประเทศไทย จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.จคฑาทวพยร ภพทราวาท

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

โครงการขพบเคลพพอนการพพฒนาระบบ

การเงวนสหกรณรออมทรพพยรทชพเอพนอตสอ

การพศพงพาตนเองและรสวมมพอกพน

 1 10/2555-6/2556  330,000.00

นางสาวสายสคดา ศรชอคไร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     สถาบพนววชาการด ดานสหกรณร

นายสคพจนร สคขสมงาม

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     สถาบพนววชาการด ดานสหกรณร

นางสาวพรตวมา คงศรช

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสหกรณร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      330,000.00 บาท

บรวษ จท ซวกมา ไฮโดร คอนซ จลแตนทร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     ว วทยาลพยพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมตสอเรพอและเครพพองกลเรพอ

โครงการศศกษาสภาพทาง

สมคทรศาสตรรและอคทกศาสตรรบรวเวณ

อสาวไทยตอนบน โดยเฉพาะบรวเวณ

ปากนนนาแมสกลอง จพงหวพด

สมคทรสงคราม

 1 3/2556-12/2556  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษ จท ซอพอเอฟ (ประเทศไทย) จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ทานตะวพน พวรพกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การพพฒนา Flavored-Umami 

Peptides จากเศษเนพนออกไกสลอก

หนพง

 1 4/2556-3/2557  2,688,400.00

ผศ.ทานตะวพน พวรพกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การพพฒนาเปปไทดรจากเนพนอไกส 2 4/2556-12/2557  2,688,400.00

รศ.งามทวพยร ภภสวโรดม

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวพสดค

การสนารวจเชวงววเคราะหรวพสดคและ

คคณสมบพตวของบรรจคภพณฑรสนาหรพบ

อคตสาหกรรมอาหารแชสเยพนและแชส

แขพงทชพจนาหนสายในประเทศไทย

 3 5/2556-10/2556  550,000.00

ผศ.ธพญญารพตนร จวญกาญจนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวพสดค

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      5,926,800.00 บาท

บรวษ จท ซออ อแอล เอรนไวรอนเมดนสร จจาก จดแหลลงททน 

- 
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รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

การศศกษาและจพดทนารายงานการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

โครงการ The sky ตพ นงอยภสบรวเวณถนน

ศรชราชา-หนองค ดอ ซอย ๙ (ข ดางโรง

เรชยนอพสสพมชพญ ศรชราชา) ตนาบลสค

รศพกดวธ อนาเภอศรชราชา จพงหวพดชลบครช

 1 10/2555-3/2557  150,000.00

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

การศศกษาและจพดทนารายงานผล

กระทบสวพงแวดล ดอมเบพนองต ดน โครงการ 

แบมบภ รชสอรรท ตพ นงอยภสทชพ ซอยกอไผส 

ตนาบลหนองปรพอ อนาเภอบางละมคง 

จพงหวพดชลบครช

 2 11/2555-5/2557  60,000.00

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

โครงการศศกษาผลกระทบสวพงแวดล ดอม

เบพนองต ดนโครงการ อาคารอยภสอาศพย

รวม 5 ชพ นน ตพ นงอยภสบรวเวณซอยกอไผส 4 

แยก 1 ถนนพพทยาใต ด ตนาบลหนอง

ปรพอ อนาเภอบางละมคง จพงหวพดชลบครช

 3 10/2555-12/255

6

 60,000.00

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

โครงการศศกษาและจพดทนารายงานการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

โครงการ อาตารพพกอาศพยรวม คสล.8 

ชพ นน ตพ นงอยภสบรวเวณซอยแจ ดงวพฒนะ 10 

แยก 1-1-2 ถนนแจ ดงวพฒนะ แขวงทคสง

สองห ดอง เขตหลพกสชพ กรคงเทพมหา

นคร

 4 11/2555-10/255

6

 60,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      330,000.00 บาท

บรวษ จท ซออ อโอ อกรอฟผด ด จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.อคทพย กลวพนเกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

ผลของการสกพดด ดวยตพวทนาละลายตสอ

สชของนนนามพนรนาข ดาว

 1 12/2555-3/2556  12,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      12,000.00 บาท

บรวษ จท ไซเบอรสโค โวโลโตด จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

สนารวจและพพฒนาแหลสงนนนาบาดาล 

พพนนทชพโครงการกสอสร ดาง Ramayana 

Water Park อ.สพตหชบ จ.ชลบครช

 1 4/2556-10/2556  280,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      280,000.00 บาท

บรวษ จท ณฐภ จทร อ จกษรทองแหลลงททน 

- 
ดร.วพนเพพญ มชสมญา

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

การพพฒนาการผลวตผลวตภพณฑรมะขาม

แผสนเหรชยญ

 1 6/2556-6/2557  162,500.00

นางสาวศรคดา (ตววษา) โลหะนะ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นางสาวชสอลพดดา เทชพยงพคก

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      162,500.00 บาท

บรวษ จท ดอเค โคโคสน จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวสคภพคชนมร คลสองดช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นนนากะทวเข ดมข ดนบรรจคกระปป อง 1 10/2555-3/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท



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 130 of 177

บรวษ จท เดรนโซล ประเทศไทย จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.เกชยรตวไกร อายควพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการ Eco-Park 1 3/2556-3/2557  3,564,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,564,000.00 บาท

บรวษ จท ตรง จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

โครงการศศกษาและจพดทนารายการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

โครงการ อาคารอยภสอาศพยรวม 20 ชพ นน 

ตพ นงอยภสทชพ ซอยเกษตรสวน 2 ตนาบล

หนองปรพอ อนาเภอบางละมคง จพงหวพด

ชลบครช

 1 11/2555-5/2557  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษ จท ตะนาวศรอไกลไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.ศศวธร นาคทอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

การผลวตเบอรรเกอรรไกสจากเนพนอโครง

ตวดกระดภกแลอายคการเกพบรพกษา

 1 6/2556-6/2557  132,000.00

 นางสาว วณวชยา แพรคนา

     ภาคววชาสพตวบาล คณะเกษตร กนาแพงแสน

     

ผศ.ศศวธร นาคทอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

การศศกษาลพกษณะทางกายภาพของ

เนพนอไกสตะนาวศรชด ดวย SEM

 2 6/2556-6/2557  242,000.00

นางสาวพวไลพรรณ   รพกการเขชยน

     ภาคววชาสพตวบาล คณะเกษตร กนาแพงแสน

     

เสาวนวต วคฒวไกรรพตนร

     ศภนยรววจพยและพพฒนาผลวตผลจากสพตวร สถาบพน

สควรรณฯ มก.

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      374,000.00 บาท

บรวษ จท ทลาอากาศยานไทย จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.กพงสดาล เชาวรวพฒนกคล

     คณะสพงคมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพงคมววทยาและมานคษยววทยา

โครงการศศกษาการประเมวนสวพงแวด

ล ดอมระดพบยคทธศาสตรร (Strategic 

Environmental Assessment : 

SEA) ในพพนนทชพโดยรอบทสาอากาศยาน

สควรรณภภมว : ผลกระทบด ดานสพงคม 

และการมชสสวนรสวมของประชาชน

 1 11/2555-10/255

6

 1,000,000.00

อ.ปวเรศ ชมเดช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

บรวษ จท ทอโอซอ ไกลคอล จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.กพญจนรนรช  ชสวงฉนพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การวางเครพอขสายบสอสพงเกตการณรเพพพอ

การตวดตามระดพบและคคณภาพนนนาใต ด

ดวน พพนนทชพบรวษพท ทชโอซช ไกลคอล 

จนากพด

 1 6/2556-12/2556  2,838,110.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,838,110.00 บาท
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บรวษ จท เทสโกด จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.ประกอบ สครวพฒนาวรรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการออกแบบรถไฟฟดาสายสชมสวง 

ชสวงเตาปภน-ราษฎรรบภรณะ

 1 6/2556-6/2557  7,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      7,000,000.00 บาท

บรวษ จท ไทยเคนเปเปอรร จจาก จด (มหาชน) - กลทลมบรวษ จท เอสซอจอ เปเปอรร จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.พวช วต สมบภรณร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

การปรพบปรคงคคณสมบพตวความต ดานทาน

แรงกดทพบของกระดาษทนาลอนลภกฟภก

 1 1/2556-6/2557  500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

บรวษ จท ไทยเพอยว จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ศศวธร ตรงจวตภพกดช

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การพพฒนาสภตรและกระบวนการผลวต

นนนานมมะพร ดาว

 1 1/2556-3/2556  150,810.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,810.00 บาท

บรวษ จท ไทยยผเนอทยนโฟรเซลน โปรด จกสร จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.รณฤทธวธ ฤทธวรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

เครพพองววเคราะหรปรวมาณเกลพอ และ

ความชพนนใน Tuna Loin

 1 8/2556-7/2557  500,000.00

นางสาวศคทธหทพย โภชนากรณร

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรร 

กนาแพงแสน

     

นายยงยคทธ พลพบจะโปะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

นางสาวคนวจฐา บคญเฟพพอง

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

ผศ.รณฤทธวธ ฤทธวรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

เครพพองววเคราะหรปรวมาณเกลพอใน 

Frozen Tuna

 2 8/2556-7/2557  500,000.00

นางสาวศคทธหทพย โภชนากรณร

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร คณะววศวกรรมศาสตรร 

กนาแพงแสน

     

นายยงยคทธ พลพบจะโปะ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

นางสาวคนวจฐา บคญเฟพพอง

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

รศ.อนพนตร มคสงวพฒนา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

โครงการปรพบปรคงประสวทธวภาพสาย

การผลวตและการออกแบบกระบวน

การผลวต

 3 7/2556-12/2556  225,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,225,000.00 บาท

บรวษ จท นจ นาม จนพชชไทย จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
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นางสาววราพพนธคร จวนตณววชญร

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาววชาการอาหารสพตวร

การศศกษาคสาการยสอยได ดและการใช ด

ประโยชนรได ดของพลพงงานและโปรตชน

ในผลวตภพณฑรถพพวเหลพองในสคกรระยะรคสน

และขคน

 1 1/2556-9/2556  296,800.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      296,800.00 บาท

บรวษ จท นวโตโม จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายเกรชยงศพกดวธ สอาดรพกษร

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตนม

Study on Feeding of the Bamboo 

Silage for Pigs

 1 2/2556-10/2556  613,680.00

นางสาววราพพนธคร จวนตณววชญร

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาววชาการอาหารสพตวร

การศศกษาองครประกอบทางโภชนะ 

คคณภาพและปรวมาณจคลวนทรชยรของผง

ไผสหมพก

 2 10/2555-3/2557  918,950.00

รศ.อคทพย คพนโธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

นางสคกพญญา จพตตคพรพงษร

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตสพตวรปชก

นางภคอร (สรพสนพนทร) อพครมธครากคล (สคขพวมาย,สวสาง

คนา

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตสพตวรปชก

ผลการเสรวมผงใบไผสหมพกตสอ

สมรรถภาพการผลวต คคณภาพซาก 

และระบบภภมวคค ดมกพนโรคนววคาสเซวลใน

ไกสเนพนอ

 3 2/2556-7/2556  579,000.00

รศ.อคทพย คพนโธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

นางสคกพญญา จพตตคพรพงษร

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตสพตวรปชก

นางสาววราพพนธคร จวนตณววชญร

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาววชาการอาหารสพตวร

นายคามวนทร  ไชยมงคล

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตสพตวรปชก สถาบพน

สควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและพพฒนาปศคสพตวร

และผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     

นางสาวจคฑามาศ จงรคจวโรจนรชพย

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตสพตวรปชก สถาบพน

สควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและพพฒนาปศคสพตวร

และผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     

นางสคกพญญา จพตตคพรพงษร

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตสพตวรปชก

ผลของการใช ดผงไผสหมพกในอาหารไกส

ไขสตสอสมรรถภาพการผลวตและ

คคณภาพไขส

 4 2/2556-10/2556  190,620.00

นางภคอร (สรพสนพนทร) อพครมธครากคล (สคขพวมาย,สวสาง

คนา

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตสพตวรปชก
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รศ.อคทพย คพนโธ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

ผลของการใช ดผงไผสหมพกในอาหารไกส

ไขสตสอสมรรถภาพการผลวตและ

คคณภาพไขส

 4 2/2556-10/2556  190,620.00

นางสาววราพพนธคร จวนตณววชญร

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาววชาการอาหารสพตวร

นายคามวนทร  ไชยมงคล

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตสพตวร กนาแพงแสน ศภนยรววจพยและ

พพฒนาการผลวตสพตวรปชก

     

น.ส.ปวชณา แซสลชน

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน ศภนยร

ววจพยและพพฒนาการผลวตสพตวรปชก

     

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      2,302,250.00 บาท

บรวษ จท นววดวเทค จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ทานตะวพน พวรพกษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การพพฒนาอาหารกวนเลสนสคนพขต ดนแบบ 1 6/2556-8/2556  15,400.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,400.00 บาท

บรวษ จท โนวาร รต วส (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ปรววรรต พภลเพวพม

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

การศศกษาเปรชยบเทชยบประสวทธวภาพ

ยาปฏวชชวนะกลคสม Colistin Sulphate 

จากแหลสงผลวตทชพตสางกพน ในการ

ปดองกพนโรคตวดเชพนอ Escherichia coli

 1 3/2556-5/2556  200,000.00

นายสคธช รพตนภวรมยร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

อ.พวชพย จวรวพฒนาพงศร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

อ.นรคตมร ทะนานทอง

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

รศ.กวจจา  อคไรรงคร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษ จท บอ ว จน เทค จจาก จดแหลลงททน 

- 
ดร.สคพนวดา (พงษรศวรว)  ววนวจฉพย

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การพพฒนาตนารพบสเปรยรระงพบกลวพนและ

บนารคงผววชนวดไมสอพดแกกสสนาหรพบผภ ดชาย

 1 9/2556-12/2556  34,270.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      34,270.00 บาท

บรวษ จท บทญรอดบรววเวอรอท จจาก จดแหลลงททน 

- 
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ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การเจาะและพพฒนาแหลสงนนนาใต ดดวน 

พพนนทชพโครงการโรงล ดางขวดและคลพง

สวนค ดาบางละมคง ตนาบลตะเคชยนเตชนย 

อนาเภอบางละมคง จคงหวพดชลบครช

 1 5/2556-12/2557  500,000.00

ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การศศกษาศพกยภาพและะและพพฒนา

แหลสงนนนาใต ดดวน พพนนทชพโครงการกสอ

สร ดาง บรวเวณ ตนาบลทพบใต ด ตนาบลหวน

เหลพกไฟ อนาเภอหพวหวน จพงหวพด

ประจวบคชรชขพนธร

 2 8/2556-6/2557  165,000.00

ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ศศกษาอคทกธรณชววทยานนนาใต ดดวนด ดวย

เทคนวคการวพดคสาสภาพต ดานทาน

ไฟฟดาเชวง 2 มวตว บรวเวณพพนนทชพ

โครงการของบรวษพทบคญรอดบรววเวอรชพ 

จนากพด อนาเภอกบวนทรรบครช จพงหวพด

ปราจชนบครช

 3 3/2556-12/2556  450,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      1,115,000.00 บาท

บรวษ จท เบทาโกร จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.สรณพฏฐร ศวรวสวย

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

การเปรชยบเทชยบประสวทธวภาพอาหาร

ระดพบโปรตชนตนพาและสภงทชพมชผลตสอการ

เจรวญเตวบโตของปลากระพงขาวในนนนา

กรสอย

 1 5/2556-10/2556  311,300.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      311,300.00 บาท

บรวษ จท เบทาโกร อโกรกรทรป จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
นางสคกพญญา จพตตคพรพงษร

     สถาบพนสควรรณวาจกกสวก วจเพพพอการค ดนคว ดาและ

พพฒนาปศคสพตวรและผลวตภพณฑรสพตวร กนาแพงแสน

     ศภนยรววจพยและพพฒนาการผลวตสพตวรปชก

การทดสอบอาหารไกสไขส 1 1/2556-3/2557  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

บรวษ จท ปฐมฟผด ด จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชาวร อวนทรประสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

สร ดางเครพพองทอดสคญญากาศ 1 5/2556-10/2556  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

บรวษ จท ปตท. จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ธเนศ อรคณศรชโสภณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

