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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

องครกรของร จฐ
แหลลงททน
1

กรมการขนสลงทางบก
โครงการกกาหนดและสสงเสรพม
มาตรฐานความรพบผพดชอบตสอสพงคม
ด ดานความปลอดภพยของรถโดยสาร
สาธารณะ

ผศ.พพพพฒนน นนทนาธรณน
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการ

11/2558-11/255
9

4,949,500.00

9/2559-9/2560

14,490,000.00

อ.นาวพน มมนะกรรณ
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการตลาด
2

โครงการศศกษาต ดนทธนการขนสสงและ
กระจายสพนค ดาเพพอ
พ รองรพบการพพฒนา
สถานมขนสสงสพนค ดาทพพวประเทศ

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

ผศ.วราเมศวรน วพเชมยรแสน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

งบประมาณ

บาท

19,439,500.00

กรมการขดาว

1

การจ ดางเหมาตรวจวพเคราะหนด ดาน
โภชนาการ โภชนเภสพช ลพกษณะเนพอ
น
สพมผพส และศศกษาผลของการหธงสธก
ตสอคธณคสาทางโภชนาการและสาร
โภชนเภสพชของข ดาวพพนธธท
น น
มพ ย
พ มปลลก
และข ดาวพพนธธพ
น น
พน เมพอง ปม 2559

อ.พพณทพพยน รพมภกาภรณน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

12/2558-6/2560

2,876,667.00

2

การจ ดางเหมาตรวจวพเคราะหนและ
พพฒนาเมมดเทอรนโมพลาสตพกจากข ดาว
และพพฒนาบรรจธภณ
พ ฑนทเมพ ปม นมพตรตสอ
สพงพ แวดล ดอม

ผศ.อกาพร เสนสห น
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

1/2559-12/2559

1,586,700.00

รศ.นกน าฝน ลกาดพบวงศน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
รศ.รพงรอง ยกส ดาน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
ผศ.ประกพต สธขใย
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
รศ.ธนโชตพ บธญวรโชตพ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

4,463,367.00

กรมการคดาภายใน กระทรวงพาณวชยร
การแปรรลปมพนสกาปะหลพงและ
ผลพตภพณฑนสอ
ลส ต
ธ สาหกรรมอาหารเพพอ
พ
ยกระดพบรายได ดเกษตรกรชธมชน
ประจกาปม งบประมาณ 2559

รศ.ปรารถนา ปรารถนาดม
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร

9/2559-2/2560

รศ.กมลวรรณ แจ ดงชพด
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑน
ผศ.ศศพธร ตรงจพตภพกดม
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
นางสาวพพศมพย ศรมชาเยช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
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น ม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การแปรรลปมพนสกาปะหลพงและ
ผลพตภพณฑนสอ
ลส ต
ธ สาหกรรมอาหารเพพอ
พ
ยกระดพบรายได ดเกษตรกรชธมชน
ประจกาปม งบประมาณ 2559

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

อ.อภพชญา ลมลาวณพชกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร

งบประมาณ
( บาท )

9/2559-2/2560

10,650,000.00

8/2559-1/2560

3,440,000.00

ผศ.เลอพงศน จารธพพนธน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
ชพชวาล วรศพร พ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควพชา
เทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
2

โครงการศศกษาการบรพหารจพดการวพตถธ
ดพบอาหารสพตวนครบวงจรเพพอ
พ ยกระดพบ
ความสามารถในการแขสงขพนของ
อธตสาหกรรมปศธสต
พ วนไทยอยสางยพพงยพน

รศ.ปรารถนา ปรารถนาดม
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
จพรชพย พธทธกธลสมศพร พ
สถาบพนเทคโนโลยมนานาชาตพสรพ น
พ ธร มหาวพทยาลพย
ธรรมศาสตรน ศลนยนรพงสพต
ภพสสร ธรรมธาดาตระกลล
สถาบพนเทคโนโลยมนานาชาตพสรพ น
พ ธร มหาวพทยาลพย
ธรรมศาสตรน ศลนยนรพงสพต
อ.อภพชญา ลมลาวณพชกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
สธนด
พ า อพศวสพบสกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควพชา
เทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

14,090,000.00

กรมการทลองเทอย
ท ว
โครงการจพดทกามาตราฐานกพจกรรม
ทสองเทมย
พ วผจญภพยโหนสลพง (Zipline
Standard)

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

อ.เอกฉพ ตร ตพนศพร พ
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาศพลปศาสตรน

งบประมาณ

6/2559-5/2560

1,980,000.00

บาท

1,980,000.00

กรมควบคทมการปฏวบ จตวทางอากาศ กองท จพอากาศ
การศศกษาและจพดทการายงานการ
ตพดตามตรวจสอบผลกระทบสพงพ แวด
ล ดอม ประจกาปม 2559 ของโครงการ
ระบบขนสสงมวลชนกรธงเทพมหานคร

อ.กพตตพชย
พ ดวงมาลยน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

8/2559-11/2560

ศ.เกษม จพนทรนแก ดว
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อพทธพพล ราศรมเกรมยงไกร
คณะสพงพ แวดล ดอม
อ.อลงกรณน อพนทรพกษา
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.นฤชพต ดกาปพ น
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
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น ม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การศศกษาและจพดทการายงานการ
ตพดตามตรวจสอบผลกระทบสพงพ แวด
ล ดอม ประจกาปม 2559 ของโครงการ
ระบบขนสสงมวลชนกรธงเทพมหานคร

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
8/2559-11/2560

ผศ.อรอนงคน ผพวนพล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

งบประมาณ
( บาท )
1,380,000.00

อ.ทพศนมย น บธญประคอง
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

1,380,000.00

กรมควบคทมโรค
การประเมพนผลการรพบรล ดข ดอมลลขสาวสาร
ความรล ด พฤตพกรรมสธขภาพและภาพ
ลพกษณนของกรมควบคธมโรค ประจกาปม
พ.ศ. 2559

ผศ.กรพณฑรพตนน บธญชสวยธนาสพทธพธ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพลศศกษา

2/2559-8/2559

500,000.00

อ.จพกรกฤษณน พลราชม
คณะสาธารณสธขศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาอนามพยชธมชน
นางมาสรพน กธศลปพ กษน
วพทยาลพยพยาบาล

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

500,000.00

กรมชลประทาน

1

โครงการตพดตพงน ระบบตรวจวพดเพพอ
พ เพพม
พ
ประสพทธพภาพการบรพหารจพดการนกน า
จพงหวพดระยอง (ระยะทมพ 2)

ผศ.ณพ ฐ มาแจ ดง
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า

11/2558-5/2560

19,268,889.00

2

โครงการศศกษาความเหมาะสมการ
ปรพบปรธงโครงการสสงนกน าและบการธง
รพกษานกน าอลน จพงหวพดสกลนคร

ผศ.ณพ ฐ มาแจ ดง
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า

3/2559-3/2561

34,998,500.00

3

งานจพดทการะบบฐานข ดอมลลสารสนเทศ
ภลมศ
พ าสตรนและแบบจกาลองชลศาสตรน
ของลธม
ส นกน าในรลปแบบทมส
พ ามารถกรอก
และใช ดข ดอมลลทางเวมบไซตน? (ระยะทมพ
4)

ผศ.จพระวพฒนน กณะสธต
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า

1/2559-12/2559

1,000,000.00

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

งบประมาณ

บาท

55,267,389.00

กรมทร จพยากรทางทะเลและชายฝจทง

1

การศศกษาการเปลมย
พ นแปลงทางด ดาน
ระบบนพเวศในพพน
น ทมจ
พ พดวางปะการพง
เทมยมแหลสงทสองเทมย
พ วดกานกน า

ผศ.สธชาย วรชนะนพนทน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
ผศ.ภาสพณม วรชนะนพนทน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
อ.จพตราภรณน ฟพ กโสภา
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
นายรพงสพวฒ
ธ แ
พ ก ดวแสง
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล คณะประมง
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

3/2559-1/2560

900,000.00

2

การศศกษาตพดตามการใช ดประโยชนนใน
พพน
น ทมป
พ ะการพงเทมยมแหลสงทสองเทมย
พ ว
ดกานกน าเรพอมพตโพน จ.ชลบธรม (ครพงน ทมพ ๒)

ผศ.สธชาย วรชนะนพนทน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล

3/2559-1/2560

900,000.00

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

2

การศศกษาตพดตามการใช ดประโยชนนใน
พพน
น ทมป
พ ะการพงเทมยมแหลสงทสองเทมย
พ ว
ดกานกน าเรพอมพตโพน จ.ชลบธรม (ครพงน ทมพ ๒)

ผศ.ภาสพณม วรชนะนพนทน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
อ.จพตราภรณน ฟพ กโสภา
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
นายรพงสพวฒ
ธ พ แก ดวแสง
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล คณะประมง

3/2559-1/2560

900,000.00

3

โครงการจพดทกานโยบายและแผนการ
บรพหารจพดการทรพพยากรทางทะเล
และชายฝพพ งแหสงชาตพ

อ.กพตตพพจนน เพพม
พ พลล
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน
อ.กพตช
พ ย
พ รพตนะ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอนธรพกษน วท
พ ยา
ผศ.สธชาย วรชนะนพนทน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
ผศ.จพระวพฒนน กณะสธต
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า
อ.เยาวลพกษณน มพพนธรรม
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
อ.พรไพรพนทรน รธงส เจรพญทอง
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน

5/2559-8/2560

7,650,000.00

4

โครงการจพดทการายงานสถานการณน
ด ดานทรพพยากรทางทะเลและชายฝพพ ง
และการกพดเซาะชายฝพพ งของประเทศ
ไทย พ.ศ.2559

ศ.ดร.เผดพมศพกดพธ จารยะพพนธธน
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย

6/2559-4/2560

3,300,000.00

ผศ.สธชาย วรชนะนพนทน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
รศ.ดร.พพพพฒนน พพฒนผลไพบลลย
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
รศ.ดร.อพจฉราพร เปมพ ยมสมบลรณน
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
นายศพกดพอ
ธ นพนตน ปลาทอง
มหาวพทยาลพยสงขลานครพนทรน
รศ.ดร.โสภารพตนน จารธสมบพต พ
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรน
รศ.ดร.อรพรรณ ศรมเสาวลพกษณน ณ บางช ดาง
มหาวพทยาลพยสธโขทพยธรรมาธพราช
นายเอนก โสภณ
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
นายอาณธภาพ พานพชผล
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
นางสาวโสภพต สร ดอยสอดศรม
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

4

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการจพดทการายงานสถานการณน
ด ดานทรพพยากรทางทะเลและชายฝพพ ง
และการกพดเซาะชายฝพพ งของประเทศ
ไทย พ.ศ.2559

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

4 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
6/2559-4/2560

นางอลพสา ตพนตรพตนพงษน
สภาความมพพนคงแหสงชาตพ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
3,300,000.00

บาท

12,750,000.00

กรมทร จพยากรธรณอ

1

การจพดทกาชธดข ดอมลลสารสนเทศ
ทรพพยากรแรส

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

4/2559-2/2560

500,000.00

2

การทดสอบตพวอยสางดพนด ดวยวพธเม รพอง
แสงความร ดอน
(Themoluminescence dating)

ผศ.กฤษณน วพนอพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

7/2559-1/2560

76,500.00

3

การศศกษาลกาดพบชพน
น หพนและอายธ
สพมบลรณนของหพนแปรมหายธคพรมแคม
เบรมยนในประเทศไทย

อ.ประหยพด นพนทศมล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
ปพ ญญา จารธศรพ พ
วพทยาเขตบางเขน คณะวพทยาศาสตรน ภาควพชาธรณม
วพทยา

1/2559-12/2559

800,000.00

พพษณธพงศน กาญจนพยนตน
ภาควพชาธรณมวท
พ ยา คณะวพทยาศาสตรน จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย
ผศ.กฤษณน วพนอพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
4

การสพบค ดนต ดนรากสธวรรณภลมโพ ดยธรณม
วพทยา

ผศ.กฤษณน วพนอพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

6/2559-3/2560

60,000.00

5

งานศศกษาคาบอธบต
พ ซ
พ กนาแผสนดพนไหว
ของกลธม
ส รอยเลพอ
พ นเพชรบลรณน

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

8/2559-4/2561

4,000,000.00

6

จ ดางจพดทกาชธดข ดอมลลคลพงตพวอยสางแทสง
หพนเจาะให ดอยลใส นข ดอมลลสารสนเทศ
ภลมศ
พ าสตรน

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

12/2558-3/2560

350,000.00

7

จ ดางเหมาเจาะหลธมสการวจและวพด
ความเรมวคลพน
พ เฉพอน จกานวน 15 แหสง

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

3/2559-9/2560

975,000.00

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

6,761,500.00

กรมทร จพยากรนจาน กระทรวงทร จพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลดอม
โครงการศศกษาความมพพนคงของลธม
ส นกน า
อยสางยพพงยพนทพงน 25 ลธม
ส นกน า

รวม
แหลลงททน
-

7 โครงการ

1 โครงการ

รศ.กอบเกมยรตพ ผสองพธฒ พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า

งบประมาณ

1/2559-1/2560

56,272,500.00

บาท

56,272,500.00

กรมทร จพยากรนจาน บาดาล

1

การวพเคราะหนสารปนเปพน อนในดพนพพน
น ทมพ
โดยรอบโรงงาน อกาเภอเมพอง และ
อกาเภอจอมบศง จพงหวพดราชบธรม

อ.กพญจนนนรม ชสวงฉกพา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

8/2559-3/2560

96,000.00

2

วพเคราะหนหาสารปนเปพน อนในดพน

อ.กพญจนนนรม ชสวงฉกพา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

4/2559-12/2559

60,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

2 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

บาท

156,000.00

กรมทางหลวง

1

การประเมพนความนสาเชพอ
พ ถพอและความ
ยพดหยธน
ส ความจธของโครงขสายทาง
หลวงเพพอ
พ รองรพบการขนสสงสพนค ดาของ
พพน
น ทมภ
พ าคตะวพนออก

ผศ.ปนพดดา กสพกจพ วพวพฒนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

12/2558-10/256
0

16,663,000.00

2

การศศกษาด ดานผพงเมพองและผพงภาคใน
โครงการประเมพนความนสาเชพอ
พ ถพอและ
ความยพดหยธน
ส ความจธของโครงขสาย
ทางหลวงเพพอ
พ รองรพบการขนสสงสพนค ดา
ของพพน
น ทมภ
พ าคตะวพนออก

ผศ.สธภาพร แก ดวกอ เลมย
พ วไพโรจนน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร

2/2559-8/2560

50,000.00

3

โครงการพพฒนาระบบตพดตามการเบพก
จสายงบประมาณกรมทางหลวง

ผศ.ศธภวธฒ พ มาลพยกฤษณะชลม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

6/2559-12/2560

6,000,000.00

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

22,713,000.00

กรมปลาไมด
โครงการประเมพนทรพพยากรและการ
ใช ดประโยชนนจากปส าในพพน
น ทมป
พ ส าชธมชน
อยสางมมสวส นรสวม

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

1 โครงการ

อ.สธรน
พ ทรน อ ดนพรม
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด

งบประมาณ

12/2558-3/2559

528,900.00

บาท

528,900.00

กรมพ จฒนาพล จงงานทดแทนและอนทร จกษรพล จงงาน กระทรวงพล จงงาน

1

โครงการจพดทกาตพวชมวน พดสมรรถนะด ดาน
พลพงงานเพพอ
พ เพพม
พ ประสพทธพภาพการใช ด
พลพงงานในโรงงานควบคธม

ผศ.เกรมยงไกร อพศวมาศบพนลพอ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
อ.เชาวนวท
พ ยน ระฆพงทอง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล
ผศ.ธมรวพทยน เปส ยคกาภา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล
นายสมบพต พ ประสงคนสข
ธ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล

1/2559-1/2561

43,640,000.00

2

ทมป
พ รศกษาโครงการศศกษาทดสอบการ
ใช ดนกน ามพนไบโอดมเซลบม 10 ในรถยนตน
บรรทธกสสวนบธคคล

ผศ.เกรมยงไกร อพศวมาศบพนลพอ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

12/2558-12/256
0

22,653,000.00

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

66,293,000.00

กรมยทโรป กระทรวงการตลางประเทศ
เศษเหลพอจากการทกาไม ดยางพาราเพพอ
พ
การผลพตพลพงงานในประเทศไทย

อ.นพรพตนน คพคคธรวพ าระ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมปส าไม ด
อ.ลพดดาวรรณ เหรมยญตระกลล
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมปส าไม ด
Juha Nurmi
Natural Resources Institute Finland

1/2559-12/2559

Jyrki Hyt?nen
Natural Resources Institute Finland
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

เศษเหลพอจากการทกาไม ดยางพาราเพพอ
พ
การผลพตพลพงงานในประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
1/2559-12/2559

Tero Takalo
Natural Resources Institute Finland

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
400,000.00

บาท

400,000.00

กรมโยธาธวการและผ จงเมชอง

1

โครงการจพดทการสางข ดอบพงคพบและหลพก
เกณฑนตามกฎหมายวสาด ดวยการควบ
คธมอาคารและกฎหมายวสาด ดวยการขธด
ดพนและถมดพนในพพน
น ทมเพ สมย
พ งภพยดพนถลสม
(Landslide) และบรพเวณลาดเชพงเขา

รศ.สธทธพศก
พ ดพธ ศรลพมพน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

3/2559-6/2561

13,900,000.00

2

จ ดางทมป
พ รศกษาเพพอ
พ การตรวจสอบความ
ปลอดภพยในการตพดตพงน นพพงร ดาน

รศ.ปพ ยะ โชตพกไกร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

1/2559-6/2560

10,979,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

24,879,000.00

กรมศวลปากร
สการวจโครงสร ดางโบราณคดมใต ดดพน
บรพเวณพพน
น ทมแ
พ หลสงโบราณคดมคลองคล
เมพองเดพม (คลองบ ดานขมพน
น ) ในพพน
น ทมพ
กสอสร ดางโครงขสายถนนเรมยบคลอง
บางกอกน ดอยและหพวหน ดาศลนยนความ
เปม นเลพศทางการแพทยน ด ดวยวพธ ม
เทคนพคเรดารนหยพพงความลศก (Ground
Penetration Radar-GPR)

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.กฤษณน วพนอพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

งบประมาณ

4/2559-1/2560

200,000.00

บาท

200,000.00

กรมสลงเสรวมการเกษตร
การวพเคราะหนแบบสอบถาม เรพอ
พ ง
ปพ จจพยทมม
พ ผ
ม ลตสอการยอมรพบ
เทคโนโลยมการใช ดปธปยตามคสาวพเคราะหน
ดพนหรพอปธปยสพงพ ตพด

ผศ.อรรถศพษฐน วงศนมณมโรจนน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

7/2559-9/2559

25,000.00

อ.นรพศรา อพนทะสพร พ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร
นางสาววพลยา แซสเตมยว
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

25,000.00

กรมสลงเสรวมคทณภาพสวงท แวดลดอม กระทรวงทร จพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลดอม
การทดสอบประสพทธพภาพของ
แบคทมเรมยในการยสอยสลายสารกกาจพด
ศพตรลพช
พ กลธม
ส ออรนกาโนฟอสเฟต

นางมณฑา วงศนมณมโรจนน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
ดร.รธงส นภา กสอประดพษฐนสกธล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
ดร.ลพกขณา เบมญจวรรณน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)

1/2559-9/2559
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การทดสอบประสพทธพภาพของ
แบคทมเรมยในการยสอยสลายสารกกาจพด
ศพตรลพช
พ กลธม
ส ออรนกาโนฟอสเฟต

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
1/2559-9/2559

อ.กนกกร สพนมา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
นางสาวปพ ยะรพตนน วพจพกขณนสงพ สพทธพธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
นางสาวสมนศก พรมแดง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
600,000.00

บาท

600,000.00

กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรม
การตพดตามและประเมพนผลโครงการ
พพฒนาขมดความสามารถในการแขสง
ขพนของอธตสาหกรรมแปรรลปการ
เกษตรในภลมภ
พ าคประจกาปม งบประมาณ
พ.ศ.2559

ผศ.กพมปนาท เพมญสธภา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

2/2559-6/2560

2,800,000.00

6/2559-12/2560

1,500,000.00

ผศ.ธพนวา จพตตนสงวน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
รศ.พพภพ ลลพตาภรณน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
ผศ.วพสท
ธ ธพธ สธพท
พ พกษน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
นางสาวอรธณประภา ธนกพจโกเศรษฐน
นพกวพจพยอพสระ
อ.วรวธฒ พ หวพงวพชรกธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
นางสาวนพตยาภา คลพงพรคธณ
นพกศศกษาปรพญญาโท ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
เกษตรและทรพพยากร
นางสาวเสาวพร เมตตามตะกธล
นพกศศกษาปรพญญาโท ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
เกษตรและทรพพยากร
นางสาวสธกญ
พ ญา อารมกาญ
นพกศศกษาปรพญญาโท ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
เกษตรและทรพพยากร
2

กพจกรรมพพฒนาผล ดปฏพบต
พ งพ านและผล ดประ
สานงานคลพสเตอรน OTOP งบ
ประมาณจากคณะกรรมการอกานวย
การ หนศงพ ตกาบล หนศงพ ผลพตภพณฑน ปม งบ
ประมาณ 2559

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

อ.สมหมาย อธดมวพทต
พ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

งบประมาณ

4,300,000.00

กรมสว จสดวการและคทม
ด ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การวพเคราะหนแนวทางในการพพฒนารลป
แบบการให ดบรพการเงพนกล ดกองทธนเพพอ
พ ผล ด
ใช ดแรงงานแกสสหกรณนออมทรพพยนใน
สถานประกอบกพจการและรพฐวพสาหกพจ

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
5/2559-11/2559

อ.ปรมชา สพทธพกรณนไกร
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
450,000.00

บาท

450,000.00

กรมหมลอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณร

1

โครงการพพฒนาเครพอ
พ งหมายโมเลกธล
เพพอ
พ ชสวยในการคพดเลพอกพพนธธห
น มสอนทมพ
ทนทานตสอความเคมม

ผศ.ชพชวาล จพนทราสธรย
พ ารพตนน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน

7/2559-9/2559

350,000.00

2

โครงการพพฒนาศพกยภาพโลจพสตพกสน
ไหมไทยและปฏพบต
พ ก
พ ารประยธกตนใช ด
ต ดนแบบโลจพสตพกสนในกลธม
ส โซสอป
ธ ทาน
เพพอ
พ เข ดาสลป
ส ระชาคมอาเซมยน

ผศ.กรทพพยน วพชรปพ ญญาวงศน เตชะเมธมกล
ธ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาการสพงพ ทอ

2/2559-12/2559

380,000.00

10/2558-9/2562

209,100.00

10/2558-9/2563

4,550,200.00

10/2558-9/2562

702,400.00

อ.นพตยา ทพบทพมทพย
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาการสพงพ ทอ
3

โครงการวพจพยและพพฒนาปรพบปรธงพพนธธน
ไหมพพนธธไน ทยพพน
น บ ดาน

สพทธพชย
พ บธญมพพน
กรมหมสอนไหม
พธทธพร วพวาจารยน
กรมหมสอนไหม
ศธภกฤต จพนทรวพชญน
กรมหมสอนไหม
ประชาชาตพ นพเสนมย น
กรมหมสอนไหม
ผศ.ธนพร ขจรผล
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร

4

วพจพยและพพฒนาปรพบปรธงพพนธธห
น มสอน

ศลนยนหมสอนไหมเฉลพมพระเกมยรตพฯ ศรมสะเกษ - กรม
หมสอนไหม
กรมหมสอนไหม
เจ ดาหน ดาทมก
พ รมหมสอนไหม
กรมหมสอนไหม
ผศ.ธนพร ขจรผล
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร

5

วพจพยและพพฒนาปรพบปรธงพพนธธห
น มสอน
ผลสด

ศลนยนหมสอนไหมเฉลพมพระเกมยรตพฯ ศรมสะเกษ - กรม
หมสอนไหม
กรมหมสอนไหม
เจ ดาหน ดาทมก
พ รมหมสอนไหม
กรมหมสอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณน
ผศ.ธนพร ขจรผล
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

5 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

บาท

6,191,700.00

กรมอาชอวศศกษา
โครงการศศกษาศพกยภาพและความ
เปม นไปได ดในการจพดตพงน พพพธพ ภพณฑนสต
พ วน
นกพา ทะเลสาบสงขลา

ผศ.ภาสพณม วรชนะนพนทน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
ผศ.ดร.สธดสพนตน สธทธพพศ
พ าล
ม.เกษมบพณฑพต

5/2559-5/2561

2,500,000.00

ผศ.ดร.ปรเมษฐน บธญนก าศพรก
พ จพ
ม.ศพลปากร

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

2,500,000.00

กรมอทตสาหกรรมพชน
น ฐานและการเหมชองแรล
การจพด Zoning พพน
น ทมเพ กษตรและ
อธตสาหกรรมเกษตรแปรรลป

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

อ.กมลพรรณ แสงมหาชพย
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการการผลพต
อพทธพศก
พ ดพธ ลพอจรพสไชย
ศลนยนวจ
พ พยด ดานการจพดการยธทธศาสตรนและการปฏพบต
พ พ
การ

1 โครงการ

งบประมาณ

1/2559

4,000,000.00

บาท

4,000,000.00

กระทรวงการตลางประเทศ
การพพฒนาหลพกสลตรฝศ กอบรมสกาหรพบ
การเพพม
พ ศพกยภาพของรพฐกรแขนงสสวย
สาอากรใมนเขตภาคกลางของสาธาร
ณพ ฐประชาธพปไตยประชาชนลาว

รศ.ประสงคน ตพนพพชย
พ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

10/2558-6/2559

49,000.00

10/2558-6/2559

49,000.00

รศ.สพนตพ ศรมสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
Bounpone SYBOUNHEUANG
ไมสระบธหนสวยงาน
2

ปพ จจพยทมเพ กมย
พ วข ดองกพบการพพฒนาตน
เองของบธคลากร สพงกพดกระทรวงภาย
ใน สาธารณรพฐประชาธพปไตย
ประชาชนลาว

รศ.ประสงคน ตพนพพชย
พ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
รศ.สพนตพ ศรมสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
บลตรศรม วพไลจพกร
Ministry of Home Affairs, Lao People’s
Democratic Republic