Advanced Strategies for 

Improvement of DF-PCCI Engine 

Calibration and Simulation

 1 5/2556-11/2556  600,000.00

ผศ.เอกไท ววโรจนรสกคลชพย

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

Strategic study of electrical 

heated catalyst operations 

during NEDC test

 2 5/2556-5/2557  600,000.00

รศ.เพพญจวตร ศรชนพคคณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การคพดเลพอกและทดสอบความทน

เคพมของสบภสดนาในสภาพแปลงทดสอบ

 3 11/2555-7/2557  1,135,000.00

อ.วชระพพนธคร สรชดอกจพนทรร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.บคบผา คงสมพย

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา
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รศ.เพพญจวตร ศรชนพคคณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การใช ดสารควบคคมการเจรวญเตวบโต

เพพพอเพวพมผลผลวตสบภสดนาในแปลงสาธวต

สบภสดนา จ.นครปฐม

 4 11/2555-7/2557  760,000.00

ผศ.บคบผา คงสมพย

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.ศคภธวดา อพบดคลลากาซวม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.พจนา สชมพนตร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.เพพญจวตร ศรชนพคคณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การใช ดสารควบคคมการเจรวญเตวบโต

เพพพอเพวพมผลผลวตสบภสดนาในแปลงสาธวต

สบภสดนา จ.นครราชสชมา

 5 11/2555-7/2557  782,500.00

นางสาวแอนนา สายมณชรพตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

นายสคขคม โชตวชสวงมณชรพตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

ผศ.ชนวกานตร ยวนมประยภร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

การดนาเนวนงานด ดาน LEED 2009 for 

Core and Shell Development 

สนาหรพบอาคารสนานพกงานสชเขชยว 

โครงการพพฒนาทชพด วน นวคมอคตสาหกร

รมเอเซชย อ.บ ดานฉาง จ.ระยอง บรวษพท 

ปตท. จนากพด (มหาชน)

 6 8/2556-3/2558  65,000.00

ผศ.พสคธา สคนทรห ดาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจพดการปส าไม ด

การตวดจามและตรวจสอบการคงอยภส

ของพพนนทชพและความสมบภรณรของปส าใน

พพนนทชพ 413 FPT

 7 8/2556-6/2557  4,966,500.00

รศ.เพพญจวตร ศรชนพคคณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การทดสอบพพนธครสบภสดนาคพดเลพอกทชพ

ตอบสนองตสอ Benzyladenine

 8 11/2555-7/2557  947,500.00

นางสาวแอนนา สายมณชรพตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

นายสคขคม โชตวชสวงมณชรพตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

ผศ.อรรณพ หอมจพนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การปนเปพนอนของสารพอลวไซคลวกอะ

โรมาตวกไฮโดรคารรบอนในนนนาทะเล

และดวนตะกอนบรวเวณเกาะเสมพด 

จพงหวพดระยอง

 9 7/2556-10/2557  500,000.00

อ.พงศกร จววาภรณรคคปตร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

อ.กพญจนรนรช  ชสวงฉนพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ผศ.พสคธา สคนทรห ดาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจพดการปส าไม ด

การประเมวนผลสพมฤทธวธโครงการปลภก

ปส า 1 ล ดานไรส สภสการพพฒนาองครความรภ ด 

สถาบพนปลภกปส า ปตท. ระยะทชพ 1 ปช  

พ.ศ.2556-2559

 10 5/2556-8/2557  7,000,000.00

ผศ.เพพญพร เจนการกวจ

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การประเมวนมภลคสาทางเศรษฐศาสตรร

ของผลกระทบด ดานสวพงแวดล ดอม

สนาหรพบโครงการระบบขนสสงกกาซ

ธรรมชาตวทางทสอบนบก

 11 9/2556-12/2557  2,600,000.00
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ผศ.กพมปนาท เพพญสคภา

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การประเมวนมภลคสาทางเศรษฐศาสตรร

ของผลกระทบด ดานสวพงแวดล ดอม

สนาหรพบโครงการระบบขนสสงกกาซ

ธรรมชาตวทางทสอบนบก

 11 9/2556-12/2557  2,600,000.00

อ.กพมปนาท ววจวตรศรชกมล

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

อ.อวทธวพงศร มหาธนเศรษฐร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

อ.ววษณค อรรถวานวช

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ดร.สพนตว แสงเลวศไสว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

รศ.เพพญจวตร ศรชนพคคณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การปรพบปรคงพพนธครสบภสดนา (Jatropha 

curcas L.) แบบบภรณาการ

 12 11/2555-7/2557  1,820,000.00

รศ.ประภา ศรชพวจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.รพงสฤษดวธ กาวชตกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.เพพญจวตร ศรชนพคคณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การผสมข ดามสกคลและข ดามชนวดเพพพอ

การปรพบปรคงพพนธครสบภสดนา

 13 11/2555-7/2557  1,972,000.00

ผศ.ววภา หงษรตระกภล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

นาย ฐวตว กาญจนเกตค

     คณะววทยาศาสตรร

     

นายธวพชชพย หงษรตระกภล

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รศ.ผศพงผาย พรรณวดช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การพพฒนาแบบจนาลองคณวตศาสตรร

เพพพอทนานายอายคการใช ดงานของตพวเรสง

ปฏวก วรวยาในปฏวกรณร Steam 

Methane Reforming (SMR): ระยะ

ทชพ 2

 14 3/2556-12/2556  800,000.00

รศ.เมตตา เจรวญพานวช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

ผศ.ธงไทย ววฑภรยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

รศ.อนควพตร แจ ดงชพด

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การพพฒนาผลวตภพณฑรต ดนแบบกาแฟ

และชา

 15 3/2556-6/2557  581,900.00

อ.อพญชลช ศวรวขจรกวจ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

การพพฒนาสายพพนธครของสาหรสาย

ขนาดเลพกเพพพอการผลวตนนนามพน โดยววธช

ทางพพนธคววศวกรรม

 16 12/2555-12/255

6

 2,000,000.00

อ.พวมพา หอมนวรพนดรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การววจพยและพพฒนาตพวเรสงปฏวก วรวยา 

Post Metallocene

 17 3/2556-11/2556  1,500,000.00
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อ.ธานวน นานอก

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

การววจพยและพพฒนาตพวเรสงปฏวก วรวยา 

Post Metallocene

 17 3/2556-11/2556  1,500,000.00

อ.เตวมศพกดวธ สคขววบภลยร

     คณะววทยาการจพดการ ศรชราชา

     สาขาววชาการจพดการ

การศศกษาเบพนองต ดนเกชพยวกพบสภาพ

พพนนทชพ เศรษฐกวจ และสพงคม เพพพอการ

กนาหนดแนววางทสอเผพพอเลพอก สนาหรพบ

โครงการวางทสอสสงกกาซปวโตรเลชยม

เหลว จากคลพงปวโตรเลชยมเขาบสอยา 

อนาเภอศรชราชา จพงหวพดชลบครช ถศงคลพง

นนนามพน อนาเภอเสาไห ด จพงหวพดสระบครช 

(Pre ?SIA)

 18 9/2556-3/2557  2,086,000.00

ผศ.พสคธา สคนทรห ดาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจพดการปส าไม ด

การสร ดางข ดอมภลฐานทรพพยากรชชวภาพ

ของการปลภกปส าเชวงนวเวศ

 19 3/2556-7/2556  755,000.00

ผศ.รองลาภ สคขมาสรวง

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาปส าไม ด

ความหลากชนวดของสพตวรปส าบรวเวณ

สวนปส านวเวศวนารมยร จพงหวพดระยอง

 20 1/2556-9/2556  150,000.00

นางสาวรยากร นกแก ดว

     สนานพกงานอธวการบดช

     ศภนยรประสานเพพพอการพพฒนาสภสความเปพ นเลวศ

โครงการพพฒนาการผลวตไบโอดชเซล

ระยะทชพ 2 และการประยคกตรใช ดงานใน

พพนนทชพโครงการ 84 ตนาบล

 21 11/2555-9/2556  500,000.00

รองศาสตราจารยร เกชยรตวไกร  อายควพฒนร

     ศภนยรววศวกรรมพลพงงานและสวพงแวดล ดอม  บางเขน

     

นายศวรวพงษร เทศนา

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายววศวกรรม

รศ.เพพญจวตร ศรชนพคคณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

โครงการววจพยและพพฒนาเพวพมผลผลวต

ของต ดนสบภสดนาเพพพอเปพ นแหลสงพลพงงาน

ทดแทนในอนาคต ระยะทชพ 2

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

รศ.ประภา ศรชพวจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

นางสาวแอนนา สายมณชรพตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

ผศ.ววภา หงษรตระกภล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

รศ.รพงสฤษดวธ กาวชตกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.สมพวศ สามวภพกดวธ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

อ.ศคภธวดา อพบดคลลากาซวม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.ดร. บคปผา คงสมพย

     คณะเกษตร มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร กนาแพง

แสน

     

ผศ.ดร. วชรพพนธพ สรชดอกจพนทรร

     คณะเกษตร มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร กนาแพง

แสน

     

อ.อพญชลช ศวรวขจรกวจ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

โครงการววจพยและพพฒนาสายพพนธคร

ของสาหรสายขนาดเลพกเพพพอการผลวต

นนนามพนโดยววธชทางพพนธคววศวกรรม

 23 12/2555-11/255

6

 2,000,000.00



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ

Page 138 of 177

อ.ศคภชพย วคฒวพงศรชพยกวจ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

โครงการววจพยและพพฒนาสายพพนธคร

ของสาหรสายขนาดเลพกเพพพอการผลวต

นนนามพนโดยววธชทางพพนธคววศวกรรม

 23 12/2555-11/255

6

 2,000,000.00

อ.อนงครภพทร สคทธางคกภล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

ผศ.เอกไท ววโรจนรสกคลชพย

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

แบบจนาลองเครพพองฟอกไอเสชยเชวงเรสง

ปฏวก วรวยา

 24 9/2556-9/2557  225,000.00

รศ.เพพญจวตร ศรชนพคคณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

ผลการเปลชพยนแปลงการแสดงออก

ของยชน APETALA2 ตสอเมลพดสบภสดนา

 25 11/2555-7/2557  990,000.00

ผศ.สมพวศ สามวภพกดวธ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

รศ.เพพญจวตร ศรชนพคคณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

ผลของ BA และ Pacrobutrazol ตสอ

การออกดอกและปรวมาณผลผลวตของ

สบภสดนาในแปลงเพาะปลภก อ.กนาแพง

แสน จ.นครปฐม

 26 11/2555-7/2557  780,000.00

อ.ศคภธวดา อพบดคลลากาซวม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผศ.ลพ ภวภภตานนทร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

รศ.กฤษณา กฤษณพคกตร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

อ.ปวยะณพฎฐร ผกามาศ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

รวม     26  โครงการ     งบประมาณ      58,116,400.00 บาท

บรวษ จท ประจวบอทตสาหกรรม จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชพยสวทธวธ ทองจภ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การใช ดประโยชนรของวพสดคเหลพอใช ด

จากโรงงานนนนาตาลเพพพอผลวตปคป ย

อวนทรชยรตามมาตรฐานของกรม

ววชาการเกษตร สนาหรพบปรพบปรคงดวน 

และเพวพมผลผลวตของอ ดอย

 1 12/2555-6/2558  530,000.00

อ.ศคภชพย อนาคา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศวรวสคดา

     บคตรเพชร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      530,000.00 บาท

บรวษ จท ประปาฉะเชวงเทรา จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.อรรณพ หอมจพนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

ความสพมพพนธรระหวสางปรวมาณเหลพก 

และแมงกานชสในนนนาดวบ กพบคคณภาพ

ของนนนาประปาและแนวทางแก ดไข

 1 10/2555-3/2556  65,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

บรวษ จท ปผนซวเมนตรไทย (ลจาปาง) จจาก จดแหลลงททน 

- 
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อ.กวตตวชพย ดวงมาลยร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

โครงการเหมพองแรสหวนปภนและหวน

ดวนดาน เพพพออคตสาหกรรมปภนซชเมนตร 

ตนาบลบ ดานสา อนาเภอแจ ดหสม จพงหวพด

ลนาปาง

 1 8/2556-5/2557  4,200,000.00

ศ.เกษม จพนทรรแก ดว

     คณะสวพงแวดล ดอม

     คณะสวพงแวดล ดอม

ผศ.สครพตนร บพวเลวศ

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.นฤชวต ดนาปวน

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.สคจวณณา กรรณสภต

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.ทพศนชยร บคญประคอง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.อลงกรณร อ วนทรพกษา

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,200,000.00 บาท

บรวษ จท แปซวฟวก ชผการ ร คอรรปอเรช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.เพพญขวพญ ชมปรชดา

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

การทดสอบทางประสาทสพมผพสของ

ผลวตภพณฑรนนนาตาลทราย

 1 6/2556-9/2556  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษ จท โปรครอป ทอ แอนดร โอ จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ปารวชาตว พรมโชตว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ระยะการพพฒนาของพพช และการตอบ

สนองในด ดานการเจรวญเตวบโตของ

หญ ดาสมพท (Sporobolus indicus) 

ตสอววธชการปลภกและการดภแลรพกษาเพพพอ

เปพ นหญ ดาประดพบในสนามกอลรฟ

 1 1/2556-4/2557  150,000.00

อ.นพ ตพณมคขยกคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

นายกรพพฒนร ไชยพร

     คณะเกษตร บางเขน ภาคววชาพพชไรสนา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษ จท โปรเจรคฟวลดร จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวปวชณา ทองเหลพอง

     คณะเกษตร บางเขน

     สถานชววจพยพพชไรสสควรรณวาจกกสวก วจ

โครงการทดสอบประส วทธวภาพของ

ผลวตภพณฑรปคป ยเหลวนภรวต ดา-พช ในข ดาว

โพดเลชนยงสพตวร

 1 7/2556-3/2557  440,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      440,000.00 บาท

บรวษ จท ผลวตไฟฟด า จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
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ผศ.ธรณร ธนารงนาวาสวพสดวธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

โครงการศศกษาววจพยความหลากหลาย

ทางชชวภาพและการใช ดประโยชนรจาก

บ ดานใหมสใต ดทะเล (ปะการพงเทชยม) ปช  

2555 – 2556

 1 12/2555-11/255

6

 847,000.00

อ.ปรวญญา ลวมปร ววร วยะกคล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      847,000.00 บาท

บรวษ จท ผลวตไฟฟด าราชบทร อโอลดวนง จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.พสคธา สคนทรห ดาว

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจพดการปส าไม ด

การประเมวนผลการจพดการปส าชคมชน

ภายใต ดโครงการ "คนรพกษรปส า ปส ารพก

ชคมชน" ทชพดนาเนวนการโดยกรมปส าไม ด 

และบรวษพท ผลวตไฟฟดาราชบครชโฮลดวนง 

จนากพด (มหาชน) ระยะทชพ 2 ปช  

พ.ศ.2556

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

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

บรวษ จท ผผ ดประกอบการ (คทณสทว จฒนร โสภาศรอพ จนธร)แหลลงททน 

- 
นางสาวงามจวตร โลสววทภร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การพพฒนาผลวตภพณฑรอาหารเสรวม

สนาหรพบเดพกพร ดอมบรวโภคบรรจครช

ทอรรทเพาชร

 1 2/2556-6/2556  70,000.00

นายญาธวปวชรร ปพกแก ดว

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

บรวษ จท ผผ ดผลวตเครชทองสอขดาวแหลลงททน 

- 
รศ.ศพกดา อวนทรววชพย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

การพพฒนาเครพพองสชข ดาวขนาดเลพก 1 3/2556-2/2557  50,000.00

อ.ปวยะพงษร ศรชวงษรราช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

รศ.ธพญญะ เกชยรตววพฒนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษ จท พรพ จฒนสวน จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

สนารวจและพพฒนาแหลสงนนนาบาดาล 

พพนนทชพโครงการออ ดยแปลงหาดเสชนยว อ.