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

98,000.00

กระทรวงการพ จฒนาส จงคมและความมน
ท จ คงของมนทษยร
การพพฒนาอาชมพเกษตรกรรม
โดยกระบวนการมมสวส นรสวมของภาคมท มพ
เกมย
พ วข ดองเพพอ
พ สร ดางอาหารปลอดภพย

รศ.ประสงคน ตพนพพชย
พ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

2/2559-8/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

902,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนาอาชมพเกษตรกรรม
โดยกระบวนการมมสวส นรสวมของภาคมท มพ
เกมย
พ วข ดองเพพอ
พ สร ดางอาหารปลอดภพย

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
2/2559-8/2560

รศ.สพนตพ ศรมสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
รศ.อภพชาตพ ใจอารมย น
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
อ.นพรพนดรน ยพงพ ยวด
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
902,000.00

บาท

902,000.00

กระทรวงเกษตรและสหกรณร
ประเมพนโครงการฝศ กอบรมผล ดบรพหาร
ระดพบสลงธรรมาภพบาลสพงพ แวดล ดอม

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.สธนทรา โตบพว
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

งบประมาณ

10/2558-12/255
9

50,000.00

บาท

50,000.00

กระทรวงเกษตรและสหกรณร กองททนสน จบสนทนเพชอ
ท ลดผลกระทบจากเปว ดการคดาเสรอ(FTA)

1

เปรมยบเทมยบคธณภาพนกน านมดพบด ดาน
องคนประกอบนกน านม เซลโซมาตพก คสา
ยลเรมยในนกน านม จกานวนแบคทมเรมยและ
การทดสอบด ดวยแอลกอฮอ ในถพงนม
รวมของฟารนมโคนมทมรพ วส มและไมสเข ดา
รสวมโครงการการใช ดโปรแกรมการ
จพดการสธขภาพและผลผลพตระดพบฝลง
ของฟารนมโคนมรายยสอยในเขต
จพงหวพดราชบธรม

อ.เกมยรตพศก
พ ดพธ ตพนเจรพญ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนคลพนก
พ สพตวนใหญสและสพตวนปสา

1/2559-12/2559

100,000.00

2

ผลของการประยธกตนใช ดโปรแกรมการ
จพดการสธขภาพและผลผลพตระดพบฝลง
ในการเพพม
พ ประสพทธพภาพการจพดการ
ระบบสพบพพนธธใน นฟารนมโคนมรายยสอย
ในเขตภาคตะวพนตกของประเทศไทย

อ.เกมยรตพศก
พ ดพธ ตพนเจรพญ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนคลพนก
พ สพตวนใหญสและสพตวนปสา

1/2559-12/2559

100,000.00

1/2559-12/2559

100,000.00

ดร.ศธภชาตพ ปานเนมยม
คณะสพตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน
โรงพยาบาลสพตวน หนองโพ
3

สมรรถภาพการสพบพพนธธแ
น มสโคนมใน
เขตภาคกลางด ดานตะวพนตกของ
ประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
1

3 โครงการ

อ.เกมยรตพศก
พ ดพธ ตพนเจรพญ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนคลพนก
พ สพตวนใหญสและสพตวนปสา
ดร.ศธภชาตพ ปานเนมยม
คณะสพตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน
โรงพยาบาลสพตวน หนองโพ

งบประมาณ

บาท

300,000.00

กระทรวงทร จพยากรธรรมชาตวและสวงท แวดลดอม
การพพฒนาชธมชนบรพหารจพดการขยะ
แบบมมสวส นรสวมโดยใช ดโรงเรมยนเปม น
ฐาน

รศ.สพนตพ ศรมสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
รศ.ประสงคน ตพนพพชย
พ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
รศ.อภพชาตพ ใจอารมย น
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

2/2559-9/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

715,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1

การพพฒนาชธมชนบรพหารจพดการขยะ
แบบมมสวส นรสวมโดยใช ดโรงเรมยนเปม น
ฐาน

อ.จธฑาทพพยน ถาวรรพตนน
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
อ.นพรพนดรน ยพงพ ยวด
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

2/2559-9/2560

715,000.00

2

การพพฒนาศพกยภาพในการจพดการ
เรมยนรล ดด ดานเกษตรและสพงพ แวดล ดอม
สกาหรพบนพสต
พ สาขาเกษตรและสพงพ แวด
ล ดอมศศกษา มหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน ผสานกพจกรรมการ
จพดการขยะแบบมมสวส นรสวม

อ.นพรพนดรน ยพงพ ยวด
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

1/2559-9/2559

80,000.00

รศ.สพนตพ ศรมสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

795,000.00

กระทรวงเทคโนโลยอสารสนเทศและการสชอ
ท สาร

1

การรล ดเทสาทพนดพจท
พ พลสกาหรพบดพจท
พ พล
ชธมชน

ผศ.พรทพพยน เยมนจะบก
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชานพเทศศาสตรนและสารสนเทศศาสตรน

8/2559-7/2560

100,000.00

2

ศศกษาวพจพยความสกาเรมจของการพพฒนา
เครพอขสายศลนยนดจพ ท
พ พลชธมชน

ผศ.พรทพพยน เยมนจะบก
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชานพเทศศาสตรนและสารสนเทศศาสตรน
รศ.ธงชพย สธวรรณสพชณนน
สถาบพนวพจพยและพพฒนาแหสงมหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน บางเขน
ฝส ายประสานงานวพจพยและประเมพนผล
รศ.พพนธธป
น พ ต พ เปมพ ยมสงสา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
นางชไมพร เอกทพศนาวรรณ(กพตตพธรรมกลล)
สกานพกสสงเสรพมและฝศ กอบรม บางเขน
ฝส ายฝศ กอบรม
อ.สธรย
พ พน สธวรรณกาล
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพลศศกษา
สธดารพตนน ดพษยวรรธนะ จพนทราวพฒนากลล
นพกวพจพยอพสระ

8/2559-7/2561

9,600,000.00

สธนทรม ผลวพวพฒนน
มหาวพทยาลพยกรธงเทพ
อพสรมย น ประดพษฐนธรม ะ
มหาวพทยาลพยกรธงเทพ

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

9,700,000.00

กระทรวงพาณวชยร
นพกบรพหารการพาณพชยนระดพบกลาง ปม
2559 รธน
ส ทมพ 1

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

อ.ศธภฤกษน สธขสมาน
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการ

งบประมาณ

11/2558

18,000,000.00

กระทรวงมหาดไทย

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

18,000,000.00

บาท
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

Local NEO SME การจพดการความรล ด
ด ดานนวพตกรรมการทสองเทมย
พ วเชพงสร ดาง
สรรคนสกาหรพบกลธม
ส จพงหวพดภาคกลาง
ตอนบน 1

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ผศ.นธชนารถ รพตนสธวงศนชย
พ
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาศพลปาชมพ

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-1/2560

1,000,000.00

8/2559-12/2560

1,000,000.00

อ.ภลรวพ พจนน เดชอธม
ส
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาศพลปาชมพ
อ.อรช กระแสอพนทรน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสถาปพ ตยกรรม
2

ยธทธศาสตรนการยกระดพบคธณภาพ
อาหารปลอดภพยสกาหรพบกลธม
ส จพงหวพด
ภาคกลางตอนบน (2)

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

ผศ.พพทธนพนทน หรรษาภพรมยนโชค
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา
ผศ.พจนา สมมพนตร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
ผศ.ทพวา พาโคกทม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.ดการงคน ศรมพระราม
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมปส าไม ด

งบประมาณ

บาท

2,000,000.00

กระทรวงววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ
การประเมพนผลลพพธนทเมพ ปม นมลลคสาทาง
เศรษฐกพจทมเพ กพดจากการสนพบสนธนงบ
ประมาณโครงการคลพนก
พ เทคโนโลยม
และโครงการหมสูบ
ล ดานแมสขาส ยวพทยา
ศาสตรนและเทคโนโลยม

ผศ.วพศษ
น สมบธญชพย
พ ฐน ลพม
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

10/2558-4/2559

1,500,000.00

9/2559-10/2560

286,800.00

รศ.ปพ ต พ กพนตพงกธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
2

โครงการหมลบ
ส ดานเกษตรอพนทรมยผ
น สม
ผสานเพพอ
พ ความมพพนคงทางอาชมพ

รวม
แหลลงททน
1

1

โครงการศลนยนบรพการข ดอมลลโลจพสตพกสน
(Logistics Service Information
Center: LSIC)

บาท

1,786,800.00

1 โครงการ

รศ.อนพนตน มธงส วพฒนา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

งบประมาณ

11/2558-6/2560

4,000,000.00

บาท

4,000,000.00

กองทางหลวงพวเศษระหวลางเมชอง กรมทางหลวง
โครงการสการวจความพศงพอใจตสอการ
ให ดบรพการบนทางหลวงพพเศษ หมาย
เลข 7 และหมายเลข 9 ปม 2559

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

กระทรวงอทตสาหกรรม

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

ผศ.ปราโมทยน สฤษดพน
ธ รพ พนดรน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
นายกฤษฎา จาตธรพส
ศลนยนควมรสวมมพอทางวพชาการไทยฝรพพงเศส มก.

1 โครงการ

ผศ.พพทธนพนทน หรรษาภพรมยนโชค
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา

งบประมาณ

11/2558-9/2559

400,000.00

กองททนเงวนใหดกย
ผด ม
ช เพชอ
ท การศศกษา
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ทมป
พ รศกษา IT โครงการพพฒนาระบบ
เทคโนโลยมสารสนเทศ

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.สมนศก คมรโม ต
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

9/2559-12/2562

19,970,000.00

บาท

19,970,000.00

กองททนเพชอ
ท สลงเสรวมการอนทร จกษรพล จงงาน สจาน จกงานนโยบายและแผนพล จงงาน
การผลพตนกน ามพนชมวมวลจากไม ดกระถพน
ยพกษน ด ดวยการไพโรไลซพส

รศ.อภพญญา ดวงจพนทรน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ดร.พพพพฒนน พพเชษฐพงษน
-

9/2559-9/2560

1,538,720.00

9/2559-9/2560

2,727,273.00

9/2559-9/2560

10,584,962.00

นางสาววรดาณน มลลศรมแก ดว
นพสต
พ ปรพญญาเอก ภาควพชาวพศวกรรมเคมม คณะ
วพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
2

โครงการศศกษาศพกยภาพอนธรพกษน
พลพงงานและพลพงงานทดแทนภาค
กลาง

รศ.เพมญจพตร ศรมนพคธณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
อ.ชพนธพนยน อารมประเสรพฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
ดร.วราวธฒ พ ศธภมพตรมงคล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
นางสาว มาลพนม เพมขรชะ
ศลนยนวศ
พ วกรรมพลพงงานและอนธรพกษน พลพงงาน
นางสาวกาญจนา ทพดบพวขกา
ศลนยนวศ
พ วกรรมพลพงงานและอนธรพกษน พลพงงาน คณะ
วพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

3

โครงการสนพบสนธนการศศกษา วพจพย
พพฒนา เทคโนโลยมพลพงงานทดแทน
ปม งบประมาณ ๒๕๕๙ พพน
น ทมภ
พ าคกลาง

รศ.เพมญจพตร ศรมนพคธณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ผศ.ทพวา พาโคกทม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.จพราพร เชพอ
น กลล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.อภพญญา ดวงจพนทรน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ผศ.นรธณ วรามพตร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.ทรงยศ โชตพชต
ธ ม
พ า
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.ธนพล ไชยแสน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

3

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการสนพบสนธนการศศกษา วพจพย
พพฒนา เทคโนโลยมพลพงงานทดแทน
ปม งบประมาณ ๒๕๕๙ พพน
น ทมภ
พ าคกลาง

รวม
แหลลงททน
1

1

3 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ดร.อพศราฐน เชาระกกา
สกานพกงานวพทยาเขต กกาแพงแสน
กองบรพหารการวพจพยและบรพการวพชาการ (ฝส ายเครพอ
พ ง
จพกรกลการเกษตรแหสงชาตพ)
นายธราธรณน สพวลม
โครงการเคยล-ไบโอดมเซล

งบประมาณ

9/2559-9/2560

งบประมาณ
( บาท )
10,584,962.00

บาท

14,850,955.00

กองววจ จยทางการตลาด การทลองเทอย
ท วแหลงประเทศไทย
โครงการจพดทกาฐานข ดอมลลเครพอขสาย
ผล ดทรงคธณวธฒด
พ ดานการวพจพยและวพชาการ
การทสองเทมย
พ ว

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.สธวคนธน สมไพรพพทพกษน
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาการจพดการ สกลนคร
ภาควพชาอธตสาหกรรมบรพการ

งบประมาณ

6/2559-9/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

กองอจานวยการร จกษาความมน
ท จ คงภายในราชอาณาจ จกร
การประเมพนผลการปฏพบต
พ งพ านตาม
แผนแมสบทการพพทพกษน ทรพพยากร
ปส าไม ดของชาตพ ประจกาปม งบประมาณ
2559

รศ.วพนพย พธทธกลล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

3/2559-3/2560

3,500,000.00

ผศ.วมระภาส คธณรพตนสพร พ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด
ผศ.สธภาวดม โพธพยะราช
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนประยธกตน
คธณศพวฤทธพธ พงศกรรพงศพลปน
มหาวพทยาลพยวลพยลพกษณน
คธณพพมพนลภพส พงศกรรพงศพลปน
มหาวพทยาลพยวลพยลพกษณน
นายสพทธพนพนทน วพวพฒนาพรชพย
ศลนยนวจ
พ พยเศรษฐศาสตรนประยธกตน
อ.ชาครพต ณ ตะกพวพ ทธงส
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมปส าไม ด