ศรชสพชนาลพย จ.สคโขทพย

 1 3/2556-8/2556  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

บรวษ จท พอสซวเบ วล คอนซ จลแตนทร แอนดร คอนสตร จคช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

การศศกษาและจพดทนารายงานการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

โครงการ The Promise ตพ นงอยภส ถนน

ประชาสงเคราะหร แขวงดวนแดง เขต

ดวนแดง กรคงเทพมหานคร

 1 12/2555-12/255

6

 100,000.00
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รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

การศศกษาและจพดทนารายงานการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

โครงการ ดคส วต แกรนดร คอนโด ตพ นงอยภส 

บรวเวณถนนจอมเทชยน สาย 2 ตนาบล

หนองปรพอ อนาเภอบางละมคง จพงหวพด

ชลบครช

 2 1/2556-1/2557  100,000.00

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

การศศกษาและจพดทนารายงานผล

กระทบสวพงแวดล ดอมเบพนองต ดน โครงการ 

SUN CITY PATTAYA ตพ นงอยภสบรวเวณ

ถนนสายพระตนาหนพก-พพทยา ตนาบล

หนองปรพอ อนาเภอบางละมคง จพงหวพด

ชลบครช

 3 11/2555-12/255

6

 50,000.00

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

การศศกษาและจพดทนารายงานผล

กระทบสวพงแวดล ดอมเบพนองต ดน โครงการ 

โรงแรม 48 ห ดอง (นางประวชณา วชระ

สวงหร) ตพ นงอยภสทชพถนนพพทยาสาย 3 

ตนาบลหนองปรพอ อนาเภอบางละมคง 

จพงหวพดชลบครช

 4 10/2555-10/255

6

 50,000.00

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

การศศกษาและจพดทนารายงานผล

กระทบสวพงแวดล ดอมเบพนองต ดน โครงการ 

โรงแรม 54 ห ดอง (นายบพญชา สวงหร

สพจจกคล) ตพ นงอยภสถนนสายพระตนาหนพก-

พพทยา ตนาบลหนองปรพอ อนาเภอบาง

ละมคง จพงหวพดชลบครช

 5 8/2556  50,000.00

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

การศศกษาและจพดทนารายงานผล

กระทบสวพงแวดล ดอมเบพนองต ดน โครงการ 

โรงแรม 54 ห ดอง (นายมายพสววนเดอรร

ยวดปาลซวงหร นารภลา) ตพ นงอยภสทชพถนน

สายพระตนาหนพก-พพทยา ตนาบลหนอง

ปรพอ อนาเภอบางละมคง จพงหวพดชลบครช

 6 10/2555-10/255

6

 50,000.00

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

โครงการศศกษาและจพดทนารายงานการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

โครงการ SAnsabai ตพ นงอยภสบรวเวณ

ถนนเพชรเกษม ซอย 76/1 แขวง

บางแคเหนพอ เขตบางแค กรคงเทพฯ

 7 12/2555-12/255

6

 100,000.00

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

โครงการศศกษาและจพดทนารายงานการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

โครงการ จอมเทชยนบชชเม ดาทรเท ดน

คอนโดมวเนชพยม 7 ตพ นงอยภสบรวเวณถนน

จอมเทชยน ซอย 12 ตนาบลหนองปรพอ 

อนาเภอบางละมคง จพงหวพดชลบครช

 8 11/2555-5/2557  100,000.00

รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

โครงการศศกษาและจพดทนารายงานการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอมเบพนอง

ต ดน โครงการ อาคารอยภสอาศพยรวม 

(Sorisa) ตพ นงอยภสบรวเวณตนาบลสครศพกดวธ 

อนาเภอศรชราชา จพงหวพดชลบครช

 9 11/2555-5/2557  100,000.00

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ      700,000.00 บาท

บรวษ จท พารวชเฟอทวไลเซอรร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชพยสวทธวธ ทองจภ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ประสวทธวภาพของการใช ดปคป ยยภเรชยชนวด

ตสางๆทชพมชตสอการเจรวญเตวบโตและองคร

ประกอบผลผลวตของอ ดอย

 1 1/2556-6/2557  115,000.00

อ.ศคภชพย อนาคา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ววภาวรรณ ท ดายเมพอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา
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นางสาวศวรวสคดา บคตรเพชร

     ภาคววชาปฐพชววทยา คณะเกษตร กนาแพงแสน 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร จพงหวพดนครปฐม

     

ประสวทธวภาพของการใช ดปคป ยยภเรชยชนวด

ตสางๆทชพมชตสอการเจรวญเตวบโตและองคร

ประกอบผลผลวตของอ ดอย

 1 1/2556-6/2557  115,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      115,000.00 บาท

บรวษ จท พวพวธภ จณฑรเอเซอย จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.สคภาพร แก ดวกอ เลชพยวไพโรจนร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการวางผพงเมพองและสภาพแวดล ดอม

สาธารณภปโภคและสาธารณภปการทชพ

เหมาะสมในการปรพบปรคงผพงเมพองรวม

ชคมชนเกาะสมคย จพงหวพดสคราษฎรรธานช

 1 11/2555-5/2557  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษ จท พอทอทอ โกลบอล เคมวคอล จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.ไพศาล คงคาฉคยฉาย

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การพพฒนาตพวเรสงปฏวก วรวยา Green 

Zeolite สนาหรพบการผลวตคววมชนจากปฏว

ก วรวยาแอลควเลชพนของเบนซชนด ดวยโพ

รพวลชน

 1 10/2555-12/255

6

 800,000.00

นวส วตปรวญญาโท

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช คณะววศวกรรมศาสตรร 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

อ.กพญจนรนรช  ชสวงฉนพา

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การวางเครพอขสายบสอสพงเกตการณรเพพพอ

การตวดตามระดพบและคคณภาพนนนาใต ด

ดวน พพนนทชพบรวษพท บางกอกโพลช เอททช

ลชน จนากพด (มหาชน)

 2 6/2556-1/2557  2,838,110.00

ศ.อคทพยรพตนร ณ นคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

การศศกษาผลกระทบของการรพพวไหล

ของนนนามพนตสอทรพพยากรชชวภาพและ

สวพงแวดล ดอม บรวเวณชายผพพงจพงหวพด

ระยอง

 3 9/2556-8/2557  12,000,000.00

รศ.เชษฐพงษร เมฆสพมพพนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

รศ.จารคมาศ เมฆสพมพพนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

ผศ.สคชาย วรชนะนพนทร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

ผศ.ธรณร ธนารงนาวาสวพสดวธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

โครงการสนารวจสวพงมชชชววตและระบบ

นวเวศทางทะเล : กรณชศศกษาจาก

เหตคการณรนนนามพนรพพวทชพจพงหวพดระยอง

 4 8/2556-8/2557  15,400,000.00

รศ.เชษฐพงษร เมฆสพมพพนธร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

ผศ.สคชาย วรชนะนพนทร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

ผศ.จรวย สคขแสงจพนทรร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

ผศ.ธชระพงศร ด ดวงดช

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      31,038,110.00 บาท

บรวษ จท พอทอทอ โกลบอล เคมวคอล จจาก จด (มหาชน) บมจ.ไทยประก จนชอว วต บมจ. ช. การชลาง บมจ. ซอเค พาวเวอรร 

และ

แหลลงททน 

- 
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อ.ธชรารพตนร วรพวเชฐ

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

กลยคทธรการตลาดของธครกวจขนาด

กลางและขนาดยสอม

 1 2/2556-6/2556  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

บรวษ จท เพอรรเฟคคอมพาเนอยนกรทรป จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายวรพล เพพงพวนวจ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโรงงาน

การพพฒนาผลวตภพณฑรอาหารแมวใน

ระบบเอกซรทรภชพน

 1 12/2555-2/2556  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

บรวษ จท ฟรอนเทอยรร เอรนจวเนอยร วทง คอนซ จลแทนทรส จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.กฤษณร วพนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการววเคราะหรผลกระทบสวพงแวด

ล ดอม อสางเกพบนนนาห ดวยพพงงา จพงหวพด

อคตรดวตถร

 1 9/2556-2/2558  175,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      175,000.00 บาท

บรวษ จท ฟารรมเกษตรกรผผ ดเล อนยงสทกรทอทเข ดารลวมโครงการแหลลงททน 

- 
นางสาวอรวรรณร บคตรดช

     คณะสพตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

การววจพยพพฒนาการตรวจภภมวคค ดมกพน

หลพงการตวดเชพนออารรอารรเอสและพชอชดช 

โดยววธชอ วไลซสา (ELISA)

 1 3/2556-2/2557  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

บรวษ จท ฟวกทร แอสโซซวเอท จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.อพครนพนทร ควดสม

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

การสนารวจข ดอมภล GIS ทพพวประเทศ 1 9/2556-9/2557  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษ จท โฟล-เทค เอรนจวเนยรรร วทง จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ชนะ รพกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การพพฒนาการเจชยรนพยแคมรวงสนาหรพบ

ปพจ มไฮดรอลวคแบบเวนโดยเครพพองจพกร

ซชเอพนซช

 1 6/2556-10/2556  447,877.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      447,877.00 บาท

บรวษ จท ไฟโตไบโอตวกแหลลงททน 

- 
ผศ.นวตว ชภเชวด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

โครงการศศกษาผลของสาร 

sangrovit ตสอการเจรวญเตวบโต การ

รอดตาย ของกค ดงขาวแวนนาไม

 1 11/2555-10/255

6

 135,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      135,000.00 บาท

บรวษ จท มารอน ลอดเดอร จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.ศรชสควรรณ ชมชพย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

ผลของการเสรวมโอเมก ดา 3 ในอาหาร

ตสอคคณภาพนนนาเชพนอของพสอสคกร

 1 10/2555-5/2556  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

บรวษ จท เมดวฟผดสร (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
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ดร.สคพนวดา (พงษรศวรว)  ววนวจฉพย

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การผลวตวพตถคดวบทชพกพกเกพบนนนามพนรนาข ดาว

และโปรตชนทชพมชอนคภาคขนาดเลพกเพพพอ

การประยคกตรใช ด ในผลวตภพณฑรเครพพอง

สนาอาง

 1 10/2555-9/2556  700,000.00

นายดนารงศพกดวธ อายควนานนทร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

นางพพชรช ตพ นงตระกภล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

โครงการววเคราะหรนนนามพนรนาข ดาว 

กากรนาข ดาวและรนาข ดาวจากกระบวนการ

สกพด MED TECH

 2 10/2555-9/2556  500,000.00

ศ.อรอนงคร นพยววกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

นางสาวพคทธลพกษณร ไขประภาย

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ศภนยรบรวการประกพนคคณภาพอาหาร

นางลพดดา วพฒนศวรวธรรม

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

นางววภา สคโรจนะเมธากคล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

บรวษ จท แมคโคร คอนซ จลแตนทร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     ว วทยาลพยพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมตสอเรพอและเครพพองกลเรพอ

โครงการศศกษาออกแบบโครงสร ดาง

ปดองกพนการกพดเซาะชายฝพพงในพพนนทชพ

จพงหวพดจพนทบครช

 1 12/2555-12/255

6

 1,406,250.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,406,250.00 บาท

บรวษ จท แมชอนเนอรอทเอรมโปเรอทยม(1995) จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ชนะ รพกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การพพฒนาการโปรแกรม 

Post-processor ในการแปลงคนาสพพง

สนาหรพบหคสนยนตรเคลพพอนทชพอ วสระหกแกน

 1 8/2556-7/2557  335,628.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      335,628.00 บาท

บรวษ จท ย วบอวนซอย และแยรคสร จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ศวรวพร ดอนเหนพอ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

ประสวทธวภาพของยากนาจพดเชพนอราใน

การควบคคมเชพนอราสาเหตคโรคในกล ดวย

ไม ด

 1 5/2556-10/2556  150,000.00

รศ.สมชาย สคขะกภล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

บรวษ จท ยผคาลวปต จสเทคโนโลยอ จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.วววพฒนร หาญวงศรจวรวพฒนร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

การศศกษาคคณสมบพตวไม ดยภคาลวปตพส

เพพพอใช ดประโยชนรไม ดแปรรภป

 1 8/2556-8/2557  617,848.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      617,848.00 บาท

บรวษ จท ระบบขนสลงมวลชนกรทงเทพ จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
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อ.กวตตวชพย ดวงมาลยร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การศศกษาและจพดทนารายงานการ

ตวดตามตรวจสอบผลกระทบสวพงแวด

ล ดอมประจนาปช  2556ของโครงการ

ระบบขนสสงมวลชนกรคงเทพมหานคร

 1 7/2556-10/2557  4,600,000.00

ศ.เกษม จพนทรรแก ดว

     คณะสวพงแวดล ดอม

     คณะสวพงแวดล ดอม

ผศ.สครพตนร บพวเลวศ

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.นฤชวต ดนาปวน

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,600,000.00 บาท

บรวษ จท ไรโน ร อเสร วช จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ศววลพกษณร ปฐวชรพตนร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

เครพพองไลสควมาชพนนเมพดดภดความชพนน 1 9/2556-3/2557  375,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      375,000.00 บาท

บรวษ จท ว จงเคมอ จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.สราวคธ รคสงเมฆารพตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

สารเสรวมอาหารเพพพอฉชดพสนทางใบตสอ

การเจรวญเตวบโตของข ดาว

 1 8/2556-12/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษ จท วอ. เอส. เอส. อ วนด จสเตรอยล จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.กวตวพงษร เจาจารศก

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

แขนกลเพพพอการเคลพพอนย ดาย

ผลวตภพณฑรมาจพดเรชยงบนแพลเลต 

ระยะ 1

 1 4/2556-9/2556  500,000.00

ผศ.ณพฐดนพย ตพณฑววรคฬหร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

อ.วรพจนร ศตเดชากคล

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

อ.กวตวพงษร เจาจารศก

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการแขนกลเพพพอการเคลพพอนย ดาย

ผลวตภพณฑรมาจพดเรชยงบนพาเลต

 2 4/2556-9/2557  270,000.00

ผศ.ณพฐดนพย ตพณฑววรคฬหร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      770,000.00 บาท

บรวษ จท เวสเท วร รน ด วจ วตอล (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ยอดเยชพยม ทวพยรสควรรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การพพฒนาอพลกอรวทศมการขพดหพวอสาน

ฮารรดดวสกรสนาหรพบบารรบาดอส

 1 1/2556-6/2556  565,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      565,000.00 บาท

บรวษ จท สปจน ซวลดร เว วลด ร จจาก จดแหลลงททน 

- 
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อ.สวรวชพย สสงเสรวมพงษร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การแปรรภปดพกแด ดไหมอชรชพ 1 7/2556-9/2556  46,200.00

ศ.ทวพยรวดช อรรถธรรม

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชากชฏววทยา

การพพฒนาการเลชนยงไหมอชรชพระบบ

ฟารรมอวนทรชยร

 2 10/2555-9/2557  540,000.00

นายปณวธาน คววเจรวญวงษร

     บรวษพท สปพนซวลดร เววลดร จนากพด

     

ผศ.อคไรวรรณ นวลเพพชรร

     มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรร

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      586,200.00 บาท

บรวษ จท สยามไบโอเทคและอทตสาหกรรมเภส จช จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.ววเชชยร ลชลาวพชรมาศ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การผลวตข ดาวสามกษพตรวยรไฟเบอรรใน

ถคง Retort pouch

 1 9/2556-2/2557  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

บรวษ จท สยามววจ จยและนว จตกรรมแหลลงททน 

- 
ศ.จนารพส ลวนมตระกภล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

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.จนารพส ลวนมตระกภล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเคมช

FTIR Study of Geopolymer 

Nanostructure

 2 11/2555-11/255

6

 200,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

บรวษ จท สยามสตอลอวนเตอรรเนช จทนแนล จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.สคทธวศพกดวธ ศรลพมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการศศกษาระบบกนาแพงกพ นนนนนา

แบบปพกลงดวนเพพพอปดองกพนการไหลซศม

ของนนนา (Water Stop Panel)

 1 8/2556-3/2557  292,878.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      292,878.00 บาท

บรวษ จท ส วงหร คอรรเปอเรช จทน จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

สนารวจและพพฒนาแหลสงนนนาบาดาล 

พพนนทชพโครงการกสอสร ดาง อ.บางละมคง 

จ.ชลบครช

 1 3/2556-9/2556  150,000.00

ผศ.ดชเซลลร สวนบครช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

สนารวจและพพฒนาแหลางนนนาบาดาล 

พพนนทชพสพนตวบครช รชสอรรท อ.สมคย จ.สค

ราษฎรธานช

 2 4/2556-9/2556  180,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      330,000.00 บาท

บรวษ จท สทขสมบผรณร นจ นาม จนปาลรม จจาก จดแหลลงททน 

- 
ศ.สคนทรช ยวพงชพชวาลยร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

การกนาหนดอพตราปคป ยสนาหรพบปาลรม

นนนามพนในภาคตะวพนออกประจนาปช  

2556

 1 9/2556-8/2559  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท
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บรวษ จท หดองปฏวบ จต วการกลาง (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ไพฑภรยร เจตธนารงชพย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

โครงการศศกษาววจพยการตลาดของ

บรวษพท ห ดองปฏวบพตวการกลาง (ประเทศ

ไทย) จนากพด

 1 6/2556-12/2556  900,000.00

อ.ธงชพย ศรชวรรธนะ

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการตลาด

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      900,000.00 บาท

บรวษ จท อสมท จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.พพทธนพนทร หรรษาภวรมยรโชค

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

การศศกษาและประเมวนความพศงพอใจ

ตสอสถานชโทรทพศนรและสถานชววทยคของ 

อสมท. ประจนาปช  2556

 1 5/2556-1/2557  10,500,000.00

ผศ.ปารวชาตว จพนทรรเพพญ

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

อ.จวราภรณร กาแก ดว

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,500,000.00 บาท

บรวษ จท อ จยรญา ปว โตรเลอยม จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.วรยศ ละม ดายศรช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

การสนารวจความควดเหพนของประชาชน

เกชพยวกพบการกสอสร ดางสถานชบรวการกกาซ 

สนาหรพบรถยนตร

 1 4/2556-7/2556  25,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

บรวษ จท อายวโนระโมะโตระ (ประเทศไทย) จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาววราภรณร ประเสรวฐ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การแปรรภปข ดาวสนาหรพบผลวตโจกกกศพง

สนาเรพจรภปโดยใช ด twin screw 

extruder

 1 5/2556-9/2556  300,000.00

นางจคฬาลพกษณร จารคนคช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นายวรพล เพพงพวนวจ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโรงงาน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

บรวษ จท อาราบวกดา ฟารรม จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.สควรรณ หอมหวล

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการให ดคนาปรศกษาออกแบบและ

สร ดางเครพพองตรวจสอบความผวดปกตว

ของนมโรงเรชยน ยภ.เอช.ทช. (บรวษพท 

เอบวโก ด แดรชพ ฟารรม จนากพด จ.