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

3,500,000.00

การเคหะแหลงชาตว
โครงการศศกษาวพจพยเพพอ
พ จพดการความรล ด
เรพอ
พ งอพตลพกษณนและภลมป
พ พ ญญาด ดานทมพ
อยลอ
ส าศพยของท ดองถพน
พ : กรณมศก
ศ ษา
พพน
น ทมภ
พ าคกลาง

ผศ.วพนดม พพนจ
พ วรสพน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสถาปพ ตยกรรม

9/2559-9/2560

อ.จตธพล อพงศธเวช
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสถาปพ ตยกรรม
อ.พพทาน ทองศาโรจนน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร
อ.ศพรเดช สธรต
พ
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการศศกษาวพจพยเพพอ
พ จพดการความรล ด
เรพอ
พ งอพตลพกษณนและภลมป
พ พ ญญาด ดานทมพ
อยลอ
ส าศพยของท ดองถพน
พ : กรณมศก
ศ ษา
พพน
น ทมภ
พ าคกลาง

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
9/2559-9/2560

นายกนกพพนธธน ภลผาภพมข
ธ ธรรม
นพกวพจพยอพสระ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
1,195,000.00

บาท

1,195,000.00

การทางพวเศษแหลงประเทศไทย

1

โครงการสการวจความพศงพอใจของ
คณะกรรมการการทางพพเศษแหสง
ประเทศไทยตสอการบรพหารงานใน
ตกาแหนสงผล ดวสาการทางพพเศษแหสง
ประเทศไทย

อ.ไพฑลรยน เจตธการงชพย
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการตลาด

8/2559-8/2560

185,000.00

2

โครงการสการวจความพศงพอใจของผล ด
ใช ดบรพการทางพพเศษทมม
พ ต
ม อ
ส การให ด
บรพการและภาพลพกษณนของ กทพ. ปม
งบประมาณ 2559

อ.ไพฑลรยน เจตธการงชพย
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการตลาด

1/2559-5/2560

1,400,000.00

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

1,585,000.00

การนวคมอทตสาหกรรมแหลงประเทศไทย
โครงการศศกษาทบทวนแผนการ
พพฒนาแหลสงนกน าพพน
น ทมน
พ ค
พ ม
อธตสาหกรรมภาคใต ด จพงหวพดสงขลา

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.ณพ ฐ มาแจ ดง
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า

งบประมาณ

9/2559-9/2560

1,885,000.00

บาท

1,885,000.00

การประปานครหลวง

1

การประเมพนผลการฝศ กอบรมหลพกสลตร
ผล ดบรพหารระดพบต ดน การประปานคร
หลวง ประจกาปม 2559

รศ.พนพต เขมมทอง
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
รศ.วรพทยา ธรรมกพตตพภพ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
อ.สธนทรา โตบพว
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
ผศ.สลตเพ ทพ ศพรพ
พ พ
พ พฒนกธล
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
ผศ.จพนตนา กาญจนวพสท
ธ ธพธ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา

1/2559-4/2559

100,000.00

2

โครงการศศกษาวพเคราะหนต ดนทธนการ
ผลพตนกน าประปา

อ.สมฤทพย ทะสดวก
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า

9/2559-9/2560

1,700,000.00

3

โครงการศศกษาศพกยภาพด ดานแหลสง
นกน าดพบ และแนวทางในการบรพหาร
จพดการแหลสงนกน าดพบสการอง กร
ณณ ศก
ศ ษา: แนวทางแก ดไขและแผนรอง
รพบ จนถศงปม พ.ศ.2590

ผศ.วรรณดม ไทยสยาม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า

11/2558-2/2560

4,876,506.00

รวม
แหลลงททน
1

3 โครงการ

งบประมาณ

บาท

6,676,506.00

การไฟฟดานครหลวง
โครงการวพจพยระบบฐานข ดอมลลสกาหรพบ
การบรพหารสพนทรพพยนระบบสายไฟฟด า
ใต ดดพน

รศ.วพชย
พ สธระพพฒนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

11/2558-12/256
1
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1

โครงการวพจพยระบบฐานข ดอมลลสกาหรพบ
การบรพหารสพนทรพพยนระบบสายไฟฟด า
ใต ดดพน

ผศ.วพนพย พฤกษะวพน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
ผศ.ดธลยนพเพ ชษฐน ฤกษน ปรมดาพงศน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
อ.พพสท
ธ ธพธ รพมศก
พ ดพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
ผศ.ปานจพต ดการงกธลกกาจร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
ผศ.นาตยา คล ดายเรพอง
คณะวพศวกรรมศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

11/2558-12/256
1

3,997,500.00

2

โครงการสการวจความพศงพอใจลลกค ดา
ของฝส ายธธรกพจบรพการและคธณภาพ
ไฟฟด า ประจกาปม 2559

รศ.ชพน
พ จพตตน แจ ดงเจนกพจ
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการตลาด

4/2559-7/2559

985,000.00

3

งานทมป
พ รศกษาบรพหารจพดการด ดาน
เทคนพคสกาหรพบแผนงานเปลมย
พ นสาย
ไฟฟด าอากาศเปม นสายไฟฟด าใต ดดพน
เพพอ
พ รองรพบการเปม นมหานครแหสงอา
เซมยน

รศ.วพชย
พ สธระพพฒนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

4/2559-3/2561

22,290,000.00

ผศ.ศพรโพ รจนน ศพรส
พ ข
ธ ประเสรพฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
ผศ.คมสพนตน หงษน สมบพต พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
ผศ.สพญชพย เดชานธภาพฤทธา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
อ.วมรวธฒ พ กนกบรรณกร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
รศ.วมระเกษตร สวนผกา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา
อ.สมศพกดพธ โชตพชนาทวมวงศน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

งบประมาณ

บาท

27,272,500.00

การไฟฟดาฝลายผลวตแหลงประเทศไทย

1

การจพดทกาคารนบอนฟธตพรพน
น ทนเหมพอง
แมสเมาะ และสกานพกงานใหญส กฟผ.

ผศ.จมมา ศรลพมพน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมสพงพ แวดล ดอม

6/2559-5/2560

204,900.00

2

การศศกษาปรพมาณนกน าหลากสลงสธดทมพ
อาจเปม นไปได ด และแนวทางทมเพ หมาะ
สมในการระบายนกน าผสานอาคารระบาย
นกน าล ดนของเขพอ
พ น กฟผ.

อ.ไชยาพงษน เทพประสพทธพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน

7/2559-12/2561

7,128,500.00

รศ.วราวธธ วธฒวพ ณพชยน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
ผศ.นพมต
พ ร เฉพดฉพ นทนพพ
พ พฒนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การศศกษาปรพมาณนกน าหลากสลงสธดทมพ
อาจเปม นไปได ด และแนวทางทมเพ หมาะ
สมในการระบายนกน าผสานอาคารระบาย
นกน าล ดนของเขพอ
พ น กฟผ.

คณะผผวด จ
ว จย

ผศ.วพษธวพฒกน แต ดสมบพต พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

7/2559-12/2561

7,128,500.00

5/2559-10/2560

4,441,600.00

อ.ยธทธนา ตาละลพกษมณน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า
ผศ.ณพ ฐ มาแจ ดง
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า
3

การศศกษาผลกระทบจากการเดพน
เครพอ
พ งของโรงไฟฟด าวพงน ดอยตสอผล
ผลพตข ดาวในเขตพพน
น ทมอ
พ กาเภอวพงน ดอย
จพงหวพดพระนครศรมอยธธยา

รศ.เอมจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.สธตเขตตน นาคะเสถมยร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.สราวธธ รธงส เมฆารพตนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.ธานม ศรมวงศนชย
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.สธรพตนน บพวเลพศ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
ผศ.พนามาศ ตรมวรรณกธล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร
นางสาวอมรรพตนน ม ดายอง
คณะเกษตร ภาควพชาพพชไรสนา

4

โครงการตพดตามตรวจสอบคธณภาพ
สพงพ แวดล ดอม ด ดานทรพพยากรดพนและ
ปส าไม ด เหมพองลพกไนตนแมสเมาะ ปม 2559

ผศ.สคาร ทมจพนทศก
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

4/2559-5/2560

160,000.00

5

โครงการตพดตามตรวจสอบคธณภาพ
สพงพ แวดล ดอมด ดานทรพพยากรปส าไม ด
บรพเวณทสาเทมยบเรพอขนถสายนกน ามพนเชพอ
พน
เพลพง สกาหรพบโรงไฟฟด าพลพงความ
ร ดอนกระบมพ ปม 2559

ผศ.สคาร ทมจพนทศก
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

7/2559-5/2560

70,000.00

6

โครงการวพจพยและพพฒนาศพกยภาพ
ของเกษตรกร ภาคการเกษตร ประมง
ชายฝพพ งและปศธสต
พ ความเปม น
พ วน เพพอ
อยสูท
ล ย
มพ พงยพนในพพน
น ทมจ
พ พงหวพดกระบมพ

ผศ.พพพพฒนน นนทนาธรณน
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการ

6/2559-10/2559

5,800,000.00

น.ส.วราพร ปาสา
ศลนยนผ ดูลนกาธธรกพจเพพอ
พ สพงคม
น.ส.สธภส
พ สรา ตวพนนา
ศลนยนผ ดูลนกาธธรกพจเพพอ
พ สพงคม
น.ส.สพรน
พ ทพพยน ประเสรพฐสธข
ศลนยนผ ดูลนกาธธรกพจเพพอ
พ สพงคม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

7

ชชอ
ท โครงการววจ จย

งานจ ดางตพดตามตรวจสอบคธณภาพสพงพ
แวดล ดอมด ดานนพเวศวพทยาแหลสงนกน าและ
การประมง โครงการโรงไฟฟด าทด
แทนโรงไฟฟด าแมสเมาะ เครพอ
พ งทมพ 4-7
และโครงการเหมพองลพกไนตนแมสเมาะ
ปม 2559

คณะผผวด จ
ว จย

รศ.ณรงคน วมระไวทยะ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

3/2559-3/2560

470,000.00

1/2559-2/2560

340,000.00

2/2559-2/2560

390,000.00

10/2558-12/255
8

240,000.00

1/2559-12/2560

8,545,000.00

ผศ.สพนตพ พสวงเจรพญ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
นางสาวหทพยรพตนน สธดตา
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
8

งานตพดตามตรวจสอบคธณภาพสพงพ แวด
ล ดอม ด ดานนพเวศวพทยาทางนกน า การ
ประมงและการเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา
สกาหรพบโรงไฟฟด าพลพงความร ดอนรสวม
พระนครเหนพอ ปม 2559

รศ.ณรงคน วมระไวทยะ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง

ผศ.สพนตพ พสวงเจรพญ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
นางสาวหทพยรพตนน สธดตา
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
9

งานตพดตามตรวจสอบคธณภาพสพงพ แวด
ล ดอมด ดานนพเวศวพทยาทางนกน า และการ
ประมง โครงการโรงไฟฟด าลกาตะกอง
ชลภาวพฒนา เครพอ
พ งทมพ 3-4 ปม 2559

รศ.ณรงคน วมระไวทยะ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
ผศ.สพนตพ พสวงเจรพญ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
นางสาวหทพยรพตนน สธดตา
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง

10

งานตพดตามตรวจสอบคธณภาพสพงพ แวด
ล ดอมด ดานนพเวศวพทยาทางนกน า และการ
ประมงโครงการโรงไฟฟด าทดแทนโรง
ไฟฟด าแมสเมาะ เครพอ
พ งทมพ 4-7 และ
โครงการเหมพองลพกไนตนแมสเมาะ ปม
2558

รศ.ณรงคน วมระไวทยะ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง

ผศ.สพนตพ พสวงเจรพญ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
อ.ไพลพน จพตรชธม
ส
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
นางสาวหทพยรพตนน สธดตา
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
11

โปรแกรมคอมพพวเตอรนสกาหรพบประเมพน
อายธการใช ดงานของใบพพดกพงหพนกณาซ

รศ ดร เอกชพย จพนทสาโร
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาพระนคร
เหนพอ
รศ.วรางคนรพตนน จพนทสาโร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

11

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โปรแกรมคอมพพวเตอรนสกาหรพบประเมพน
อายธการใช ดงานของใบพพดกพงหพนกณาซ

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
1/2559-12/2560

ดร กรธณา ตล ดจพนดา
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาพระนคร
เหนพอ

11 โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
8,545,000.00

บาท

27,790,000.00

การไฟฟดาฝลายผลวตแหลงประเทศไทย และสจาน จกงานพ จฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตว
การศศกษาและพพฒนาเทคโนโลยม
เซลลนแสงอาทพตยนรน
ธส ใหมส: จากเซลลน
แสงอาทพตยนชนพดดายเซนซพไทสนสลส
เซลลนแสงอาทพตยนเพอรอฟสไกทน

ดร. นพพร รธจส
พ ม
พ พพนธน
คณะวพทยาศาสตรน มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระ
จอมเกล ดาธนบธรม

10/2558-10/256
0

1,214,000.00

อ.ธพดารพตนน สธภาสพย
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพสดธศาสตรน

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

1,214,000.00

การไฟฟดาสลวนภผมภ
ว าค
การออกแบบพพฒนาฐานข ดอมลลเพพอ
พ
รองรพบการบรพหารจพดการทรพพยนสน
พ
(Asset Management) สกาหรพบ
อธปกรณนสถานมไฟฟด า (Substation)
ของ PEA

รศ.วพชย
พ สธระพพฒนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

10/2558-9/2560

2,371,889.00

ผศ.วพนพย พฤกษะวพน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
ผศ.ดธลยนพเพ ชษฐน ฤกษน ปรมดาพงศน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
อ.พพสท
ธ ธพธ รพมศก
พ ดพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
อ.วมรวธฒ พ กนกบรรณกร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

2,371,889.00

การรถไฟแหลงประเทศไทย

1

โครงการการศศกษาและวพเคราะหน
โครงการเพพม
พ บทบาทภาคเอกชนใน
การเดพนรถตามมาตรา ๒๔ แหสง พระ
ราชบพญญพตก
พ ารให ดเอกชนรสวมลงทธน
ในกพจการของรพฐ พ.ศ.๒๕๕๖

ผศ.วพชย
พ ศพวะโกศพษฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

2/2559-12/2560

14,350,000.00

2

โครงการระบบขนสสงทางรถไฟเชพอ
พ ม
ทสาอากาศยานสธวรรณภลมแ
พ ละสถานมรพบ
สสงผล ดโดยสารอากาศยานในเมพอง

รศ.วพทต
พ ฉพ ตรรพตนกธลชพย
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

4/2559-4/2560

13,998,950.00

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

28,348,950.00

คณะครทศาสตรร จทฬาลงกรณรมหาววทยาล จย
แนวทางการเสรพมสร ดางคสานพยม 12
ประการให ดแกสผล ดเรมยนในสถานศศกษา
จพงหวพดนครปฐม

อ.วราภรณน แย ดมทพม
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

6/2559-12/2559
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

พฤตพกรรมการอบอธน
ส รสางกายและ
คลายอธน
ส รสางกายของนพกกมฬาทมเพ ข ดา
แขสงขพนกมฬามหาวพทยาลพยแหสง
ประเทศไทย ครพงน ทมพ 43

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
1/2559-12/2559

ผศ.ดร.สธธนะ ตพงศภพทย
พ น
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย

งบประมาณ
( บาท )
40,000.00

อ.ณพ ฐก
พ า เพมงลม
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพลศศกษา
อ.วพชาญ มะวพญธร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพลศศกษา
อ.นาทรพม ผลใหญส
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพลศศกษา

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

100,000.00

คณะเทคโนโลยอ มหาววทยาล จยขอนแกลน
การศศกษารอยเลพอ
พ นและระดพบภพยแผสน
ดพนไหวของทมรพ าบสลงโคราชแบบ
บลรณาการ

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

ผศ.กฤษณน วพนอพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

1 โครงการ

งบประมาณ

1/2559-7/2560

184,000.00

บาท

184,000.00

คณะววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ มหาววทยาล จยราชภ จฏพระนครศรออยทธยา
ผลของสารประกอบแคลเซมยมและ
ระยะเวลาในการแชสเมลมดพพนธธต
น อ
ส การ
เจรพญเตพบโต ผลผลพตและองคพประ
กอบทางเคมมของต ดนอสอนทานตะวพน

สายชล สธขญาณกพจ
คณะวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยม มหาวพทยาลพย
ราชภพฏพระนครศรมอยธธยา

10/2558-9/2559

40,000.00

นายธนภพทร ปลพม
น พวก
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)

รวม
แหลลงททน
1

1

การพพฒนาชธดกพจกรรมการจพดการ
เรมยนรล ดเพพอ
พ เสรพมสร ดางคธณลพกษณะ
ความเปม นครล: การศศกษาขพน
น พพน
น ฐาน (
ระดพบมพธยมศศกษา)

บาท

40,000.00

รศ.ชาตรม ฝส ายคกาตา
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

1 โครงการ

งบประมาณ

6/2559-5/2560

250,000.00

บาท

250,000.00

เครชอขลายสว จสดวการชทมชน จ จงหว จดราชบทร อ
แนวทางการพพฒนาองคนกรสวพสดพการ
ชธมชนในพพน
น ทมจ
พ พงหวพดราชบธรม

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

คทรส
ท ภา

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.ทพพวพลยน สมจพนทรน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร

งบประมาณ

10/2558-9/2559

30,000.00

โครงการ พสวท. (ภายใตดการกจาก จบของ สสวท.)
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1

การศศกษาคธณสมบพตท
พ างไฟฟด าของ
ทสอคารนบอนขนาดนาโนแบบผนพงสอง
ชพน
น ทมเพ ตรมยมในรลปแบบฟพ ลมนบางระดพบ
ความหนาน ดอยกวสา 50 นาโนเมตร
จากสารผสมของทสอคารนบอนขนาด
นาโนแบบผนพงสองชพน
น ในสารละลาย
อนธพพนธนของ dithieno pyrrole
(DTP)

อ.พมรพงศน ยศประยลรศพกดพธ
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน

9/2559-9/2562

1,000,000.00

2

ความก ดาวหน ดาในการสพงเคราะหน
ตะกร ดาโมเลกธลคลแ
ส ละการศศกษาการ
จดจกาผสานสมบพตส
พ องสภาพขพวน

อ.บธญฤทธพธ สธขเจรพญภพญโญ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเคมม

11/2558-10/256
0

640,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

1,640,000.00

โครงการการศศกษาผลกระทบจากการระบายนจาน ในระบบหลลอเยยนโรงไฟฟดาบางปะกงทอม
ท ต
อ อ
ล ทร จพยากรส จตวรนจาน
และระบบนวเว
ศศกษาแบบจกาลองการถสายทอด
พลพงงานและผลกระทบจากการ
ระบายนกน าระบบนกน าหลสอเยมน

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

รศ.ณรงคน วมระไวทยะ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2558-10/255
9

495,600.00

บาท

495,600.00

โครงการววจ จยและนว จตกรรมเพชอ
ท ถลายทอดเทคโนโลยอสช
ผล มชนฐานราก สจาน จกงานคณะกรรมการการอทดมศศกษา
การพพฒนาระบบควบคธมอธณหภลมแ
พ ละ
ความชพน
น ในโรงเรพอนเพาะเหมด โดย
อาศพยเซนเซอรนตรวจวพดอากาศรสวมกพบ
ระบบพลพงงานแสงอาทพตยน

ณพ ฐชามญฑน ศรมจกาเรพญรพตนา
คณะวพทยาการจพดการ มหาวพทยาลพยราชภพฏ
นครปฐม

4/2559-1/2560

85,000.00

4/2559-1/2560

60,000.00

4/2559-1/2560

45,000.00

อ.กายรพฐ เจรพญราษฎรน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
อ.อาทพตยน พวงสมบพต พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร
ชวโรจนน ใจสพน
ภาควพชาพลพงงานทดแทน วพทยาลพยพลพงงานทด
แทน มหาวพทยาลพยแมสโจ ด
ณพ ฐชามญฑน ศรมจกาเรพญรพตนา
คณะวพทยาการจพดการ มหาวพทยาลพยราชภพฏ
นครปฐม
2

การพพฒนาระบบจพดการการสสงเสรพม
การขายเหมดและดลแลลลกค ดาด ดวยระบบ
ประมวลผลแบบกลธม
ส เมฆ กรณม
ศศกษา: กลธม
ส ปลลกเหมดในจพงหวพด
นครปฐม

ณพ ฐชามญฑน ศรมจกาเรพญรพตนา
คณะวพทยาการจพดการ มหาวพทยาลพยราชภพฏ
นครปฐม

อ.กายรพฐ เจรพญราษฎรน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
วพนพย บธญคง
คณะวพทยาการจพดการ มหาวพทยาลพยราชภพฏ
นครปฐม
3

การวพเคราะหนต ดนทธนและผลตอบแทน
การลงทธนทกาฟารนมเพาะเหมดใน
จพงหวพดนครปฐม

ณพ ฐชามญฑน ศรมจกาเรพญรพตนา
คณะวพทยาการจพดการ มหาวพทยาลพยราชภพฏ
นครปฐม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

3

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การวพเคราะหนต ดนทธนและผลตอบแทน
การลงทธนทกาฟารนมเพาะเหมดใน
จพงหวพดนครปฐม

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

อรพสรา ธานมรณานนทน
คณะวพทยาการจพดการ มหาวพทยาลพยราชภพฏ
นครปฐม

งบประมาณ
( บาท )

4/2559-1/2560

45,000.00

4/2559-1/2560

200,000.00

สธประวมณน ศพรน
พ ธ กล
ธ วพฒนา
คณะวพทยาการจพดการ มหาวพทยาลพยราชภพฏ
นครปฐม
เปรมารพช วพลาลพย
คณะบพญชม มหาวพทยาลพยรพงสพต
อ.กายรพฐ เจรพญราษฎรน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
4

การวพจพยด ดานเทคโนโลยมสารสนเทศ
เพพอ
พ สนพบสนธนการประกอบอาชมพเพาะ
เหมดแบบยพพงยพน

ณพ ฐชามญฑน ศรมจกาเรพญรพตนา
คณะวพทยาการจพดการ มหาวพทยาลพยราชภพฏ
นครปฐม
อ.กายรพฐ เจรพญราษฎรน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
อ.อาทพตยน พวงสมบพต พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร
ชวโรจนน ใจสพน
ภาควพชาพลพงงานทดแทน วพทยาลพยพลพงงานทด
แทน มหาวพทยาลพยแมสโจ ด
วพนพย บธญคง
คณะวพทยาการจพดการ มหาวพทยาลพยราชภพฏ
นครปฐม
อรพสรา ธานมรณานนทน
คณะวพทยาการจพดการ มหาวพทยาลพยราชภพฏ
นครปฐม
สธประวมณน ศพรน
พ ธ กล
ธ วพฒนา
คณะวพทยาการจพดการ มหาวพทยาลพยราชภพฏ
นครปฐม
เปรมารพช วพลาลพย
คณะบพญชม มหาวพทยาลพยรพงสพต

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

390,000.00

โครงการอ จนเนชอ
ท งมาจากพระราชดจารว
ความหลากชนพดของสพตวนปสาบรพเวณ
พรธควนเครมง จพงหวพดนครศรมธรรมราช

รวม
แหลลงททน
-

4 โครงการ

1 โครงการ

รศ.รองลาภ สธขมาสรวง
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาปส าไม ด

งบประมาณ

5/2559-4/2560

200,300.00

บาท

200,300.00

งบประมาณกลทม
ล จ จงหว จด สกลนคร นครพนม มทกดาหาร ปอ พ.ศ.2559
การเพพม
พ มลลคสาสพนค ดาแปรรลปข ดาวด ดวย
คธณคสาทางโภชนาการและสารอาหาร
คธณคสาสลง

ผศ.อนธกล
ล วพฒนสธข
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเทคโนโลยมการอาหารและโภชนาการ

1/2559-9/2559
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น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

บาท

300,000.00

งบประมาณแผลนดวน โครงการบผรณาการ
การศศกษาวพเคราะหนระดพบสพนทรพพยน
การออมขพน
น ตกาพ ทมผ
พ ล ดเกษม ยณอายธพงศ มม
สกาหรพบการประกพนคธณภาพชมวต
พ ขพน
น พพน
น
ฐาน (วพยสลงอายธ)

ผศ.สธนทรม เหลสาพพดจพน
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการเงพนและการบพญชม

10/2558-9/2559

2,917,500.00

อ.นพเก ดา เรพองสมบพต พ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการเงพนและการบพญชม
อ.สพทธพเดช บการธงทรพพยน
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการเงพนและการบพญชม
อ.ณพ ฐวธฒ พ ทรพพยนสมบพต พ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการเงพนและการบพญชม
นางสาวธมรนธช เบมญจมภพญโญ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
สกานพกงานเลขานธการ
นางฐพตรพ พตนน ชลไกรพพนจ
พ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
สกานพกงานเลขานธการ
รศ.ดร.พรอนงคน บธษราตระกลล
คณะพาณพชยศาสตรนและการบพญชม จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย
ผศ.ดร.อนพรต
ธ พพเศฎศลาศพย
คณะพาณพชยศาสตรนและการบพญชม จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย
ดร.รพฐชพย ศมลาเจรพญ
คณะพาณพชยศาสตรนและการบพญชม จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย
ดร.รธงส เกมยรตพ รพตนบานชพน
พ
คณะพาณพชยศาสตรนและการบพญชม จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย
อ.ณรงคนฤทธพธ อพศวเรพองพพภพ
คณะพาณพชยศาสตรนและการบพญชม จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

2,917,500.00

จ จงหว จดนครนายก
โครงการแก ดปพ ญหามะยงชพดมะปราง
หวานออกดอกตพดผลน ดอยจพงหวพด
นครนายก

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

อ.ชพนวพฒนน ยพพวพฒนพพนธน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน

งบประมาณ

4/2559-8/2559

150,000.00

บาท

150,000.00

จทฬาลงกรณรมหาววทยาล จย
ปฎพสม
พ
พ พพนธนระหวสางความเหมนแกสผล ดอพน
และนโยบายการประกพนสพงคมใน
สพงคมผล ดสลงอายธ