ปทคมธานช)

 1 8/2556-10/2556  650,000.00

ผศ.ณพฐดนพย ตพณฑววรคฬหร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

นายเอนก ไกรรอด

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

นายสคทวน พรมชาตว

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน ภาคววชา

ววศวกรรมเครพพองกล
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      650,000.00 บาท

บรวษ จท อ วนโดไชนลา เอรนจวเนอยร วทง ซวสเทรมสร จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.สคทธวศพกดวธ ศรลพมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

โครงการงานศศกษาคคณสมบพตวของ

สารผสมโพลวเมอรรทชพมชตสอดวน

 1 6/2556-3/2557  103,248.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      103,248.00 บาท

บรวษ จท อ วมเพรสเทคโนโลยอ จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ชพยสวทธวธ ทองจภ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การใช ดประโยชนรของฟอสโฟยวปซพม

เพพพอปรพบปรคงดวนและเพวพมผลผลวตของ

มพนสนาปะหลพง ข ดาวโพดเลชนยงสพตวรและ

อ ดอย

 1 11/2555-4/2558  5,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000,000.00 บาท

บรวษ จท อทดมร จช พรรอพเพอรรตอน จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.สวทธวชพย ตพนธนะสฤษดวธ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

โครงการศศกษาและจพดทนารายงานการ

ววเคราะหรผลกระทบสวพงแวดล ดอม 

โครงการ อาตารพพกอาศพยรวม คสล.8 

ชพ นน ตพ นงอยภสระหวสางซอยนวมวนทรร 

161-163 ถนนนวมวนทรร เขตบศงกคสม 

กรคงเทพฯ

 1 5/2556-5/2557  850,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      850,000.00 บาท

บรวษ จท อทตสาหกรรมนจ นาปลาระยอง จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชาวร อวนทรประสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

เครพพองหพพนปลาทภ 1 8/2556-8/2557  405,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      405,000.00 บาท

บรวษ จท เอก-ช จย ดอสทรวบ ววช จทน ซวสเทม จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.กฤษณร วพนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การศศกษาแนวกนาแพงเมพอง คภเมพอง

นครนายกโดยใช ดรภปถสายทางอากาศ

 1 6/2556-1/2557  383,334.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      383,334.00 บาท

บรวษ จท เอรม เอ เอ คอนซ จลแตนทร จจาก จด และบรวษ จท ทรานสรคอนซ จลทร จจาก จด และบรวษ จท พอ บ อ เอเชอย จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.ภาสกร ปนานนทร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

การสนารวจธรณชฟวส วกสรโดยววธช 

Seismic Refraction โครงการศศกษา

และออกแบบรถไฟความเรพวสภง สาย 

กรคงเทพฯ-นครราชสชมา ในแนวเส ดน

ทางจากภาชช-นครราชสชมา-

หนองคาย และแนวเส ดนทางจาก

แกสงคอย-ฉะเชวงเทรา

 1 7/2556-5/2557  550,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      550,000.00 บาท

บรวษ จท เอส ทอ เอส เอรนจวเนอยร วทง คอนซ จลแตนทร จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     ว วทยาลพยพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมตสอเรพอและเครพพองกลเรพอ

โครงการศศกษาออกแบบโครงสร ดาง

ปดองกพนการกพดเซาะชายฝพพงในพพนนทชพ

จพงหวพดภภเกพต

 1 12/2555-12/255

6

 1,406,250.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,406,250.00 บาท
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บรวษ จท เอสซอจอ เปเปอรร จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
รศ.ววชพย โฆสวตรพตน

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

การจพดการใบจคดเหลชพยมทชพเก วดจากเชพนอ

แบคทชเรชยในกระบวนการผลวตกล ดา

ยภคาลวปตพส

 1 1/2556-3/2557  600,000.00

อ.สคจวนตร ภพทรภภวดล

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

จคฑาเทพ วพชระไชยคคปตร

     ศภนยรเทคโนโลยชชชวภาพเกษตร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

บรวษ จท เอสซอจอ เพอรรฟอรรมานซร เคมวคอลสร จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายอรรถวคฒว กพนทะวงศร

     คณะประมง บางเขน

     สถานชววจพยประมงศรชราชา

การเปรชยบเทชยบวพสดคทชพใช ดสนาหรพบ

เลชนยงหอยแมลงภภสแบบแพเชพอก

 1 6/2556-5/2557  147,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      147,000.00 บาท

บรวษ จท แอคคววเรท เทคโนโลยอ จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.วราภา มหากาญจนกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การทดสอบประส วทธวภาพของ 

"Active Ozone" ในการลดสาร

ปดองกพนกนาจพดศพตรภพพชและกนาจพดเชพนอ

จคลวนทรชยรชนวดกสอโรค

 1 4/2556-2/2557  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

บรวษ จท แอลดอ เรสเตอรองสร จจาก จดแหลลงททน 

- 
นางสาวประจงเวท สาตมาลช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การพพฒนาผลวตภพณฑรกปวยเตชตยวราด

หน ดาแชสเยพอกแขพง

 1 5/2556-12/2556  380,000.00

นางววภา สคโรจนะเมธากคล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

รศ.สงวนศรช เจรวญเหรชยญ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

นางสาวทวพยรธวดา แก ดวตาทวพยร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      380,000.00 บาท

บรวษ จท โอ.เค.วผ ดดโปรด จนค จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ชนะ รพกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การพพฒนาโปรแกรม 

Post-processor สนาหรพบเครพพองกพดไม ด

แบบห ดาแกน SCM

 1 5/2556-5/2557  204,295.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      204,295.00 บาท

บรวษ จท ไออารรพอซอ จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.มนตรช สวสางพฤกษร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

Producing Graphene Nanosheets 

from Conductive Carbon Black

 1 12/2555-12/255

6

 1,500,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500,000.00 บาท

บรวษ จท ฮ จทชวส จน แหลมฉบ จบเทอรรม วน จล จจาก จดแหลลงททน 

- 
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อ.ธนรคจ โรจนรมานะวงศร

     ว วทยาลพยพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรการเดวนเรพอ

โครงการศศกษาและววเคราะหรความ

เหมาะสมของอพตราคสาภาระของทสา

เรพอแหลมฉบพง

 1 8/2556-10/2556  1,250,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,250,000.00 บาท

บรวษ จท แฮปปอน บ วส จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายพวสคทธวธ บคตรสควรรณ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การพพฒนาผลวตภพณฑรเครพพองดพพม

สมคนไพร

 1 5/2556-9/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษ จท(เกษตรกร)แหลลงททน 

- 
ดร.นงณพชร  คคณากร

     สถาบพนววจพยและพพฒนาแหสงมหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรร บางเขน

     ฝส ายเครพพองมพอและววจพยทางววทยาศาสตรร

การผลวตโปรโตคอรรนกล ดวยไม ดสกคล

หวาย (Dendrobium spp.) ให ด

ปลอดโรคไวรพส

 1 10/2555-9/2556  112,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      112,000.00 บาท

บรวษ จทกลทลม 79 จจาก จดแหลลงททน 

- 
ผศ.บคญมา ปดานประดวษฐร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

โครงการศศกษาความเหมาะสม การ

ออกแบบ และการจพดทนาเอกสาร

ประกวดราคาขนมภลฝอยจากศภนยร

กนาจพดมภลฝอยหนองแขมและนนาไป

ทนาลายโดยววธชฝพงกลบอยสางถภก

สคขลพกษณะ

 1 2/2556-12/2556  1,650,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,650,000.00 บาท

บรวษ จทกลทลมโรงงานนจ นาตาลไทยเอกล จกษณร จ.นครสวรรครแหลลงททน 

- 
รศ.กคมคท สพงขศวลา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ววเคราะหรข ดอมภลการผลวตอ ดอยราย

แปลงเพพพอสร ดางแผนพพฒนาคคณภาพ

และผลผลวตอ ดอยทชพเข ดาหชบโรงงาน

นนนาตาลในกลคสมไทยเอกลพกษณร

 1 11/2555-10/255

6

 100,000.00

ผศ.ปคญญวศา ตระกภลยวพงเจรวญ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

บรวษ จทเจรวญโภคภ จณฑรอาหารส จตวรจจาก จด มหาชนแหลลงททน 

- 
ดร.วพนศคกรร เสนาหาญ

     คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลพยบภรพา

     

การประเมวนผลกระทบทางชชวภาพ

ของปลา Jade perch (Scortum 

barcoo) ตสอความหลากหลายทาง

ชชวภาพของประเทศไทย

 1 9/2556-1/2558  720,000.00

ผศ.รพฐชา ชพยชนะ

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      720,000.00 บาท

บรวษ จทเจอยไตต จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.ธงชพย มาลา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศพกยภาพปคป ยซวลวคอนเพพพอยกระดพบ

คคณภาพผลผลวตและการเจรวญเตวบโต

ของพพชเศรษฐกวจและผพกบางชนวดใน

ประเทศไทย

 1 6/2556-10/2559  2,000,000.00
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ผศ.อรรถศวษฐร วงศรมณชโรจนร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศพกยภาพปคป ยซวลวคอนเพพพอยกระดพบ

คคณภาพผลผลวตและการเจรวญเตวบโต

ของพพชเศรษฐกวจและผพกบางชนวดใน

ประเทศไทย

 1 6/2556-10/2559  2,000,000.00

อ.เกวลวน ศรชจพนทรร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ศคภชพย อนาคา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.พรไพรวนทรร รคสงเจรวญทอง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

อ.อพญธวชา พรมเมพองคคก

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.อรคณช คงสอน

     มหาววทยาลพยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภภมว 

ววทยาเขตหพนตรา

     

นายจวรวพฒนร พคสมเพชร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ววภาวรรณ ท ดายเมพอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

บรวษ จทไทยรทลงก วจ ไวทร ด จดก จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.อารชยร อ วนทรรนวล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

การพพฒนาเลพอดเปพ ดเพพพอการบรวโภค 1 12/2555-11/255

6

 10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

บรวษ จทนจ นาตาลครบทร อ จจาก จด (มหาขน)แหลลงททน 

- 
รศ.กคมคท สพงขศวลา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การทนาววจพยพพฒนาระบบงานอ ดอย: โรง

งานนนนาตาลครบครช (RDSPS:KBS)

 1 6/2556-5/2557  180,000.00

ผศ.ปคญญวศา ตระกภลยวพงเจรวญ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      180,000.00 บาท

บรวษ จทเมลรดพ จนธรแหลลงททน 

- 
ดร.สรรเสรวญ จนาปาทอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตว

การทดสอบพพนธครข ดาวโพดลภกผสมรสวม

กพนระหวสางภาคราชการและเอกชนปช  

พ.ศ. 2556

 1 8/2556-12/2556  90,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

บรวษ จทโรงงานแมลรวย จจาก จดแหลลงททน 

- 
อ.ประกาย ราชณควงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

การตรวจสอบ tospovirus สาเหตค

โรคยอดไหม ดของถพพวลวสงในประเทศ

ไทยในชวนนสสวนพพช เมลพด และเพลชนย

ไฟ

 1 9/2556-9/2557  130,000.00
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อ.ปารวชาตว พรมโชตว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การตรวจสอบ tospovirus สาเหตค

โรคยอดไหม ดของถพพวลวสงในประเทศ

ไทยในชวนนสสวนพพช เมลพด และเพลชนย

ไฟ

 1 9/2556-9/2557  130,000.00

อ.ปารวชาตว พรมโชตว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การสสงเสรวมและเพวพมประสวทธวภาพการ

ผลวตถพพวลวสงในเขตภาคตะวพนออก

เฉชยงเหนพอ ปชทชพ 4

 2 11/2555-4/2557  5,000,000.00

ศ.เกชยรตวคคณ ดร.ปวยะ ดวงพพตรา

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

รศ.ดร.จวงจพนทรร ดวงพพตรา

     ไมสระบคหนสวยงาน

     

อ.สราวคธ รคสงเมฆารพตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.เจตษฎา อคตรพพนธร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.อคดมศพกดวธ เลวศสคชาตวนวช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

อ.ประกาย ราชณควงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

อ.ประกาย ราชณควงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

ประสวทธวภาพของสารกนาจพดแมลงใน

การควบคคมเพลชนยไฟในแปลงปลภกถพพว

ลวสง

 3 12/2555-4/2556  200,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      5,330,000.00 บาท

บรวษ จทเอกชนแหลลงททน 

- 
อ.ชามา พานแก ดว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชากชฏววทยา

ผลกระทบของละอองเรณภปาลรม

นนนามพนตสอการเจรวญเตวบโตของผศนงพพนธคร

ยคโรป (Apis mellifera L.)

 1 2/2556-1/2558  125,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      125,000.00 บาท

บรวษ จทเอ วร รธบอรรน จจาก จดแหลลงททน 

- 
นายประมวล ทรายทอง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

การสร ดางมภลคสาเพวพมให ดกพบของเหลพอ

ทวนงจากกระบวนการผลวตนนนามพน

มะพร ดาวบรวสคทธวธ(เวยรมะพร ดาว)

โดยกระบวนการหมพกทางจคลชชวววทยา

 1 2/2556-1/2557  206,800.00

นางสาววนวดา เทวารคทธวธ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นายนวพพฒนร ลวนมสงวน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

นางสาวเขมพพษ อ ดนท ดวม

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

นางสาวกพญญรพตนร กพญญาคนา

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร

นางมาลพย เมพองน ดอย(บคญรพตนกรกวจ)

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายจคลชชวววทยาประยคกตร
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      206,800.00 บาท

บรวษ จทแอพพลายเครม (ประเทศไทย)จจาก จดแหลลงททน 

- 
รศ.มณจพนทรร เมฆธน

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

การใช ดจคล วนทรชยรปดองกพนกนาจพดศพตรภพพช

และสพตวร

 1 1/2556-12/2556  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ปตท.สจารวจและผลวตปว โตรเลอยม จจาก จด (มหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.ธรณร ธนารงนาวาสวพสดวธ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

โครงการจพดทนาสถานชชชนวพดความ

เปลชพยนแปลงของระบบนวเวศทาง

ทะเลและการใช ดประโยชนรจากการ

ประมงพพนนบ ดาน จพงหวพดชคมพร

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

อ.ปรวญญา ลวมปร ววร วยะกคล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,900,000.00 บาท

ผผ ดประกอบการ (นายภผร วเดช สายเพรช)แหลลงททน 

- 
นางสาวทวพยรธวดา แก ดวตาทวพยร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

การพพฒนาหอยแผสนอบกรอบปรคงรส 1 4/2556-1/2557  65,000.00

นางเยพนใจ ฐวตะฐาน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

นางสาววาสนา นาราศรช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

มผลนวธ วกองททนสลงเสรวมการววจ จยของมหาววทยาล จยหอการคดาไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.ดร.พวชญอร ไหมสคทธวสกคล

     คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลพยหอการค ดาไทย

     

การนนาผลพลอยได ดจากอคตสาหกรรม

หนพงจระเข ดมาผลวตนนนามพนจระเข ด

 1 9/2556-9/2557  549,617.00

อ.เทพกพญญา หาญศชลวพต

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพฒนาผลวตภพณฑร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      549,617.00 บาท

มผลนวธ วโครงการหลวงแหลลงททน 

- 
รศ.สครววช วรรณไกรโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การพพฒนาดองดศงสายพพนธครแท ดเพพพอ

ตพดดอก

 1 10/2555-9/2557  241,000.00

นายเกชยมศพกดวธ คนาแปง

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

นางวพนดช สครวยะวงศร

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

รศ.สครววช วรรณไกรโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การพพฒนาพพนธครแคลลสาลวลลชพเพพพอตพด

ดอก (ระยะทชพ ๑)

 2 10/2555-9/2557  282,600.00
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นางสาวพรพวมล  ไชยมาลา

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

การพพฒนาพพนธครแคลลสาลวลลชพเพพพอตพด

ดอก (ระยะทชพ ๑)

 2 10/2555-9/2557  282,600.00

นางวพนดช สครวยะวงศร

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

รศ.สครววช วรรณไกรโรจนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชสวน

การพพฒนาพพนธครหน ดาวพว-เปลวเทชยน

เพพพอตพดดอก

 3 10/2555-9/2557  354,000.00

นางลนาดวน  ใจเวชยง

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

นางวพนดช สครวยะวงศร

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

ผศ.ดร. อคษณชษร พวชกรรม

     คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลพยมหวดล

     

การพพฒนาววธชการตรวจวพดคคณภาพสช

เนพนอผลด ดวยเครพพอง near infrared 

spectrophotometer และววธชการชพก

นาการสคกแกสทชพเหมาะสมของกชวชฟรภ ด

ทคคณภาพสภง

 4 10/2555-9/2556  285,000.00

ผศ.รณฤทธวธ ฤทธวรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

ดร. วพชระ จวนตโกววท

     สาขาววทยาศาสตรรการเกษตร มหาววทยาลพยมหวดล

     

นาย อาณพตว เจรวญพงษร

     สถานชเกษตรหลวงอสางขาง อ.ฝาง จ.เชชยงใหมส

     

นาย ทภนโรย มะลวแก ดว

     สถานชเกษตรหลวงอสางขาง อ.ฝาง จ.เชชยงใหมส

     

รศ.สวรวภพทรร พราหมณชยร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

การศศกษาการต ดานทานโรคและ

คคณภาพผลผลวตของเสาวรสทชพคพด

เลพอกจากเทคนวค Somaclonal 

variation ในแปลงปลภก

 5 10/2555-3/2557  254,300.00

ดร.ณรงครชพย พวพพฒนรธนวงศร

     คณะเกษตร บางเขน

     ศภนยรววจพยระบบนวเวศเกษตร

ผศ.พวสสวรรณ เจชยมสมบพตว

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาโรคพพช

รศ.กฤษณา กฤษณพคกตร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

ผลของการควพพนกวพงและปลวดผลตสอ

การตวดผลและคคณภาพของผลพลพบ

พพนธคร P2

 6 1/2556-12/2556  199,000.00

อ.วาทวนช สวนผกา

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

ฝนเมลพดทชพรสวงหลสนและเมลพดทชพ

สะสมอยภสในดวนตสอการเจรวญทดแทน

ของกล ดาไม ดในปส าฟพนนฟภทชพสภง

 7 10/2555-9/2556  350,000.00

ผศ.สาพวศ ดวลกสพมพพนธร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา

ผศ.วชระเกษตร สวนผกา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

ผศ.บคญวงศร ไทยอคตสสาหร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนวพฒนววทยา
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นายสมาน  ณ ลนาปาง

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

ฝนเมลพดทชพรสวงหลสนและเมลพดทชพ

สะสมอยภสในดวนตสอการเจรวญทดแทน

ของกล ดาไม ดในปส าฟพนนฟภทชพสภง

 7 10/2555-9/2556  350,000.00

นายกวตตวศพกดวธ  จวนดาวงศร

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

นายขจร  สครวยะ

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

นายปราโมทยร  สคขสถวต

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

รศ.สวรวภพทรร พราหมณชยร

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

ศศกษาการต ดานทานโรคและคคณภาพ

ผลผลวตของเสาวรสทชพคพดเลพอกจาก

เทคนวค somaclonal variation ใน

แปลงปลภก

 8 10/2555-9/2556  254,300.00

อ.ศคภชพย อนาคา

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ศศกษาสถานะธาตคอาหารพพชในดวนตสอ

การสะสมธาตคอาหารพพชในใบองคสน 

ผลผลวต และคคณภาพผลผลวต

ขององคสนรพบประทานสดพพนธคร Beauty 

Seedless ทชพสถานชเกษตรหลวงอวน

ทนนทร

 9 10/2555-9/2556  250,000.00

อ.พรไพรวนทรร รคสงเจรวญทอง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

นางสาวอรคณช คงสอน

     มหาววทยาลพยเทคโนโลยชราชมงคลสควรรณภภมว

     

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ      2,470,200.00 บาท

มผลนวธ วช จยพ จฒนาแหลลงททน 

- 
รศ.นวพนธร ตพงคณานครพกษร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การกนาจพดสชในนนาเสชยจากโรงงานผลวต

เยพพอและกระดาษโดยใช ดถสานกะลา

มะพร ดาวเปพ นวพสดคเพาะปลภกสนาหรพบ

ระบบบนาบพดแบบหญ ดากรองนนาเสชย

 1 2/2556-12/2556  50,000.00

รศ.คณวตา ตพงคณานครพกษร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.นฤชวต ดนาปวน

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การจพดการระบบลคสมนนนาทสาจชน 2 10/2555-9/2557  4,000,000.00

นางสาวสตรชไทย พคสมไม ด

     คณะสวพงแวดล ดอม

     คณะสวพงแวดล ดอม

การถสายทอดเทคโนโลยชการกนาจพด

ขยะและบนาบพดนนนาเสชยด ดวยววธช

ธรรมชาตว ภาคเหนพอของประเทศไทย

 3 1/2556-12/2556  350,000.00

ศ.เกษม จพนทรรแก ดว

     คณะสวพงแวดล ดอม

     คณะสวพงแวดล ดอม

ผศ.เกรชยงศพกดวธ ไทยพงษร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาพพชสวน

การพพฒนาพพนธครและการผลวตเมลพด

พพนธครมะละกอ

 4 1/2556-12/2556  271,800.00

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การสะสมของโลหะหนพกในดวนพพนนทชพ

ชคสมนนนาเทชยมบนาบพดนนนาเสชยชคมชนทชพผสาน

การใช ดงานระยะยาว

 5 2/2556-9/2556  50,000.00

ธนวศรร ปพทมพวฑภร

     มภลนวธวชพยพพฒนา
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อรทพย เชพนอวงษร

     มภลนวธวชพยพพฒนา

     

การสะสมของโลหะหนพกในดวนพพนนทชพ

ชคสมนนนาเทชยมบนาบพดนนนาเสชยชคมชนทชพผสาน

การใช ดงานระยะยาว

 5 2/2556-9/2556  50,000.00

นาวช จพนทรรวงษร

     มภลนวธวชพยพพฒนา

     

ผศ.สครวน ชคมสาย ณ อยคธยา

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

โครงการววจพยเรพพองการศศกษาความ

เข ดมแขพงและความต ดองการในการ

พพฒนาอาชชพของชคมชนในจพงหวพด

นครปฐม

 6 7/2556-3/2557  50,000.00

อ.กคลธวดา นคกภลธรรม

     คณะศศกษาศาสตรรและพพฒนศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาครคศศกษา

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

ปรวมาณโลหะหนพกในหอยตลพบ 

(Meretrix sp.)บรวเวณชายหาดแหลม

ผพกเบชนย ตนาบลแหลมผพกเบชนย อนาเภอ

บ ดานแหลม จพงหวพดเพชรบครช

 7 1/2556-10/2556  150,000.00

เสถชยรพงษร ขาวหวต

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม คณะสวพงแวดล ดอม 

มก.

     

ชาตรช นวพมปช

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม คณะสวพงแวดล ดอม 

มก.

     

นางสาวสตรชไทย พคสมไม ด

     คณะสวพงแวดล ดอม

     คณะสวพงแวดล ดอม

ระยะทางทชพเหมาะสมของการบนาบพด

นนนาเสชยชคมชนด ดวยกระบวนการยสอย

สลายแบบไมสใช ดออกซวเจนในทสอสสง

นนน นาเสชยกสอนปลสอยสภสบสอบนาบพด

 8 1/2556-6/2556  360,000.00

อ.นฤชวต ดนาปวน

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

ศ.เกษม จพนทรรแก ดว

     คณะสวพงแวดล ดอม

     คณะสวพงแวดล ดอม

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อวทธวพลของพวบพตวภพยดวนถลสมและ

โคลนไหลทชพมชตสอคคณภาพนนนาผววดวน 

นนนาใต ดดวน และนนนาใช ดของพพนนทชพลคสมนนนา

ตนาบลทสาอคแท อนาเภอกาญจนดวษฐร 

จพงหวพดสคราษฎรรธานช

 9 9/2556-10/2557  1,477,200.00

อ.กวตตวชพย ดวงมาลยร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.อลงกรณร อ วนทรพกษา

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.ทพศนชยร บคญประคอง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

ธนวศรร  ปพทมพวฑภร

     มภลนวธวชพยพพฒนา

     

พนวตา โสต ดอง

     มหาววทยาลพยราชภพฏพระนคร

     

ชาตรช นวพมปช

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม คณะสวพงแวดล ดอม 

มก.
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รวม     9  โครงการ     งบประมาณ      6,759,000.00 บาท

มผลนวธ วไฟเซอรรประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.มนพสนพนทร หพตถศพกดวธ

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยาการศศกษาและการแนะแนว

ผลของโปรแกรมเพพพอพพฒนาทพกษะ

ชชววตของเยาวชนผภ ดได ดรพบทคน

มภลฯิ วธวไฟเวอรรประเทศไทยทชพเข ดารสวม

กวจกรรมคสายพพฒนาศพกยภาพผภ ดนนา

เยาวชนครพ นงทชพ7

 1 10/2555-3/2556  65,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

มผลนวธ วสถาบ จนพ จฒนาม จนสจาปะหล จงแหลงประเทศไทยแหลลงททน 

- 
ดร.เกพนอกภล ปวยะจอมขวพญ

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว หนสวยปฏวบพตวการเทคโนโลยชแปรรภปมพนสนาปะหลพง

และแปดง

     

การจพดการและประเมวนการใช ด

ประโยชนรมพนสนาปะหลพงชนวดไมสมชอะมว

โลสเพพพอใช ดในอคตสาหกรรม

 1 3/2556-12/2556  1,500,000.00

นายสวทธวโชค วพลลภาทวตยร

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว หนสวยปฏวบพตวการเทคโนโลยชแปรรภปมพนสนาปะหลพง

และแปดง

     

นายภพควพฒนร เลาคา

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว หนสวยปฏวบพตวการเทคโนโลยชแปรรภปมพนสนาปะหลพง

และแปดง

     

ดร.ปฐมา จาตกานนทร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

ดร.สคนชยร  โชตวนชรนาท

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชชชวภาพแหสง

ชาตว หนสวยปฏวบพตวการเทคโนโลยชแปรรภปมพนสนาปะหลพง

และแปดง

     

ศ.เจรวญศพกดวธ โรจนฤทธวธพวเชษฐร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.กล ดาณรงคร ศรชรอต

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.ววจารณร ววชชคก วจ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

โครงการววจพยมพนสนาปะหลพง 2 1/2556-12/2556  4,994,000.00

ศ.เจรวญศพกดวธ โรจนฤทธวธพวเชษฐร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.เอพจ สโรบล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.วพชรช เลวศมงคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.สคตเขตตร นาคะเสถชยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา
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ผศ.ปวยะ กวตตวภาดากคล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

โครงการววจพยมพนสนาปะหลพง 2 1/2556-12/2556  4,994,000.00

ผศ.เฉลวมพล ภภมวไชยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

นางสาวสรวนดา สคขรพตนร

     คณะเกษตร บางเขน ภาคววชาพพชไรสนา

     

นางสาวสคภาวดช บคญมา

     คณะเกษตร บางเขน ภาคววชาพพชไรสนา

     

นายศฐาคคปตร เคพน นากาชวมา

     คณะเกษตร บางเขน ภาคววชาพพชไรสนา

     

นายพรศพกดวธ เอชพยมนาคะ

     คณะเกษตร บางเขน ภาคววชาพพชไรสนา

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      6,494,000.00 บาท

สถาบ จนคทณวทฒวว วชาชอพ (องครกรมหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.ววชพย ศววะโกศวษฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครพพองกล

โครงการจพดทนามาตรฐานอาชชพและ

คคณวคฒวววชาชชพสาขารถไฟความเรพว

สภงและระบบราง

 1 9/2556-11/2557  4,998,493.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,998,493.00 บาท

สถาบ จนเทคโนโลยอนววเคลอยรรแหลงชาตว (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.น ดองนคช ศวรววงศร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

ผลกระทบการแปรรภปของมะมสวงหาว

มะนาวโหสตสอคคณคสาทางโภชนาการ

และสารต ดานอนคมภลอวสระ

 1 10/2555-9/2556  300,000.00

อ.ฤทพย เรพองธรรมสวงหร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรร

นางสาววชวราภรณร  ผววลสอง

     สถาบพนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

นายสครศพกดวธ  สพจจบคตร

     สถาบพนเทคโนโลยชนววเคลชยรรแหสงชาตว (องครการ

มหาชน)

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

สถาบ จนเทคโนโลยอปด องก จนประเทศ(องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.มวตว รคจานครพกษร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟดา

ระบบชสวยลงจอดอพตโนมพตวโดยใช ดวว

ทพศนรคอมพววเตอรรและเซนเซอรรทวศ

ทาง

 1 11/2555-11/255

6

 510,900.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      510,900.00 บาท

สถาบ จนว วจ จยและพ จฒนาพชนนทอทสผง (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.เกรชยงไกร แก ดวตระกภลพงษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

โครงการววจพยเพพพอพพฒนาระบบการจพด

การด ดานโลจวสตวกสรของผลผลวต

เกษตรจากพพนนทชพขยายผลโครงการ

หลวง (กรณชศศกษา ลคสมนนนาปวงตอนบน) 

ประจนาปชงบประมาณ พ.ศ. 2556

 1 12/2555-9/2556  2,000,000.00
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ผศ.สมพงษร เจษฎาธรรมสถวต

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

โครงการววจพยเพพพอพพฒนาระบบการจพด

การด ดานโลจวสตวกสรของผลผลวต

เกษตรจากพพนนทชพขยายผลโครงการ

หลวง (กรณชศศกษา ลคสมนนนาปวงตอนบน) 

ประจนาปชงบประมาณ พ.ศ. 2556

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

อ.รพกศพกดวธ เสรวมศพกดวธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

ดร.วชรพพนธร กพนแก ดว

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

ชคดโครงการววจพยและพพฒนาการเพาะ

ปลภกและแปรรภปผลวตภพณฑรจากเฮมพร/

โครงการววจพยและพพฒนาเฮมพรพพนธคร

ลภกผสม

 2 10/2555-9/2556  660,000.00

อ.ฐวตววรา พภลสวพสดวธ

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

รศ.สคทพศนร จคลศรชไกวพล

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

ประภพสสร ทวพยรรพตนร

     ศภนยรววทยาศาสตรรการแพทยรเชชยงใหมส

     

ชวสรรคร เครพอคนา

     มภลนวธวโครงการหลวง

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      2,660,000.00 บาท

สถาบ จนว วจ จยและพ จฒนาอ จญมณอและเครชทองประด จบแหลงชาตว (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
อ.สมฤดช สาธวตคคณ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการพพฒนาสร ดางเตาเผาไฟฟดา