ผศ.ดร.มนชยา อธรย
ธ ศ
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย

11/2558-10/255
9
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น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ปฎพสม
พ
พ พพนธนระหวสางความเหมนแกสผล ดอพน
และนโยบายการประกพนสพงคมใน
สพงคมผล ดสลงอายธ

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
11/2558-10/255
9

ผศ.ศพวพงศน ธมรอกาพน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
1,000,000.00

บาท

1,000,000.00

ตลาดหล จกทร จพยรแหลงประเทศไทย
โครงการพพฒนาฐานข ดอมลลและงาน
วพจพยด ดานธรรมาภพบาลในตลาดทธนไทย
ประจกาปม 2559

ผศ.สธนทรม เหลสาพพดจพน
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการเงพนและการบพญชม
อ.ศพรน
พ ธช อพนละคร
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการเงพนและการบพญชม
อ.ณพ ฐวธฒ พ ทรพพยนสมบพต พ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการเงพนและการบพญชม
รศ.ดร.พรอนงคน บธษราตระกลล
คณะพาณพชยศาสตรนและการบพญชม จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย

7/2559-6/2560

300,000.00

อาจารยน จนพญญา เสถมยรโชค
คณะพาณพชยศาสตรนและการบพญชม จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย
อาจารยน ณรงคนฤทธพธ อพศวเรพองพพภพ
คณะพาณพชยศาสตรนและการบพญชม จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

300,000.00

เทศบาล,สจาน จกงานเทศบาลตจาบลดอนเจดอย ร
โครงการสการวจความพศงพอใจของผล ด
รพบบรพการตสอคธณภาพการให ดบรพการ
ของเทศบาลตกาบลดอนเจดมย น อกาเภอ
พนมทวน จพงหวพดกาญจนบธรม ประจกาปม
งบประมาณ พ.ศ. 2558

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

รศ.สธมต
พ ร สธวรรณ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

งบประมาณ

10/2558-12/255
8

15,000.00

บาท

15,000.00

เทศบาลตจาบลดอนเจดอย ร
ความพศงพอใจของประชาชนใน
คธณภาพการให ดบรพการของเทศบาล
ตกาบลดอนเจดมย น ประจกาปม งบประมาณ
2559

รศ.สธมต
พ ร สธวรรณ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

8/2559-9/2559

15,000.00

อ.ประสงคน กพลยาณะธรรม
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาศพลปศาสตรน

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

15,000.00

เทศบาลนครปากเกรยด
การสการวจความพศงพอใจของผล ดรพบ
บรพการตสอการให ดบรพการของเทศบาล
นครปากเกรมด ประจกาปม 2559

รศ.สพรก
พ ร กาญจนสธนทร
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภลมศ
พ าสตรน
อ.พรเทพ พพฒธนานธรพกษน
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพงคมวพทยาและมานธษยวพทยา

3/2559-3/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การสการวจความพศงพอใจของผล ดรพบ
บรพการตสอการให ดบรพการของเทศบาล
นครปากเกรมด ประจกาปม 2559

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
3/2559-3/2560

อ.สานพต ฤทธพม
ธ นตรม
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
สาขาวพชาการบรพหารและพพฒนาสพงคม
อ.ชพยรพตนน วงศนกจพ รธงส เรพอง
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
สาขาวพชาการบรพหารและพพฒนาสพงคม

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
700,000.00

บาท

700,000.00

มหาววทยาล จยเทคโนโลยอพระจอมเกลดาธนบทร อ
โครงการแผนทมเพ ส ดนทางเดพนทางและ
ทสองเทมย
พ วทพพวประเทศด ดวยจพกรยาน

ดร.กพญจนมย น พธทธพเมธม
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาธนบธรม

7/2559-6/2560

134,000.00

ผศ.ธนภณ พพนธเสน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร
ผศ.สธภาพร แก ดวกอ เลมย
พ วไพโรจนน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

134,000.00

มหาววทยาล จยเทคโนโลยอราชมงคลตะว จนออก
การศศกษาประสพทธพภาพของเครพอ
พ ง
ถอดเกลมดปลาสลพดด ดวยเอนไซมนจาก
ไส ดปลาทลนสา

ผ.ศ.ศศพวม
พ ล มาแสง
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลตะวพนออก

10/2558-9/2559

390,000.00

อ.จมรภา หพนซธย
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

390,000.00

มหาววทยาล จยเทคโนโลยอสร
ท นารอ
การประเมพนประสพทธพภาพสกาหรพบ
ทรพพยากรนกน าของระบบการจสายนกน าใน
เมพองและชนบท

ผศ. ดร.ปรมยาพร โกษา
สกานพกวพชาวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพย
เทคโนโลยมสรธ นารม

1/2559-8/2560

100,000.00

10/2558-6/2559

50,000.00

ผศ.ธนพช สธขวพมลเสรม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา
2

การศศกษาปรพมาณนกน าทสาในพพน
น ทมป
พ ส าไม ด
พพน
น ทมน
พ าข ดาว และพพน
น ทมช
พ ม
ธ ชน ด ดวย
แบบจกาลอง SWAT

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

ผศ.ธนพช สธขวพมลเสรม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา
ผศ. ดร.ปรมยาพร โกษา
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมสรธ นารม

งบประมาณ

บาท

150,000.00

มหาววทยาล จยธรรมศาสตรร
การเพพม
พ ประสพทธพภาพเซลลนแสง
อาทพตยนด ดวยวพสดธเปลมย
พ นสถานะ

อ.โสภา วพศษ
พ ฏนศก
พ ดพธ
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร
นายธนพชพงศน เมธมปพยะวพฒนน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน

4/2559-3/2560
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การเพพม
พ ประสพทธพภาพเซลลนแสง
อาทพตยนด ดวยวพสดธเปลมย
พ นสถานะ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
4/2559-3/2560

ผล ดชสวยศาสตราจารยน ดร.ชพชวาลยน เยรบธตร
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า คณะวพศวกรรมศาสตรน
มหาวพทยาลพยมหพดล

งบประมาณ
( บาท )
410,850.00

ผล ดชสวยศาสตราจารยน ดร.สพกการ ราษม สท
ธ ธพธ
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยขอนแกสน
ศาสตราจารยน ดร.ทนงเกมยรตพ เกมยรตพศรพ โพ รจนน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล คณะวพศวกรรมศาสตรน
มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

410,850.00

มหาววทยาล จยนเรศวร
การเปรมยบเทมยบคลพน
พ ไฟฟด าสมองใน
ขณะลธกขศน
น ยพนกพบจพนตนาการลธกขศน
น
ยพนในผล ดใหญสตอนต ดนและผล ดสลงอายธทม
มพ ม
สธขภาพดม

ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรมสภ
ธ รกรกธล
ภาควพชากายภาพบกาบพด คณะสหเวชศาสตรน
มหาวพทยาลพยนเรศวร

2/2559-12/2560

150,000.00

นพ.ศพวฤทธพธ รพศมมจพนทรน
โรงพยาบาลพธทธชพนราช
พญ.จพราพร จพตประไพกธลศาล
โรงพยาบาลพธทธชพนราช
อ.สมภพยา สมถวพล
คณะวพทยาศาสตรนการกมฬา กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนการกมฬาและสธขภาพ

รวม
แหลลงททน
1

1

แนวทางการพพฒนาคธณภาพสถาน
ศศกษาขนาดเลมก สพงกพดสกานพกงาน
คณะกรรมการการอาชมวศศกษา

1

บาท

150,000.00

รศ.พนพต เขมมทอง
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
รศ.วรพทยา ธรรมกพตตพภพ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
อ.สธนทรา โตบพว
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

1 โครงการ

งบประมาณ

4/2559-9/2559

300,000.00

บาท

300,000.00

ศผนยรการศศกษาเซเวอยรร (Xavier Education Center:XAVEC)
บทบาทของจพตวพญญาณในการทกา
งานในการสสงเสรพมความยศดมพพนผลกพพน
ของพนพกงาน

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

ววทยาล จยการอาชอพนวมวนทราชผทศ
ว

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

รศ.รพตตพกรณน จงวพศาล
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจพตวพทยา

งบประมาณ

1/2559-12/2560

100,000.00

บาท

100,000.00

ศผนยรความเปยนเลวศดดานคณวตศาสตรร (Centre of Excellence in Mathematics)
การควบคธมด ดานชมววพทยาและการเกมบ
เกมย
พ วมพนสกาปะหลพงและอ ดอย

Assoc.Prof.Dr. Chontita Ratanakul
Mahidol University

10/2558-9/2561
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การควบคธมด ดานชมววพทยาและการเกมบ
เกมย
พ วมพนสกาปะหลพงและอ ดอย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2558-9/2561

Asst.Prof. Surattana Sungnun
King Mongkut’s University of Technology
North

งบประมาณ
( บาท )
1,612,800.00

Dr. Nattakorn Phewchean
Mahidol University
ผศ.พพนทพพยน โตแก ดว
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาคณพตศาสตรน

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

1,612,800.00

ศผนยรความเปยนเลวศดดานเทคโนโลยอชวอ ภาพเกษตร

1

การทกาแผนทมย
พ น
ม ทมค
พ วบคธมปรพมาณเส ดน
ใยในถพพวฝพ กยาวพพนธธน “ถพพวงล” เพพอ
พ การ
ปรพบปรธงพพนธธถ
น พวพพนธธพ
น เพ ศษ

อ.อรอธมา ตนะดธลยน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.ประกพจ สมทสา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

9/2559-8/2561

593,000.00

2

การพพฒนาวพธก
ม าร loop-mediated
isothermal amplification (LAMP)
เพพอ
พ ตรวจสอบหาเชพอ
น Salmonella
spp. ในอาหารและวพตถธดบ
พ อาหาร
สพตวนทไมพ ด ดผลอยสางรวดเรมว

อ.วพราวรรณ จธลโพธพธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

3/2559-2/2561

418,000.00

4/2559-3/2562

597,000.00

รศ.นวลจพนทรน พารพกษา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
3

การศศกษากระบวนการสกพดรงควพตถธส ม
ฟด าไฟโคไซยานพนจากสาหรสายสไปรลล พ
นสาและพพฒนาเสถมยรภาพของไมโคร
เอนแคปซลลเลทซมไฟโคไซยานพน

รศ.ศพรล
พ ก
พ ษณน เอมย
พ มธรรม
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน
นางสาววนพดา ปานอธทพย
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน

4

แนวทางพพฒนาศพกยภาพการทกานาย
ลพกษณะเพพอ
พ การคพดเลพอกจมโนมของ
มะเขพอเทศ

อ.เจนจพรา ดวงจพต
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน

4/2559-3/2561

1,058,000.00

5

ศพกยภาพการสพงเคราะหนแสงและการ
เจรพญเตพบโตของข ดาว(C3)เทมยบกพบ
หญ ดาข ดาวนก(C4)

อ.คพทลมยา ฉพ ตรนเทมย
พ ง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

6/2559-5/2560

602,000.00

รวม
แหลลงททน
1

5 โครงการ

งบประมาณ

บาท

3,268,000.00

ศผนยรนว จตกรรมเทคโนโลยอหล จงการเกยบเกอย
ท ว มหาววทยาล จยเชอยงใหมล
กระบวนการเสพอ
พ มสภาพในไม ดตพดดอก
เขตร ดอนและสารจากก ดอนเรณลเรสงการ
เสพอ
พ มสภาพในกล ดวยไม ดหวาย

ผศ.วชพรญา อพม
พ สบาย
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
อ.ดร.ชณพ ฎตพกา คกาดม
มหาวพทยาลพยราชภพฏเพชรบธรม

4/2559-4/2562

อ.ดร.ศพรวพ รรณ แดงฉกพา
มหาวพทยาลพยราชภพฏเพชรบธรม
อ.อพณณนชญานน มงคลชพยพฤกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

2

การจพดการหลพงการเกมบเกมย
พ วเพพอ
พ ลด
การเกพดดรคผลเนสาและกระบวนการ
วายของเนพอ
น ทธเรมยนระหวสางการเกมบ
รพกษา

รศ.สมศพร พ แสงโชตพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช

8/2559-7/2562

2,500,000.00

3

การพพฒนาระบบบรรจธภณ
พ ฑนและ
เทคโนโลยมเพพอ
พ ลดการสลญเสมยและ
เพพม
พ ประสพทธพภาพทางลอจพสตพกสนใน
โซสอป
ธ ทานผลพตผลสด

รศ.วาณม ชนเหมนชอบ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

8/2559-7/2562

1,880,000.00

4/2559-4/2561

1,380,000.00

รศ.วรรณม จพรภาคยนกล
ธ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.ศศพธร ตรงจพตภพกดม
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
อ.กธลนาถ ทองขาว
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.เลอพงศน จารธพพนธน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
อ.ณพ ฐดนพย หาญการสธจรพต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
4

อพทธพพลของเชพอ
น ราในโรงเกมบ
(storage fungi) บนข ดาวเปลพอกและ
ข ดาวกล ดองตสออายธการเกมบรพกษาและ
คธณภาพข ดาว

ผศ.เนตรนภพส เขมยวขกา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
รศ.สมศพร พ แสงโชตพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช

รวม
แหลลงททน
1

4 โครงการ

งบประมาณ

บาท

7,534,000.00

ศผนยรนาโนเทคโนโลยอแหลงชาตว สจาน จกงานพ จฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตว
การพพฒนาวพสดธเส ดนใยรลพรธนนาโนของ
ไหมไฟโบรอพนสกาหรพบประยธกตนทาง
การแพทยนด ดวยกระบวนการปพพ นเส ดนใย
ด ดวยไฟฟด าสถพตและการฉายลกา
อพเลมกตรอน

ผศ.วรรณวพมล ปาสาณพพนธน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพสดธศาสตรน

8/2559-9/2560

585,000.00

นางสาวโศรยา วงศนครองศพกดพธ
ภาควพชาวพสดธศาสตรน คณะวพทยาศาสตรน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
2

การสร ดางชธดตพวตรวจจพบไวรพสไข ดเลพอด
ออก

ผศ.จพกร แสงมา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเคมม

1/2559-12/2560

420,000.00

3

โครงการพพฒนานวพตกรรมต ดนแบบ
ระบบกล ดองตรวจวพนจ
พ ฉพ ยมะเรมงปาก
มดลลกแบบพกพาจกานวน 10 ชธด

อ.มานพตยน จพตรภพกดม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชารพงสมประยธกตนและไอโซโทป

7/2559-2/2560

850,000.00

4

ประสพทธพภาพทางการเกษตรและ
ความคธ ดมคสาทางเศรษฐกพจของปธปยเคมม
นาโนทมค
พ วบคธมการปลดปลสอย

ผศ.จธฑามาศ รสมแก ดว
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

2/2559-12/2560

1,000,000.00

รวม
แหลลงททน
-

4 โครงการ

งบประมาณ

2,855,000.00

ศผนยรพ จนธทวศ
ว วกรรมและเทคโนโลยอชวอ ภาพหลงชาตว สจาน จกงานพ จฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตว
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

พพฒนาสลก
ม ต ดานทาน
ส ารใช ดประโยชนนยน
โรคในข ดาวทมท
พ พนทสวงทม

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2559-9/2562

ผศ.สธจน
พ ตน ภพทรภลวดล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
นางสาวศพรพ
พ ร กออพนทรนศก
พ ดพธ
สวทช

งบประมาณ
( บาท )
2,920,600.00

ดร.จธฑาเทพ วพชระไชยคธปตน
ศลนยนเทคโนโลยมชวม ภาพเกษตร

รวม
แหลลงททน
1

1

โครงการศศกษาประสพทธพภาพในการ
บกาบพดสารผลพตภพณฑนยาและ
ผลพตภพณฑนดแ
ล ลสธขภาพจากนกน าเสมยโรง
พยาบาลและการนก านกน าทมผ
พ าส นการ
บกาบพดกลพบมาใช ดใหมส

1

1 โครงการ

กพจกรรมสร ดางเครพอขสายอธตสาหกรรม
เกษตรแปรรลปภายใต ดโครงการพพฒนา
อธตสาหกรรมแปรรลป

รศ.ชาตพ เจมยมไชยศรม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมสพงพ แวดล ดอม

งบประมาณ

1/2559-7/2560

3,600,000.00

บาท

3,600,000.00

1 โครงการ

อ.วธธพ
พ งศน ภพกดมกล
ธ
คณะสาธารณสธขศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาบรพหารงานสาธารณสธข

งบประมาณ

1/2559-8/2559

1,500,000.00

บาท

1,500,000.00

ศผนยรสง
ล เสรวมอทตสาหกรรมภาคทอท 9 กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรม กระทรวงอทตสาหกรรม
โครงการเพพม
พ มลลคสายางและ
ผลพตภพณฑนยาง กพจกรรมพพฒนา
อธตสาหกรรมยาง

รวม
แหลลงททน
-

บาท

2,920,600.00

ศผนยรสง
ล เสรวมอทตสาหกรรม ภาค 5 ขอนแกลน

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

ศผนยรวจ
ว จยและฝศ กอบรมดดานสวงท แวลดอม กรมสลงเสรวมคทณภาพสวงท แวดลดอม

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

อ.วมรศพกดพธ สมพทธพพงศน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพสดธศาสตรน
ผศ.มารพสา อรพญชพยยะ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพสดธศาสตรน
ผศ.นพนทพยา หาญศธภลพกษณน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
รศ.รพงรอง ยกส ดาน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
ผศ.สธวช
พ ภรณน วพชกลล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
อ.นราภรณน เภาประเสรพฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
อ.รมพดายธ อยลส
ส ข
ธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
อ.สธววพ พฒนน สพบสานกธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

1 โครงการ

งบประมาณ

12/2558-12/255
9

2,995,000.00

สถาบ จนการแพทยรฉทกเฉวนแหลงชาตว กระทรวงสาธารณสทข
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ความพศงพอใจของผล ดรพบบรพการตสอ
ระบบบรพการการแพทยนฉธกเฉพน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
1/2559-12/2559

รศ.ดร.ชนะพล ศรมฤาชา
มหาวพทยาลพยขอนแกสน

งบประมาณ
( บาท )
285,750.00

อ.ศรมบษ
ธ ยน ศรมไชยจรลญพง
คณะสาธารณสธขศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาบรพหารงานสาธารณสธข
อ.ดร.ศธภวพตา แสนศพกดพธ
มหาวพทยาลพยมหาสารคาม

รวม
แหลลงททน
1

1

โครงการงานวพจพยและกพจกรรม
กระบวนการสพอ
พ สร ดางภาพ
พ สารเพพอ
ลพกษณนสถาบพนเทคโนโลยมปทธมวพน

1

บาท

285,750.00

1 โครงการ

ผศ.พพพพฒนน นนทนาธรณน
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการ

งบประมาณ

12/2558-12/255
9

1,999,998.00

บาท

1,999,998.00

สถาบ จนเทคโนโลยอปดองก จนประเทศ
โครงการวพจพยและพพฒนารสวมยาน
เกราะล ดอยางสกาหรพบปฏพบต
พ ภ
พ ารกพจ
นย.

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

สถาบ จนเทคโนโลยอปททมว จน

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ผศ.ยอดชาย เตมยเปพน น
คณะพาณพชยนาวมนานาชาตพ ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมทางทะเล

1 โครงการ

งบประมาณ

8/2559-7/2560

1,350,000.00

บาท

1,350,000.00

สถาบ จนไทย-เยอรม จน
การพพฒนาเครพอ
พ งชสวยย ดอมไหม
สกาหรพบวพสาหกพจชธมชน

ผศ.ชพยยากร จพนทรนสวธ รรณน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
นายอนธชา พพสท
ธ ธพพงษน บรล ณน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

3/2559-12/2559

280,000.00

3/2559-10/2559

2,200,000.00

นายพพชต
พ จพนทรน
พ ชพย กลพน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
2

การศศกษาแนวทางการพพฒนาแมส
พพมพนสกาหรพบการขยายตลาดใน
ประเทศ

รศ.สธมาลม สพนตพพลวธฒ พ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
รศ.เรวพตร ธรรมาอภพรมยน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
ผศ.ธนารพกษน เหลสาสธทธพ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
ผศ.สธภาณม หาญพพฒนะนธสรณน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
อ.เกวลพน มะลพ
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
นายวมระศพกดพธ สวสางโลก
มหาวพทยาลพยมหาสารคาม
อ.สธพพฒตรา นพดธมร น
มหาวพทยาลพยสารคาม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การศศกษาแนวทางการพพฒนาแมส
พพมพนสกาหรพบการขยายตลาดใน
ประเทศ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

อ.พงษน เทพ มพงคะลม
นพกวพชาการอพสระ

งบประมาณ
( บาท )

3/2559-10/2559

2,200,000.00

10/2558-10/255
9

847,000.00

อ.กมลนพทธน มมถาวร
นพกวพชาการอพสระ
3

การศศกษาวพจพยและพพฒนาการออก
แบบและผลพตยางล ดอชนพดไมสใช ดลมต ดน
แบบ

รวม
แหลลงททน
1

3 โครงการ

ผศ.ศธภสพทธพธ รอดขวพญ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

งบประมาณ

บาท

3,327,000.00

สถาบ จนววจ จยการเรอยนรผ ด
ผลการใช ดชธดสพอ
พ กพจกรรมบลรณาการ
สถาบพนวพจพยการเรมยนรล ดทมม
พ ต
ม อ
ส ทพกษะ
การคพดของเดมกปฐมวพยในเขตภาค
ตะวพนออก ภาคตะวพนตก กรธงเทพ
มหานครและปรพณฑล

อ.ปพ ยะนพนทน หพรพณยนชโลทร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

2/2559-5/2560

600,000.00

ผศ.ชลาธพป สมาหพโต
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

600,000.00

สถาบ จนววจ จยจทฬาภรณร
การศศกษาชนพดชมวโมเลกธลในกล ดวยไม ด
ทมม
พ ผ
ม ลต ดานเซลลนมะเรมง

รศ.พพฒนา ศรมฟดา ฮธนเนอรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน
Skorm Mongkolsuk
สถาบพนวพจพยจธฬาภรณน

10/2558-9/2559

180,000.00

Kisana Bhinija
สถาบพนวพจพยจธฬาภรณน

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

180,000.00

สถาบ จนววจ จยและพ จฒนา มหาววทยาล จยศวลปากร
การพพฒนารลปแบบการเสรพมสร ดาง
ศพกยภาพของวพสาหกพจชธมชนผล ดผลพต
และจกาหนสายสพนค ดาทมรพ ะลศกทมส
พ ะท ดอน
อพตลพกษณนทางวพฒนธรรม ในจพงหวพด
ภาคกลางตอนลสาง

รศ.ดร.ธมรศพกดพธ อสูน
ธ อารมยนเลพศ
คณะศศกษาศาสตรน มหาวพทยาลพยศพลปากร

1/2559-1/2560

500,000.00

อ.จธรวม รรณ จพนพลา
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาศพลปศาสตรน
อ.สพมพพนธน สธกใส
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสธวรรณภลม พ

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

500,000.00

สถาบ จนสลงเสรวมการสอนววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ
การพพฒนาโปรแกรมการสอนวพทยา
ศาสตรนด ดวยฐานการออกแบบเพพอ
พ
พพฒนาความเข ดาใจในแนวคพดหลพก
และความสามารถในการแก ดปพ ญหา
ของนพกเรมยนชพน
พ
น มพธยมศศกษาปม ทม3

อ.กธลธพดา นธกล
ล ธรรม
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา

11/2558-11/256
0

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

50,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การพพฒนาโปรแกรมการสอนวพทยา
ศาสตรนด ดวยฐานการออกแบบเพพอ
พ
พพฒนาความเข ดาใจในแนวคพดหลพก
และความสามารถในการแก ดปพ ญหา
ของนพกเรมยนชพน
พ
น มพธยมศศกษาปม ทม3

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

นางสาวกฤษลดา ชลสน
พ คธณาวธฒ พ
นพสต
พ ปรพญญาเอก

งบประมาณ
( บาท )

11/2558-11/256
0

50,000.00

12/2558-12/255
9

120,000.00

ผศ.ทพศตรพน วรรณเกตธศรพ พ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา
2

โครงการ พพฒนางานวพจพยวพทยา
ศาสตรนทางดพนระหวสางนพกวพทยา
ศาสตรนรวส มกพบครลและนพกเรมยน ปม 2559

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

อ.นภาพร พพนธธก
น มลศพลปน (วงษน โพธพข
ธ อม)
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.กนกกร สพนมา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สธชาดา กรธณา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.วพภาวรรณ ท ดายเมพอง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.ศธภชพย อกาคา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สพรน
พ ภา ชสวงโอภาส
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สพญชพย ภลเส งพน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
นางสาววพลยา แซสเตมยว
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

งบประมาณ

บาท

170,000.00

สถาบ จนสลงเสรวมและพ จฒนากวจกรรมปว ดทองหล จงพระ สชบสานแนวพระราชดจารว
โครงการการตพดตามและการ
บลรณาการอยสางมมสวส นรสวมของ
โครงการพพฒนาแก ดงลพงหนอง
เลพงเปพ อย (โครงการตสอเนพอ
พ งปม ทมพ 2)

รศ.บารเมศ วรรธนะภลต พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

10/2558-12/255
9

รศ.พงษน ศก
พ วนากธล
พ ดพธ สธรย
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา
รศ.กสอโชค จพนทวรางกลร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา
รศ.อภพนต
พ พ โชตพสงพ กาศ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา
อ.ก ดองรพฐ นกแก ดว
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพศวกรรมโยธาและสพงพ แวดล ดอม
ผศ.ศมณพร สธทธพบาก
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพศวกรรมโยธาและสพงพ แวดล ดอม
อ.นพทกาญจนน ประเสรพฐสพงขน
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพศวกรรมโยธาและสพงพ แวดล ดอม
F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

5,000,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

โครงการการตพดตามและการ
บลรณาการอยสางมมสวส นรสวมของ
โครงการพพฒนาแก ดงลพงหนอง
เลพงเปพ อย (โครงการตสอเนพอ
พ งปม ทมพ 2)

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

อ.รฐานพษฐน สธขธนาภพรพตนน
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพศวกรรมโยธาและสพงพ แวดล ดอม