อคณหภภมวสภงเพพพอการปรพบปรคงคคณภาพ

พลอยคอรพนดพมด ดวยความร ดอน

 1 7/2556-9/2557  1,800,000.00

นายทนง ลชลาวพฒนสคข

     สถาบพนววจพยและพพฒนาอพญมณชและเครพพองประดพบ

แหสงชาตว (องครการมหาชน)

     

โครงการมาตรฐานและการตรวจสอบ

เพชรธรรมชาตวและเพชรสพงเคราะหรทชพ

ปรพบปรคงคคณภาพผสมผสานหลายขพ นน

ตอน

 2 5/2556-5/2557  2,000,000.00

อ.สมฤดช สาธวตคคณ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

นางสาวนนารวช สคเสวช

     สถาบพนววจพยและพพฒนาอพญมณชและเครพพองประดพบ

แหสงชาตว (องครการมหาชน)

     

นางสาวศคภรพตนร พรหมวงศรนพนท

     สถาบพนววจพยและพพฒนาอพญมณชและเครพพองประดพบ

แหสงชาตว (องครการมหาชน)

     

นายธนพงษร เหลพออพมพร

     สถาบพนววจพยและพพฒนาอพญมณชและเครพพองประดพบ

แหสงชาตว (องครการมหาชน)

     

นางววลาวพณยร อตวชาตว

     สถาบพนววจพยและพพฒนาอพญมณชและเครพพองประดพบ

แหสงชาตว (องครการมหาชน)

     

รศ.ดร.ววสคทธวธ พวสคทธอานนทร

     สถาบพนววจพยและพพฒนาอพญมณชและเครพพองประดพบ

แหสงชาตว (องครการมหาชน)
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ผศ.ดร.พรสวาท วพฒนกภล

     สถาบพนววจพยและพพฒนาอพญมณชและเครพพองประดพบ

แหสงชาตว (องครการมหาชน)

     

โครงการมาตรฐานและการตรวจสอบ

เพชรธรรมชาตวและเพชรสพงเคราะหรทชพ

ปรพบปรคงคคณภาพผสมผสานหลายขพ นน

ตอน

 2 5/2556-5/2557  2,000,000.00

นายบคญทวช ศรชประเสรวฐ

     กรมทรพพยากรธรณช

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      3,800,000.00 บาท

สถาบ จนสารสนเทศทร จพยากรนจ นาและการเกษตร (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.สครพตนร บพวเลวศ

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

การตวดตามลพกษณะทางอคตคนวยมววทยา

ใกล ดผววดวนและมลสารทางอากาศ

สนาหรพบประเทศไทย

 1 10/2555-4/2557  82,000,000.00

อ.ดนารงคร ศรชพระราม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมปส าไม ด

ศ.นวพนธร ตพ นงธรรม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาอนครพกษรววทยา

อ.อลงกรณร อ วนทรพกษา

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.กวตตวชพย ดวงมาลยร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

ผศ.อรอนงคร ผววนวล

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.นฤชวต ดนาปวน

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

รศ.นวพนธร ตพงคณานครพกษร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

รศ.คณวตา ตพงคณานครพกษร

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.สคจวณณา กรรณสภต

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

รศ.วศวน อวงคพพฒนากคล

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ฝส ายโปรแกรมววชา (ยกเลวก)

อ.ทพศนชยร บคญประคอง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาววทยาศาสตรรส วพงแวดล ดอม

อ.กวตตวพจนร เพวพมพภล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

การบรวหารจพดการนนนาระดพบชคมชน 2 6/2556-10/2556  510,000.00

อ.พรไพรวนทรร รคสงเจรวญทอง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

ผศ.ววศวษฐร ลวนมสมบคญชพย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การประเมวนมภลคสาเพวพมทางเศรษฐกวจ 

ประจนาปช  2556

 3 9/2556-12/2556  200,000.00

นางสาวสร ดอยฟดา เสรวฐแก ดว

     นพกววจพยอวสระ
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อ.กวตตวพจนร เพวพมพภล

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

งานววจพยเรพพองบรวหารจพดการทรพพยากร

นนนาชคมชน ตามแนวพระราชดนารว

 4 11/2555-3/2556  630,000.00

อ.พรไพรวนทรร รคสงเจรวญทอง

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

อ.ธนารพกษร เหลสาสคทธว

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ประเมวนผลความพศงพอใจของผภ ดรพบ

บรวการ ประจนาปชงบประมาณ 

พ.ศ.2556 ของสถาบพนสารสนเทศ

ทรพพยากรนนนาและการเกษตร (

องครการมหาชน)

 5 3/2556-12/2556  600,000.00

รศ.สคปรชยา ควรเดชะคคปตร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รศ.เรวพตร ธรรมาอภวรมยร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

ผศ.ววศวษฐร ลวนมสมบคญชพย

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

ประเมวนมภลคสาเพวพมทางเศรษฐกวจ 

ประจนาปชงบประมาณ พ.ศ.2556

 6 9/2556-12/2556  200,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      84,140,000.00 บาท

สมาคมผผ ดเล อนยงกท ดงทะเลไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.นวตว ชภเชวด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

การศศกษาการระบาดของโรค อช เอพม 

เอสในการเลชนยงกค ดงขาวแวนนาไมของ

ไทย

 1 10/2555-12/255

6

 100,000.00

รศ.ชลอ ลวนมสควรรณ

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

ผลของเชพนอแบคทชเรชย ววบรวโอ  ตสอการ

เปลชพยนแปลงทางพยาธวสภาพของตพบ

และตพบอสอนกค ดงขาวแวนนาไม

 2 6/2556-9/2557  100,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

สมาคมสภาผผ ดสผงอายทแหลงประเทศไทยฯ ประจจาจ จงหว จดหนองบ จวลจาภผแหลลงททน 

- 
ผศ.สวทธวกร สคมาลช

     คณะศศกษาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการศศกษา

แนวทางการพพฒนาโรงเรชยนผภ ดสภงอายค 

ตนาบลโนนคภณ จพงหวพดหนองบพวลนาภภ

 1 9/2556-10/2556  5,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

สจาน จกงานกองททนสน จบสนทนการสรดางเสรวมสทขภาพ (สสส.), บรวษ จทบางจากปว โตรเลอยม จจาก จด (มหาชน), บรวษ จท

กรอนแล

แหลลงททน 

- 

อ.สคภาพร แก ดวกอ เลชพยวไพโรจนร

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการวางผพงเมพองและสภาพแวดล ดอม

การปภทางไปสภสการเดวนทางในเมพอง

แบบยพพงยพน

 1 3/2556-8/2556  130,000.00

อ.ธนภณ พพนธเสน

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาการวางผพงเมพองและสภาพแวดล ดอม

Dr. Bart Lambregts

     University of Amsterdam

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      130,000.00 บาท

สจาน จกงานพ จฒนาการววจ จยการเกษตร (สวก.)แหลลงททน 

- 
ศ.อพญชลช สคทธวประการ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การจพดการเพพพอเพวพมผลผลวต และการ

ใช ดของเสชยจากปาลรมนนนามพนอยสาง

ยพพงยพนในทชพราบภาคกลางและภาค

ตะวพนออกของประเทศไทย

 1 8/2556-8/2557  267,300.00
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อ.วรชาตว ววศวพวพพฒนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

การจพดการเพพพอเพวพมผลผลวต และการ

ใช ดของเสชยจากปาลรมนนนามพนอยสาง

ยพพงยพนในทชพราบภาคกลางและภาค

ตะวพนออกของประเทศไทย

 1 8/2556-8/2557  267,300.00

ผศ.เสาวนคช ถาวรพฤกษร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

อ.ณพฐพล จวตมาตยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ดร.กมลวรรณ เหลสาพภนกวจ

     บรวษพท บางจากปวโตรเลชยม จนากพด (มหาชน)

     

นายบรรณพวชญร สพมฤทธวธ

     กรมววชาการเกษตร

     

ผศ.พบสวทธวธ กมลเวชช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการคอมพววเตอรร

การตรวจสอบย ดอนกลพบข ดาว GAP 2 10/2555-4/2557  3,000,000.00

ดร.ละออ โควาววสารพช

     เนคเทค

     

รศ.งามทวพยร ภภสวโรดม

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวพสดค

การประเมวนการได ดรพบสพมผพสสารเคมช

แพรสกระจายวพสดคสพมผพสอาหารใน

ประเทศไทย

 3 9/2556-8/2557  1,799,380.00

ผศ.ธพญญารพตนร จวญกาญจนร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยชการบรรจคและวพสดค

ผศ.สคววชา เกษมสควรรณ

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร และการ

บรวการววนวจฉพย

รศ.ประภา ศรชพวจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การประเมวนความดชเดสนเหนพอพสอแมส

ของลภกผสมชพพวทชพ 1 ระหวสางข ดาวกลคสม

อวนดวกากพบข ดาวกลคสมอพพน

 4 8/2556-8/2557  1,507,440.00

ผศ.เฉลวมพล ภภมวไชยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.ววภา หงษรตระกภล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

น.ส.ชวนชม ดชรพศมช

     ศภนยรววจพยข ดาวชพยนาท

     

ดร.สคภาพร จพนทรรบพวทอง

     ศภนยรววพจพยข ดาวปทคมธานช

     

ศ.ดร. แชบเบชยรร กชวาลา

     บพณฑวตววทยาลพยรสวมด ดานพลพงงานและสวพงแวดล ดอม 

มหาววทยาลพยเทคโนโลยชพระจอมเกล ดาธนบครช

     

การประเมวนความยพพงยพนด ดานสวพงแวด

ล ดอมตลอดวพฎจพกรชชววตของการปลภก

ปาลรมนนนามพนในประเทศไทย

 5 9/2556-8/2557  4,521,000.00

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพพง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

ดร.ธภพทร ศวลาเลวศรพกษา

     บพณฑวตววทยาลพยรสวมด ดานพลพงงานและสวพงแวดล ดอม 

มหาววทยาลพยเทคโนโลยชพระจอมเกล ดาธนบครช
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ผศ.สคภาวดช โพธวยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

การประเมวนคสาความสภญเสชยเชวง

เศรษฐกวจพพชอาหารในหสวงโซสอคป

ทาน : กรณชข ดาว

 6 9/2556-12/2557  2,600,000.00

รศ.ศรชอร สมบภรณรทรพพยร

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา มก.

     

นายชาญพวทยา อวมพาลช

     กรมการข ดาว

     

นายชลวต อนานวย

     สนานพกเศรษฐกวจการเกษตร

     

นางจคลมณช ไพทภรยรเจรวญลาภ

     กรมการข ดาว

     

นายธนพนทร หาญเกรวกไกร

     กรมการข ดาว

     

รศ.ประภา ศรชพวจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การปรพบปรคงพพนธครข ดาวลภกผสมเพพพอเพวพม

ผลผลวตและคคณภาพสนาหรพบการแปร

รภปเชวงอคตสาหกรรม

 7 8/2556-8/2557  504,020.00

ผศ.ธานช ศรชวงศรชพย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.รพงสฤษดวธ กาวชตกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ผศ.เฉลวมพล ภภมวไชยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สราวคธ รคสงเมฆารพตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.พงษรศพกดวธ เฮงนวรพนดรร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

การผลวต woodceramics จากเศษ

เหลพอวพสดคปาลรมนนนามพน

 8 8/2556-8/2557  1,379,488.00

ผศ.ไตรรพตนร เนชยมสควรรณ

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

นายณพฐณรงคร เอชพยมมช

     บรวษพท ทรชเทคโนโลยช จนากพด

     

ผศ.นวคม แหลมสพก

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

ผศ.พวช วต สมบภรณร

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑร

การผลวตกระดาษปราศจากเคมชจาก

เศษเหลพอชชวมวลจากปาลรมนนนามพน

 9 8/2556-8/2557  5,620,000.00

นายวคฒวนพนทร คงทพด

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

การผลวตกระดาษพวเศษจากฟางข ดาว 10 9/2556-9/2557  800,000.00

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ
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นายชพยพร สามพคสมพวง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

การผลวตกระดาษพวเศษจากฟางข ดาว 10 9/2556-9/2557  800,000.00

รศ.ประภา ศรชพวจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การผลวตเมลพดพพนธครข ดาวลภกผสมเชวง

การค ดาในระบบ 3 สายพพนธครและการ

ประเมวนศพกยภาพในการให ดผลผลวต

ของข ดาวลภกผสม KUH1 และ KUH2

 11 8/2556-8/2557  1,199,000.00

อ.สราวคธ รคสงเมฆารพตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

รศ.ลวลลชพ กาวชตกะ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

ผศ.ธานช ศรชวงศรชพย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

น.ส.ชวนชม ดชรพศมช

     ศภนยรววจพยข ดาวชพยนาท

     

ดร.สคภาพร จพนทรรบพวทอง

     ศภนยรววพจพยข ดาวปทคมธานช

     

ผศ.นคชนภา ตพ นงบรวบภรณร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวพสดค

การผลวตสารประกอบแคลเซชยมจาก

เปลพอกไขสและการลดจคดสคกตพวของ

ผลวตภพณฑรเซรามวกสรด ดวยเปลพอกไขส

 12 12/2555-6/2557  851,000.00

อ.ดนารงคร ศรชพระราม

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมปส าไม ด

การพพฒนาเกษตรยพพงยพนและเศรษฐกวจ

สชเขชยวด ดวยเครพอขสายววจพยการประเมวน

วพฏจพกรชชววตและพพฒนาฐานข ดอมภล

วพฏจพกรชชววต ด ดานเกษตรและอาหาร (

การผลวตสพตวรนนนา) ระดพบชาตว

 13 9/2556-8/2557  2,058,760.00

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพพง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

ผศ.นวตว ชภเชวด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง

ดร.เพราลพย นคชหมอน

     กรมประมง

     

ดร.พคทธ สสองแสงจวนดา

     กรมประมง

     

ผศ.จรวย สคขแสงจพนทรร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรทางทะเล

ผศ.สคภาวดช โพธวยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

การพพฒนาความมพพนคงทางอาหาร

อยสางยพพงยพน : กรณชข ดาว

 14 9/2556-12/2557  1,100,000.00

นายชพยฤทธวธ ดนารงเกชยรตว

     กรมการข ดาว

     

นายววทยา อธวปอนพนตร

     กรมสสงเสรวมการเกษตร

     

รศ.ดร.ศรพณยร วรรธนพจฉรวยา

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา
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อ.ชลวดา เนชยมนค ดย

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเคมช

การพพฒนาเครพพองอบแห ดงแบบพสนฝอย

โดยใช ดไอนนนาร ดอนยวดยวพงสนาหรพบการ

หสอห ดิ คมสารออกฤทธวธทางชชวภาพ:

กรณชศศกษาไอโซฟลาโวนและววตามวน

อช

 15 5/2556-5/2558  1,282,516.00

รศ.ดร.สพกกมน เทพหพสดวน ณ อยคธยา

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยเทคโนโลยช

พระจอมเกล ดา

     

ผศ.ขวพญชพย จ ดอยเจรวญ

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยเทคโนโลยช

ราชมงคล

     

ผศ.สคภาวดช โพธวยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

การพพฒนาตพวชชนวพดระบบเตพอนภพย

ความมพพนคงทางอาหาร : กรณชข ดาว

 16 9/2556-12/2557  800,000.00

นายมณฑล เจชยมเจรวญ

     สนานพกงานเศรษฐกวจการเกษตร

     

นายขจร เราประเสรวฐ

     กรมการข ดาว

     

ผศ.สคภาวดช โพธวยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

น.ส.สคภาพร บงสคนพนทร

     สนานพกงานเศรษฐกวจการเกษตร

     

น.ส.ตาปช  วพชรางกภล

     สนานพกงานเศรษฐกวจการเกษตร

     

รศ.อพศนชยร กสอตระกภล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การพพฒนาธนาคารความรภ ดข ดาว

อวเลพกทรอนวกสร เพพพอสนพบสนคนการเพวพม

ศพกยภาพในการผลวต

 17 8/2556-8/2557  4,440,400.00

รศ.อพศนชยร กสอตระกภล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

อ.หพชทพย ชาญเลขา

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

นายธนพพฒนร สคกแสงศรช

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

วชรร (นวส วต ป.เอก) สพตยมาตยร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

นายธชรวพฒนร ตออนานวย

     ศภนยรความรภ ดเฉพาะด ดานววศวกรรมความรภ ดและ

ววศวกรรมภาษา มก.

     

นายวพนฉพตร ดนาด ดวง

     ศภนยรความรภ ดเฉพาะด ดานววศวกรรมความรภ ดและ

ววศวกรรมภาษา มก.

     

นางสาวทพดดาว กลชบพวกคล

     ศภนยรความรภ ดเฉพาะด ดานววศวกรรมความรภ ดและ

ววศวกรรมภาษา มก.
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อ.อคดมศพกดวธ เลวศสคชาตวนวช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

การพพฒนาธนาคารความรภ ดข ดาว

อวเลพกทรอนวกสร เพพพอสนพบสนคนการเพวพม

ศพกยภาพในการผลวต

 17 8/2556-8/2557  4,440,400.00

อ.รคสงโรจนร พวทพกษรดสานธรรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาปฐพชววทยา

ผศ.ธานช ศรชวงศรชพย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

อ.สราวคธ รคสงเมฆารพตนร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ดร.ประกาย เทพหาร

     ภาคววชากชฎววทยา คณะเกษตร มก.

     

รศ.อพศนชยร กสอตระกภล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การพพฒนาระบบ Rice Watch เพพพอ

ตวดตามข ดอมภล การตลาดและข ดอมภล

สนพบสนคนการผลวตสนาหรพบวางแผนเชวง

ยคทธศาสตรรด ดานเศรษฐกวจและการ

ตลาดข ดาว ระยะทชพ2

 18 8/2556-8/2557  1,824,230.00

รศ.อพศนชยร กสอตระกภล

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

การพพฒนาระบบนวเวศนรข ดอมภลการ

เกษตรสนาหรพบการให ดบรวการความรภ ด

 19 8/2556-8/2557  2,207,900.00

นายวสคเทพ ขคนทอง

     ศภนยรความรภ ดเฉพาะด ดานววศวกรรมความรภ ดและ

ววศวกรรมภาษา มก.

     

นางมคกขรดา สคขธาราจาร

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

นางสาวเชษฐรสคดา เสนะนพนทร

     ศภนยรความรภ ดเฉพาะด ดานววศวกรรมความรภ ดและ

ววศวกรรมภาษา มก.

     

นางสาวพพชรช วราศรพย

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร

นางสคชาดา อคชชวน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

ผศ.เนตรนภวส เขชยวขนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

การพพฒนาโรงงานต ดนแบบอบแห ดง

ข ดาวเปลพอกด ดวยรพงสชอวนฟราเรดรสวมกพบ

การเทมเปอรรรวพงและลมร ดอนสนาหรพบ

โรงสชข ดาวขนาดเลพกและผลกระทบ

ด ดานคคณภาพของข ดาวและการจพดการ

ศพตรภพพชหลพงการเกพบเกชพยว

 20 9/2556-9/2557  76,600.00

ผศ.ดร.จพกรมาส เลาหวณวช

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยมหาสารคาม

     

ผศ.ดร.ลคมคล ววเศษ

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยมหาสารคาม

     

ดร.ศคมาพร เกษมสนาราญ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การพพฒนาววธชการตรวจววเคราะหรการ

ปลอมปนในข ดาวหอมมะลวเปลพอกและ

ข ดาวหอมมะลวขาวอยสางรวดเรพวด ดวย

เทคนวคเนชยรรอ วนฟราเรด

 21 8/2556-8/2557  1,170,000.00
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นางวารคณช ธนะแพสยร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

การพพฒนาววธชการตรวจววเคราะหรการ

ปลอมปนในข ดาวหอมมะลวเปลพอกและ

ข ดาวหอมมะลวขาวอยสางรวดเรพวด ดวย

เทคนวคเนชยรรอ วนฟราเรด

 21 8/2556-8/2557  1,170,000.00

ดร.ฌมาพร อพตถววโรจนร

     สนานพกงานมาตรฐานสวนค ดาเกษตรและอาหารแหสง

ชาตว

     

ดร.ณพฐภรณร สคทธวววจวตรภพกดช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

ผศ.ชพชวาล จพนทราสครวยารพตนร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

นางสาวรพพนฤดช แก ดวชพพนชพย

     ศภนยรววจพยข ดาวปราจชนบครช

     

รศ.ประภา ศรชพวจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การพพฒนาสายพพนธคร TGMS เพพพอการ

ผลวตข ดาวลภกผสมระบบ 2 สายพพนธคร

 22 8/2556-8/2557  1,005,180.00

ผศ.ธานช ศรชวงศรชพย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ดร.นงลพกษณร เภรวนทวงศร

     สถาบพนเทคโนโลยชพระจอมเกล ดาเจ ดาคคณทหาร 

ลาดกระบพง

     

อ.อคดมศพกดวธ เลวศสคชาตวนวช

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

รศ.ลวลลชพ กาวชตกะ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรร

ดร.สคภาพร จพนทรรบพวทอง

     ศภนยรววพจพยข ดาวปทคมธานช

     

รศ.ประภา ศรชพวจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การพพฒนาสายพพนธครแก ดความเปพ นหมพน

ทชพมชศพกยภาพในการให ดผลผลวตสภงใน

ข ดาวไทย

 23 8/2556-8/2557  1,761,280.00

รศ.รพงสฤษดวธ กาวชตกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ดร.นงลพกษณร เภรวนทวงศร

     สถาบพนเทคโนโลยชพระจอมเกล ดาเจ ดาคคณทหาร 

ลาดกระบพง

     

ผศ.ธานช ศรชวงศรชพย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

นายฐากร สายขคนทด

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

ดร.สคภาพร จพนทรรบพวทอง

     ศภนยรววพจพยข ดาวปทคมธานช

     

รศ.ประภา ศรชพวจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การพพฒนาสายพพนธครแมสทชพมชเพศผภ ดเปพ น

หมพนเพพพอการผลวตข ดาวลภกผสมระบบ 3 

สายพพนธคร

 24 8/2556-8/2557  1,045,880.00
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รศ.ประภา ศรชพวจวตตร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาพพชไรสนา

การพพฒนาสายพพนธครแมสทชพมชเพศผภ ดเปพ น

หมพนเพพพอการผลวตข ดาวลภกผสมระบบ 3 

สายพพนธคร

 24 8/2556-8/2557  1,045,880.00

ผศ.ววภา หงษรตระกภล

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาพพนธคศาสตรร

ดร.สคภาพร จพนทรรบพวทอง

     ศภนยรววพจพยข ดาวปทคมธานช

     

ดร วพชระ ก วตตวมศพกดวธ

     ศภนยรววจพยและพพฒนาประมงนนนาจพดกาญจนบครช

     

การพพฒนาอาหารในกระบวนการเพาะ

เลชนยงหอยมคกนนนาจพดเพพพอการพาณวชยร

 25 1/2556-12/2557  2,899,740.00

ผศ.ศวรประภา เปรมเจรวญ

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

ผศ.สคภาวดช โพธวยะราช

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา

     สาขาววชาเศรษฐศาสตรร

การเพวพมผลวตภาพการทนาเกษตรกรรม

ในพพนนทชพขนาดเลพกเพพพอความมพพนคง

อาหาร : กรณชข ดาว

 26 9/2556-12/2557  1,500,000.00

รศ.บรรลค พคฒวกร

     คณะเศรษฐศาสตรร ศรชราชา มก.

     

นายเดชา ศคภวพนตร

     สนานพกงานเศรษฐกวจการเกษตร

     

นายววโรจนร แสงบางกา

     กรมสสงเสรวมการเกษตร

     

นายสคนทร เหมทานนทร

     สนานพกงานเศรษฐกวจการเกษตร

     

น.ส.ปรวญญารพตนร ภภศวรว

     กรมสสงเสรวมการเกษตร

     

อ.ชพยเทพ พภลเขตตร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร และการ

บรวการววนวจฉพย

การววเคราะหรเครพอขสายทางสพงคมของ

การเลชนยงกค ดงขาวและกค ดงกคลาดนาเพพพอ

การควบคคมการระบาดของโรคกค ดงตาย

ดสวน

 27 7/2556-12/2557  1,349,480.00

ผศ.ววศณค บคญญาวววพฒนร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

ดร. จวราพร เกษรจพนทรร

     กรมประมง

     

นางสมพวศ แย ดมเกษม

     กรมประมง

     

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพพง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

การววเคราะหรและบรวหารจพดการความ

เสชพยงด ดานคารรบอนฟคตพรวนนทรและฟคต

พรวนนทรนนนาของสวนค ดาเกษตรและอาหาร 

เพพพอเพวพมมภลคสาและศพกยภาพในการ

แขสงขพนทางการตลาด รวมทพ นงสสงเสรวม

การพพฒนาเข ดาสภสเศรษฐกวจสชเขชยว

 28 8/2556-8/2557  1,423,840.00

ศ.ดร.แซบเบชยรร กชวาลา

     มหาววทยาลพยเทคโนโลยชพระจอมเกล ดาธนบครช

     

ผศ.นวตว ชภเช วด

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชชวววทยาประมง
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อ.อวทธวพงศร มหาธนเศรษฐร

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรพพยากร

การววเคราะหรและบรวหารจพดการความ

เสชพยงด ดานคารรบอนฟคตพรวนนทรและฟคต

พรวนนทรนนนาของสวนค ดาเกษตรและอาหาร 

เพพพอเพวพมมภลคสาและศพกยภาพในการ

แขสงขพนทางการตลาด รวมทพ นงสสงเสรวม

การพพฒนาเข ดาสภสเศรษฐกวจสชเขชยว

 28 8/2556-8/2557  1,423,840.00

อ.ววษณค อรรถวานวช

     คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รศ.สคนพนทา รพตนาโภ

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

การววจพยคคณลพกษณะจนาเพาะตสอการ

แปรรภปของข ดาว 84 พพนธครเพพพอเฉลวม

พระเกชยรตว: การใช ดเทคนวคโป

รตชโอมวกสรศศกษาววถชการผลวตโปรตชน

หลพกในเมลพดข ดาวและการเตรชยม

เปปไทดรออกฤทธวธทางชชวภาพจาก

เมลพดและรนาข ดาว

 29 9/2556-8/2557  2,211,000.00

ผศ.ชลทวชา ตพนตวธาดาพวทพกษร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาชชวเคมช

นายสวทธวรพกษร รอยตระกภล

     สวทช

     

ดร. จวราพร เกษรจพนทรร

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณร

     

การศศกษาแนวทางปฏวบพตวในการ

จพดการทชพเหมาะสมเพพพอลดความเสชพยง

ของการเกวดปพญหาEMS/AHPNS

 30 1/2556-6/2557  1,467,000.00

ผศ.ววศณค บคญญาวววพฒนร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

นางสาวเจนจวตตร คงกนาเนวด

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณร

     

นางสาวชคตวมา ขมววลพย

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณร

     

นางธวดาพร  ฉวชภพกดวธ

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณร

     

ผศ.เนตรนภวส เขชยวขนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

การศศกษาผลกระทบของการอบแห ดง

ข ดาวด ดวยรพงสชวอ วนฟราเรดรสวมกพบการเท

มเปอรรรวพงและลมร ดอนตสอการจพดการ

ศพตรภพพชหลพงการเกพบเกชพยวสนาหรพบโรงสช

ข ดาวขนาดเลพก

 31 9/2556-9/2557  800,800.00

ผศ.เนตรนภวส เขชยวขนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

ผศ.ดร.จพกรมาส เลาหวณวช

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยมหาสารคาม

     

รศ.สมศวรว แสงโชตว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

ผศ.เนตรนภวส เขชยวขนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

การศศกษาผลกระทบของการอบแห ดง

ข ดาวด ดวยรพงสชวอ วนฟราเรดรสวมกพบการเท

มเปอรรรวพงและลมร ดอนตสอคคณภาพข ดาว

สนาหรพบโรงสชขนาดเลพก

 32 9/2556-9/2557  702,900.00

ผศ.ดร.ละมคล ววเศษ

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยมหาสารคาม
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ผศ.ดร.จพกรมาส เลาหวณวช

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยมหาสารคาม

     

การศศกษาผลกระทบของการอบแห ดง

ข ดาวด ดวยรพงสชวอ วนฟราเรดรสวมกพบการเท

มเปอรรรวพงและลมร ดอนตสอคคณภาพข ดาว

สนาหรพบโรงสชขนาดเลพก

 32 9/2556-9/2557  702,900.00

ผศ.ววศณค บคญญาวววพฒนร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรและทรพพยากรการผลวตสพตวร

การศศกษาระบาดววทยาด ดวยรภปแบบ 

Case control study เพพพอเข ดาใจถศง

ปพจจพยเสชพยง ของการเกวดปพญหาและ

ววธชการควบคคมปพญหากค ดงตายดสวน 

(EMS/AHPNS)

 33 7/2556-12/2557  1,963,500.00

นางสาวจวราพร เกษรจพนทรร

     กรมประมง

     

อ.ชพยเทพ พภลเขตตร

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวแพทยสาธารณสคขศาสตรร และการ

บรวการววนวจฉพย

นางสาวเจนจวตตร คงกนาเนวด

     กรมประมง

     

นางสาวชคตวมา ขมววลพย

     กรมประมง

     

อ.ประพพนธรศพกดวธ ศชรษะภภมว

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

การศศกษาและประเมวนผลกระทบของ

ปพจจพยเสชพยงทชพมชบทบาทสนาคพญตสอ

อคตสาหกรรมการเพาะเลชนยงปลานวล 

(Oreochromis niloticus) ของ

ประเทศไทย

 34 3/2556-6/2557  4,935,780.00

อ.อวสรวยา วคฒวส วนธคร

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาเพาะเลชนยงสพตวรนนนา

ดร.ปณรพตนร  ผาดช

     มหาววทยาลพยราชภพฏมหาสารคาม  อนาเภอ

เมพองมหาสารคาม จพงหวพดมหาสารคาม

     

ดร.เยาวรพตนร  ศรชวรานพนทร

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตร คณะเกษตรศาสตรร 

มหาววทยาลพยขอนแกสน อ.เมพอง จ.ขอนแกสน

     

ดร.อพจฉรา จคฑาเกตค

     คณะเกษตรศาสตรร ภาคววชาประมง มหาววทยาลพย

อคบลราชธานช ถ. สถลมารรค อ.วารวนทณชนาราบ จ.

อคบลราชธานช

     

ดร.ณพฎฐา นวธวกคลวรวงศร

     คณะววทยาศาสตรรประยคกตรและววศวกรรมศาสตรร 

มหาววทยาลพยขอนแกสน ววทยาเขตหนองคาย อ.เมพอง 

จ.หนองคาย

     

ผศ.เชาวร อวนทรประสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

การสร ดางเครพพองผลวตและการพพฒนา

กระบวนการผลวตข ดาวเมสาเพพพอ

อคตสาหกรรมขนาดเลพกและขนาดยสอม

 35 9/2556-9/2557  1,144,480.00

อ.สยคมพร รพตนพพนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

นางสาวภพทราวดช ศรชปพญญา

     สถาบพนววจพยและพพฒนา มหาววทยาลพยนครพนม

     

การสพบสานและยกระดพบภภมวปพญญา

อาหารอชสาน Product Champion สภส

มาตรฐานอาหารปลอดภพย

 36 9/2556-8/2557  1,314,900.00
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นายสนพพน จพนทรรหอม

     คณะเกษตรและเทคโนโลยช มหาววทยาลพย

นครพนม

     

การสพบสานและยกระดพบภภมวปพญญา

อาหารอชสาน Product Champion สภส

มาตรฐานอาหารปลอดภพย

 36 9/2556-8/2557  1,314,900.00

ดร.ปรชชา อคยตระกภล

     สถาบพนววจพยและพพฒนา มหาววทยาลพยนครพนม

     

นางกาญจนา สครวยนตร

     สถาบพนววจพยและพพฒนา มหาววทยาลพยนครพนม

     

นางสาวเสาวคนธร ตสวนเทศ

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร

อ.จวนตนา ตกะยสวน

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอคตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยชการอาหาร

รศ.ดร. พพชรวนทรร  ระวชยพน

     มหาววทยาลพยเชชยงใหมส

     

การออกแบบเครพพองต ดนแบบระดพบโรง

งานเพพพอผลวตแคโรทชนอยดรเข ดมข ดน

จากนนนามพนปาลรมดวบ และววตามวนอชเข ดม

ข ดนจากดวสทวลเลตกรดไขมพนปาลรม

 37 8/2556-8/2557  929,000.00

อ.สยคมพร รพตนพพนธร

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

ผศ.เชาวร อวนทรประสวทธวธ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

นาย ทวชชพย นวมาแสง

     มหาววทยาลพยเชชยงใหมส

     

นาย ณพฐวคฒว เนชยมสอน

     มหาววทยาลพยเชชยงใหมส

     

อ.ดร. รพตนา มสวงรพตนร

     มหาววทยาลพยเชชยงใหมส

     

ผศ.ยควเรศ เรพองพานวช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

โครงการการใช ดกลชเซอรอลเปพ นแหลสง

พลพงงานในอาหารสพตวรกระเพาะเดชพยว

 38 11/2555-5/2557  1,962,500.00

ผศ.สคกพญญา รพตนทพบทวมทอง

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

ผศ.ดร.วชรชพย อาจหาญ

     สนาิพนพกววชาววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพย

เทคโนโลยชสครนารช

     

รศ.เนรมวตร สคขมณช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

นางอรทพย จวนตสถาพร

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

นางสาวทวพยรมนตร ใยเกษ

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     สถานชววจพยทพบกวาง
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รศ.พรทวพภา เลพกเจรวญสคข

     คณะสพตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาจคลชชวววทยาและววทยาภภมวคค ดมกพน

โครงการการพพฒนา recombinant 

3ABC-based ElISA เพพพอววนวจฉพยสพตวร

ทชพต วดเชพนอไวรพสโรคปากและเท ดาเปพพอย

ออกจากสพตวรทชพได ดรพบวพคซชน

 39 5/2556-5/2558  7,957,500.00

รศ.ดร.พงศรราม รามสภตร

     คณะเวชศาสตรรเขตร ดอน ม.มหวดล

     

ผศ.เฉลวมพล เลพกเจรวญสคข

     คณะสพตวแพทยศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลวนวกสพตวรเลชนยง

นางสาวสมใจ กมลศวรวพวชพยพร

     กรมปศคสพตวร

     

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพพง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

โครงการคารรบอนฟคตพรวนนทรกลคสม

ผลวตภพณฑรเครพพองปรคงรสเพพพอสนพบสนคน

การจพดทนาฐานข ดอมภลคสาการปลสอย

กกาซเรพอนกระจกสนาหรพบอคตสาหกรรม

อาหารสนาเรพจรภป

 40 5/2556-11/2557  3,454,550.00

นายศคภโชค ตาปนนนทร

     คณะสวพงแวดล ดอม ม.เกษตรศาสตรร

     

นายณพฐพล ชพยยวรรณาการ

     คณะสวพงแวดล ดอม ม.เกษตรศาสตรร

     

นายธนนนทร นคชเนตร

     คณะสวพงแวดล ดอม ม.เกษตรศาสตรร

     

นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพพชรรสสอง

     โรงเรชยนนายเรพอ

     

โครงการชคดพพฒนาระบบสมองกลฝพง

ตพวแบบกราฟวกสนาหรพบภาคการเกษตร

 41 6/2556-12/2557  130,000.00

อวทธวเดช มภลมพพงมช

     สาขาววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยช 

มหาววทยาลพยสคโขทพยธรรมาธวราช

     

นายนวตวรงคร พงษรพานวช

     สนานพกงานววทยาเขต กนาแพงแสน

     ฝส ายเครพพองจพกรกลการเกษตรแหสงชาตว

อ.วพชรพล ชยประเสรวฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

ผศ.สวงหร อวนทรชภโต

     คณะสถาปพตยกรรมศาสตรร บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยชทางอาคาร

นวพตกรรมการออกแบบผลวตภพณฑร

ภาชนะเครพพองใช ดบนโตกะอาหารทชพเปพ น

มวตรตสอสวพงแวดล ดอมจากวพสดคคอมโพสว

ทชชวภาพปาลรมนนนามพน

 42 9/2556-9/2557  3,778,100.00

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพพง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

รศ.ปรวศนา สควรรณาภรณร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

นนนานมข ดาวผงทชพมชไบโอเปปไทด ดต ดานอ

นคมภลอวสระและโพลชแซคคาไรดรทชพไมส

ใชสสตารรซทชพมชสมบพตวกระตค ดนภภมวคค ดมกพน

สภง

 43 9/2556-8/2557  1,098,680.00

ผศ.วชรเชษฐร จวตตาณวชยร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

นายสวทธวรพกษร รอยตระกภล

     ศภนยรพพนธคววศวกรรมและเทคโนโลยชแหสงชาตว
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อ.สคนทรช เพพชรดช

     คณะสพตวแพทยศาสตรร กนาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรรคลชนวคสพตวรใหญสและสพตวรปส า

บทบาทของสารสกพดจาก

ข ดาวกล ดองงอกตสอโรคหพวใจและหลอด

เลพอด

 44 9/2556-5/2558  903,600.00

ผศ.ดร. เฉลวมพร องครวรโสภณ

     สถาบพนอณภชชวววทยา และววทยาศาสตรรชชวภาพ

     

นางสาวเพลวนใจ ตพงคณะกคล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

เปปไทดรออกฤทธวธต ดานความดพนโลหวต

สภงและกลไกการทนางานของเปปไทดร

จากอาหารหมพกท ดองถวพนไทย: ปลาร ดา

และถพพวเนสา

 45 9/2556-8/2557  1,684,507.00

ดร.เกศศวณช ตระกภลทววากร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

ดร.อรไท สวพสดวชพยกคล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

ดร.ววชชา ตรชสควรรณ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายโภชนาการและสคขภาพ

ผศ.เนตรนภวส เขชยวขนา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาโรคพพช

โรงงานต ดนแบบอบแห ดงข ดาวเปลพอก

ด ดวยรพงสชอวนฟราเรดรสวมกพบการเท

มเปอรรรวพงและลมร ดอนสนาหรพบโรงสชข ดาว

ขนาดเลพก

 46 9/2556-9/2557  1,852,400.00

ผศ.ดร.จพกรมาส เลาหวณวช

     คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลพยมหาสารคาม

     

พพฒนา พศพงพพนธคร

     มหาววทยาลพยเทคโนโลยชราชมงคลอชสาน  

ววทยาเขตกาฬสวนธคร

     

บพณฑวต สครวยวงศรพงศา

     มหาววทยาลพยเทคโนโลยชราชมงคลอชสาน  

ววทยาเขตกาฬสวนธคร

     

ผศ.ศวรประภา เปรมเจรวญ

     คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กนาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรร

องครประกอบชนวดและปรวมาณอาหาร

ในทางเดวนอาหารของหอยมคกนนนาจพด 

Chamberlainia hainesiana (Lea, 

1856) จากอสางเกพบนนนาเขพพอนแมสกลอง 

จพงหวพดกาญจนบครช

 47 4/2556-3/2557  233,140.00

รวม     47  โครงการ     งบประมาณ      88,518,771.00 บาท

สจาน จกงานพ จฒนาเทคโนโลยออวกาศและภผม วสารสนเทศ (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.เชวดวงศร แสงศคภวานวช

     ว วทยาลพยพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมตสอเรพอและเครพพองกลเรพอ

โครงการววจพยจพดทนาระบบอคปกรณรปรพบ

เทชยบ (Calibration) และประเมวน

ความถภกต ดอง (Validation) ของระบบ

เรดาหรชายฝพพง

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

อ.พรรณศพกดวธ เอชพยมรพกษา

     ว วทยาลพยพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรการเดวนเรพอ

อ.ศรวนยา สนวทวงศร ณ อยคธยา

     ว วทยาลพยพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สาขาววชาววศวกรรมตสอเรพอและเครพพองกลเรพอ

อ.สคพวทยร  อนานวย

     ว วทยาลพยพาณวชยนาวชนานาชาตว ศรชราชา

     สาขาววชาววทยาศาสตรรการเดวนเรพอ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,496,000.00 บาท
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สจาน จกงานพ จฒนาเศรษฐกวจจากฐานชอวภาพ (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ดร.มะลววพลยร หฤทพยธนาสพนตวธ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

โครงการสสงเสรวมและพพฒนา

ผลวตภพณฑรจากเส ดนใยไผสแบบครบ

วงจร

 1 2/2556-2/2557  1,991,000.00

นางสคชาดา อคชชวน

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

ผศ.อโนทพย ชลชาตวภวญโญ

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

นายเกษม หฤทพยธนาสพนตวธ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นายยคทธนา บรรจง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นางสาวเทพา ผคดผสอง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นายชพยพร สามพคสมพวง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นายเตชธรรม ทวนภพทรอนคกภล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและ

พลพงงานชชวภาพ

     

นางสมบภรณร  ปลพนมปพญญา

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและ

พลพงงานชชวภาพ

     

ดร.ธชรวน วาณวชเสนช

     คณะบรวหารธครกวจ มหาววทยาลพยหอการค ดาไทย

     

นายประจพกษร แอกทอง

     สถาบพนพพฒนาอคตสาหกรรมสวพงทอ

     

ดร.สคธชรา ววทยากาญจนร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

โครงการสสงเสรวมและพพฒนาเส ดนใยไผส

เพพพอเปพ นวพสดคคอมพอสวตใน

อคตสาหกรรมรถยนตร

 2 2/2556-2/2557  1,980,000.00

ดร.รพงสวมา ชลคคป

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ



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 175 of 177

ดร.มะลววพลยร หฤทพยธนาสพนตวธ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

โครงการสสงเสรวมและพพฒนาเส ดนใยไผส

เพพพอเปพ นวพสดคคอมพอสวตใน

อคตสาหกรรมรถยนตร

 2 2/2556-2/2557  1,980,000.00

อ.ณพฐดนยร รคสงเรพองกวจไกร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

อ.นวตยา ทพบทวมทพย

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาการสวพงทอ

ผศ.อภวชาตว โรจนโรวรรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวพสดค

นายเกษม หฤทพยธนาสพนตวธ

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นายยคทธนา บรรจง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นางสาวเทพา ผคดผสอง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

เตชธรรม ทวนภพทรนคกภล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและ

พลพงงานชชวภาพ

     

สมบภรณร ปลพนมปพญญา

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและ

พลพงงานชชวภาพ

     

ดร.วชรศพกดวธ สมวทธวพงศร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

นายชพยพร สามพคสมพวง

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายเทคโนโลยชชชวมวลและพลพงงานชชวภาพ

ดร.ธชรวน วาณวชเสนช

     มหาววทยาลพยหอการค ดาไทย

     

รศ.สงคราม ธรรมมวญช

     คณะวนศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาการจพดการปส าไม ด

นางยคพา ปานแก ดว (มงคลสคข)

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตผลทางการเกษตร

และอคตสาหกรรมเกษตร

     ฝส ายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      3,971,000.00 บาท

สจาน จกงานร จฐบาลอวเลรกทรอนวกสร (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
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อ.กมลพรรณ แสงมหาชพย

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

การจพดทนากรอบการพพฒนา 

Government Application Center 

เพพพอการพพฒนารพฐบาลอวเลพกทรอนวกสร

บนระบบการประมวลผลแบบกลคสมเมฆ

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

รศ.บดวนทรร รพศมชเทศ

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

ผศ.ทวพยรรพตนร เลาหววเชชยร

     คณะบรวหารธครกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,500,000.00 บาท

หดางหท ดนสลวนจจาก จด ทอ.แมน ฟารรมาแหลลงททน 

- 
ผศ.จวตศวรว ราชตนะพพนธคร

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การเปรชยบเทชยบประสวทธวภาพการ

ยพบยพ นงจคลวนทรชยรของสเปรยรระงพบกลวพน

ปาก (Mouth spray) ทชพเตรชยมจากพร

อพอลวสแหลสงตสางๆ

 1 4/2556-5/2556  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

หดางหท ดนสลวนจจาก จด พล จบพลาซอเมนตรบลรอกแหลลงททน 

- 
อ.อธวกา วงครกวานกลม

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาววชาววศวกรรมโยธาและสวพงแวดล ดอม

การพพฒนาคคณสมบพตวของคอนกรชต

บลพอกเพพพอความคค ดมคสาทาง

เศรษฐศาสตรรของอคตสาหกรรม

คอนกรชตบลพอก

 1 10/2555-3/2557  50,000.00

ผศ.วพจนรวงคร กรชพละ

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาววชาววศวกรรมโยธาและสวพงแวดล ดอม

อ.อธวกา วงครกวานกลม

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาววชาววศวกรรมโยธาและสวพงแวดล ดอม

การพพฒนาปฏวภาคสสวนผสมคอนกรชต

สนาหรพบอคตสาหกรรมผลวตแผสนพพนน

คอนกรชตอพดแรงสนาเรพจรภป

 2 10/2555-3/2557  50,000.00

ผศ.วพจนรวงคร กรชพละ

     คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร

     สาขาววชาววศวกรรมโยธาและสวพงแวดล ดอม

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

หดางหท ดนสลวนจจาก จด พ จทธกรแหลลงททน 

- 
อ.กฤษณร วพนอวนทรร

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรพพนนพวภพ

โครงการบภรณะโบราณสถานวพดเกาะ 

(ร ดาง) ต.มหาพราหมณร อ.บางบาล จ.

พระนครศรชอยคธยา

 1 2/2556-3/2556  62,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      62,500.00 บาท

หดางหท ดนสลวนจจาก จด วราวทธอทตสาหกรรมแหลลงททน 

- 
นางสาวงามจวตร โลสววทภร

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายกระบวนการผลวตและแปรรภป

การใช ดประโยชนรจากแปดงข ดาวในการ

พพฒนาแปดงชคบทอดสนาเรพจรภปสนาหรพบ

ผลวตภพณฑรแชสเยพอกแขพง

 1 7/2556-4/2557  320,000.00

นางสาวประจงเวท สาตมาลช

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

นางพพชรช ตพ นงตระกภล

     สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลวตภพณฑรอาหาร

     ฝส ายเคมชและกายภาพอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      320,000.00 บาท

หดางหท ดนสลวนจจาก จด วานวไทยแหลลงททน 

- 



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 177 of 177

รศ.ววน เชยชมศรช

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

พวษววทยาระดพบเฉชยบพลพน กศพงเรพนอรพง 

และเรพนอรพง ของผลวตภพณฑรดชจระเข ด ใน

หนภสพราคดอลรเลยรแรท

 1 10/2555-9/2557  600,000.00

รศ.จวนดาวรรณ สวรพนทววเนตว

     คณะววทยาศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

ดร.สคดาวรรณ เชยชมศรช

     คณะเกษตร กนาแพงแสน

     ฝส ายปฏวบพตวการววจพยและเรพอนปลภกพพชทดลอง

คคณกาญจนา เขสงคค ดม

     ศภนยรสพตวรทดลองแหสงชาตว มหาววทยาาลพยมหวดล

     

น.สพ. สคเมธ อพมพาวงศร

     ศภนยรสพตวรทดลองแหสงชาตว มหาววทยาลพยมหวดล

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

หดางหท ดนสลวนจจาก จด วาร วชกระบอท บาตวกแหลลงททน 

- 
อ.ชนะ รพกษรศวรว

     คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมอคตสาหการ

การพพฒนาระบบเครพพองเขชยนลาย

เทชยนอพตโนมพตวพร ดอมระบบโปรแกรม

สนาหรพบการทนางานแบบอพตโนมพตว

 1 4/2556-3/2557  490,600.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      490,600.00 บาท

องครการบรวหารจ จดการกราซเรชอนกระจก (องครการมหาชน)แหลลงททน 

- 
ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพพง

     คณะสวพงแวดล ดอม

     ภาคววชาเทคโนโลยชและการจพดการสวพงแวดล ดอม

การจพดทนาข ดอกนาหนดเฉพาะสนาหรพบ

การประเมวนคารรบอนฟคตพรวนนทรบรวการ

งานอชเว ดนทร ร ดานค ดาทชพผภ ดซพนอเลพอกหยวบ

ของเอง ยางพาราและผลวตภพณฑรทชพ

ทนาจากยางพารา และกระดาษและ

กลคสมผลวตภพณฑรทชพทนาจากกระดาษ

 1 11/2555-6/2556  280,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      280,000.00 บาท

อทตสาหกรรมพ จฒนามผลนวธ วเพชทอสถาบ จนอาหารแหลลงททน 

- 
ผศ.วราภา มหากาญจนกคล

     คณะอคตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยชการอาหาร

การววจพยและประเมวนความเสชพยงด ดาน

อาหารปลอดภพย (สารพวษเชพนอรา) 

ภายใต ดโครงการพพฒนาอคตสาหกรรม

อาหารของไทยให ดเปพ นครพวอาหาร

คคณภาพของโลก (Thailand Food 

Quality to the World) ประจนาปช  

2556

 1 2/2556-2/2557  750,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      750,000.00 บาท

รวมท จนงส วนน     906  โครงการ     งบประมาณ      1,543,709,209.00 บาท