10/2558-12/255
9

อ.พพชาศพษฐน แสงเมฆ
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
ผศ.เกตธนภพส ศรมไพโรจนน
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
อ.วพมลนพนทนน กพนเกตธ
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
อ.ศธภาวรรณ ประพพนธน
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
อ.ศธภสพทธพธ สพทธาพานพช
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
อ.พรทพพยน ศรมมงคล
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
อ.หทพยรพตนน โชคทวมพาณพชยน
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
ผศ.อพสรพยา บธญญะศพร พ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ผศ.ประพพณวดม ศพรศ
พ ภ
ธ ลพกษณน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
รศ.อภพวพนทน กกาลพงเอก
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน
ผศ.บธญจพต ฐพตาภพวพฒนกธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ผศ.ธนารดม คกายา
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพงคมวพทยาและมานธษยวพทยา
อ.ปาณพภา สธขสม
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพงคมวพทยาและมานธษยวพทยา
อ.อพงกลร หงษน คณานธเคราะหน
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพงคมวพทยาและมานธษยวพทยา

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

5,000,000.00

สถาบ จนอาหาร กระทรวงอทตสาหกรรม

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

บาท

งบประมาณ
( บาท )
5,000,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การประเมพนความเสมย
พ งของคนไทย
ตสอการได ดรพบสารพพษจากเชพอ
น ราผสาน
การบรพโภคพรพกแห ดงและเครพอ
พ งเทศทมพ
ผลพตภายในประเทศ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ผศ.วราภา มหากาญจนกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

งบประมาณ
( บาท )

5/2559-11/2559

710,000.00

7/2559-2/2560

400,000.00

อ.กธลนาถ ทองขาว
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
อ.กนพฐพร วพงใน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
อรรณพ ทพศนอธดม
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลล ดานนา
พพษณธโลก
2

กพจกรรมการวพจพยและประเมพนความ
เสมย
พ งด ดานอาหารปลอดภพย (สารพพษ
จากเชพอ
น รา) ภายใต ดโครงการ "พพฒนา
อธตสาหกรรมของไทยให ดเปม นครพว
อาหารคธณภาพของโลก" (Thailand
Food Quality to the World)
ประจกาปม 2559

ผศ.วราภา มหากาญจนกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

อ.กนพฐพร วพงใน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
อ.กธลนาถ ทองขาว
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

รวม
แหลลงททน
1

1

การศศกษาและจพดทกาเกณฑนการปฎพ
บพตวพ ช
พ าชมพวพศวกรรมสการวจ

1

บาท

1,110,000.00

รศ.ดมบญ
ธ เมธากธลชาตพ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

800,000.00

บาท

800,000.00

สภาอทตสาหกรรมแหลงประเทศไทย
โครงการจพดทกาแผนปฏพบต
พ ก
พ ารตาม
แผนพพฒนาพพน
น ทมอ
พ ต
ธ สาหกรรมในพพน
น ทมพ
15 จพงหวพด (ภายใต ดคสาใช ดจสายในการ
พพฒนาพพน
น ทมอ
พ ต
ธ สาหกรรมอยสางมม
ศพกยภาพเพพอ
พ รองรพบการลงทธน)

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

สภาววศวกร

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

ผศ.วพษณธ อรรถวานพช
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

1 โครงการ

งบประมาณ

2/2559-9/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

สหกรณรการเกษตรเขาใหญล และ สวทช
ระบบรวบรวมและรพกษาคธณภาพนม
ด ดวยความเยมนสกาหรพบฟารนมโคนมใน
เครพอขสายต ดนแบบ

ผศ.สธวรรณ หอมหวล
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
ผศ.ณพ ฐดนพย ตพณฑวพรฬ
ธ หน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
อ.ชนมน จพนทนา
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

12/2558-7/2559
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ระบบรวบรวมและรพกษาคธณภาพนม
ด ดวยความเยมนสกาหรพบฟารนมโคนมใน
เครพอขสายต ดนแบบ

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
12/2558-7/2559

นายเอนก ไกรรอด
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
1,850,000.00

บาท

1,850,000.00

สจาน จกงานคณะกรรมการอดอยและนจาน ตาลทราย
การวพดปรพมาณธาตธอาหารในดพน ความ
ต ดองการไนโตรเจน ผลผลพตและความ
หวานของอ ดอย โดยใช ดเทคนพคเนมยรน
อพนฟราเรดสเปคโทรสโกปม (NIRS)

ผศ.พมระศพกดพธ ฉายประสาท
คณะเกษตรศาสตรน ทรพพยากรธรรมชาตพและสพงพ แวด
ล ดอม มหาวพทยาลพยนเรศวร

11/2558-9/2559

4,750,000.00

ผศ.รณฤทธพธ ฤทธพรณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร

รวม
แหลลงททน
1

1

โครงการจ ดางทมป
พ รศกษาสการวจแนวเขต
คลองสาธารณะในพพน
น ทมก
พ รธงเทพมหา
นคร

1

1

1

1 โครงการ

โครงการพพฒนาหลพกสลตรอบรมครล
อาชมวศศกษาเพพอ
พ เตรมยมความพร ดอมผล ด
เรมยนเข ดาสลธ
พ วเชพงสร ดาง
ส รธ กพจทสองเทมย
สรรคน

งบประมาณ

9/2559-12/2560

31,160,850.00

บาท

31,160,850.00

นางสาวธพญญลพกษณน ขพนธะมลล
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพตวแพทยสาธารณสธขศาสตรน

งบประมาณ

12/2558-3/2560

1,100,000.00

บาท

1,100,000.00

1 โครงการ

อ.ภลรวพ พจนน เดชอธม
ส
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาศพลปาชมพ

10/2558-9/2559

งบประมาณ

300,000.00

บาท

300,000.00

สจาน จกงานกฤษฎอกา
โครงการข ดอมลลกฎหมายเรพอ
พ ง
กฎหมายของประเทศอพนโดนมเซมยและ
ข ดอกฎหมายทมเพ กมย
พ วข ดองกพบสพงคม
วพฒนธรรม การเมพองและความมพพนคง
ของประเทศอพนโดนมเซมย

1 โครงการ

อ.วรภพทร รพตนาพาณพชยน
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานพตศ
พ าสตรน

10/2558-9/2559

งบประมาณ

990,000.00

บาท

990,000.00

สจาน จกงานกองททนเพชอ
ท ความปลอดภ จย กรมการขนสลงทางบก
โครงการศศกษา วพเคราะหนปพจจพยทมม
พ ม
อพทธพพล และปพ จจพยความสกาเรมจของ
การประมลลหมายเลขทะเบมยนรถยนตน

รวม
แหลลงททน
-

ผศ.ธนพช สธขวพมลเสรม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

สจาน จกงบประมาณ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

โครงการศศกษาข ดอมลลเพพอ
พ ทบทวน
มาตรฐานการปฏพบต
พ ท
พ ด
มพ ส
ม กาหรพบโรงฆสา
สพตวนปมก

รวม
แหลลงททน
-

บาท

4,750,000.00

สจาน จกกจาหนดมาตรฐาน สจาน จกงานมาตรฐานสวนคดาเกษตรและอาหารแหลงชาตว

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

สจาน จกการระบายนจาน กรทงเทพมหานคร

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.พพทธนพนทน หรรษาภพรมยนโชค
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา

งบประมาณ

8/2559-2/2560

3,000,000.00

สจาน จกงานกองททนสน จบสนทนการววจ จย
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1

Deconvolution of Polyolefin
Microstructure and Applications
(RGJ)

รศ.สพรพ
พ ล อนพนตวรสกธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ธรรมเนตร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน ภาควพชาวพศวกรรม
เคมม

8/2559-7/2564

2,200,000.00

2

กลไกของการดพอ
น ยาทมเพ กมย
พ วข ดองกพบ
การยศดเกาะของเซลลนในเซลลนมะเรมง
โพรงจมลกรสวมคอหอยทมแ
พ พรสกระจาย
เรมวและแพรสกระจายช ดา
การกกาจพด NOx ด ดวยตพวเรสงปฏพกรพ ย
พ า
Cu-Zn/Al-MCM-41

อ.พพชามญชธน เกมยรตพวฒ
ธ น
พ นทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมวเคมม

5/2559-5/2561

600,000.00

รศ.ไพศาล คงคาฉธยฉาย
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
นายสธนทร ใช ดธลปทอง
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

1/2559-1/2564

2,500,000.00

4

การกกาหนดข ดอเสนอแนะทางนโยบาย
เพพอ
พ การพพฒนาศพกยภาพของผ ดูลทกา
สวนยางพาราและผล ดประกอบการธธรกพจ
ไม ดยางพาราในประเทศไทย เพพอ
พ ให ด
ได ดรพบการรพบรองการจพดการปส าไม ดใน
ระดพบนานาชาตพ

ผศ.ขวพญชพย ดวงสถาพร
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด

2/2559-2/2560

5,506,200.00

5

การขยายผลเทคโนโลยมการผลพตต ดน
พพนธธอ
น ดอยปลอดโรคใบขาว

อ.รณภพ บรรเจพดเชพดชล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช

6/2559-5/2560

4,895,000.00

6

การค ดนหายมนอยสางรวดเรมวและพพฒนา
เครพอ
พ งหมายดมเอมนเอทมจ
พ กาเพาะกพบลพก
ษรณะการยพดตพวของเมลมดข ดาวสธก
เพพอ
พ การปรพบปรธงพพนธธข
น ดาวหอมให ดมม
คธณลพกษณะเหมพอนข ดาวบาสมาตพ
สกาหรพบตลาดข ดาวหอมทมไพ มสใชสข ดาว
หอมมะลพ

อ.ศพวเรศ อารมกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

5/2559-5/2561

600,000.00

7

การค ดนหาสารต ดนแบบสกาหรพบยารพกษา
โรคอพลไซเมอรนและเบาหวานจาก
ทรพพยากรพพชและราของไทยและการ
ศศกษากลไกการออกฤทธพ:ธ การศศกษา
กลไกการออกฤทธพท
ธ างเภสพชของ
สารออกฤทธพท
ธ างชมวภาพ

ศ.สมเดช กนกเมธากธล
มหาวพทยาลพยขอนแกสน

11/2558-10/256
1

1,200,000.00

10/2558-9/2559

150,000.00

3

ศ.สธภา หารหนองบพว
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเคมม
อ.แมทธพว พอล กลมสน
พ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเคมม
ผศ.พพชรมนารถ ทรพพยนอาภากร
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเคมม
รศ.เกมยรตพทวม ชลวงศนโกมล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมวเคมม
8

การควบคธมแบบ H_\infinity สกาหรพบ
เครพอขสายประสาทแบบไมสตอ
ส เนพอ
พ งมม
ตพวหนสวงแปรผพนตามเวลาทมม
พ ค
ม วามไมส
แนสนอนแบบโพลมโทปพ กนลน

อ.ศศพธร อธดปพ น
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาคณพตศาสตรน สถพต พ และคอมพพวเตอรน
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

8

การควบคธมแบบ H_\infinity สกาหรพบ
เครพอขสายประสาทแบบไมสตอ
ส เนพอ
พ งมม
ตพวหนสวงแปรผพนตามเวลาทมม
พ ค
ม วามไมส
แนสนอนแบบโพลมโทปพ กนลน

ผศ.เอกชพย สธนทรศพลสพงวร
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาคณพตศาสตรน สถพต พ และคอมพพวเตอรน

10/2558-9/2559

150,000.00

9

การคพดเลพอกแบคทมเรมยทมค
พ รอบ
ครองบรพเวณรากและภายในอ ดอยเพพอ
พ
การสสงเสรพมการเจรพญเตพบโตของอ ดอย

รศ.ชลพดา เลมกสมบลรณน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช

6/2559-5/2560

320,000.00

10

การจพดการเครพอ
พ งจพกรกลการเกษตร
ในไรสอ ดอยและระบบการผลพตอ ดอยเพพอ
พ
ยกระดพบคธณภาพผลผลพตอ ดอย

ผศ.สธดสายสพน แก ดวเรพอง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

6/2559-5/2560

4,603,240.00

11

การจพดการองคนความรล ดเพพอ
พ พพฒนา
ตสอยอดผลพตภพณฑนอาหารจากมพนเทศ
สลม
ธ ชน ตาม
ส าตรฐานผลพตภพณฑนชม
แนวทางเศรษฐกพจสร ดางสรรคน ภายใต ด
บรพบทสพงคมแหสงการเรมยนรล ดของชธมชน
ทพบนกน า อกาเภอบางปะหพน จพงหวพดพระ
นครศรมอยธธยา

ผล ดชสวยศาสตราจารยนพาขวพญ ทองรพกษน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสธวรรณภลม พ ศลนยน
หพนตรา

3/2559-2/2560

200,000.00

วรรภา วงศนแสงธรรม
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสธวรรณภลม พ ศลนยน
หพนตรา
รธงส ทพพยน ไทยสม
อาจารยนประจกาคณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน วพทยาเขตกกาแพงแสน
สธภาวดม รอดศพร พ
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสธวรรณภลม พ ศลนยน
หพนตรา
อ.รธงส ทพพยน ไทยสม
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาศพลปศาสตรน
12

การจพดตพงน สถาบพนวพจพยและพพฒนาเพพอ
พ
อธตสาหกรรมอ ดอยและนกน าตาลของ
ประเทศไทย

รศ.ธงชพย สธวรรณสพชณนน
สถาบพนวพจพยและพพฒนาแหสงมหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน บางเขน
ฝส ายประสานงานวพจพยและประเมพนผล

6/2559-5/2560

1,320,660.00

13

การจพดทกายธทธศาสตรนวจ
พ พยยางพารา
แหสงชาตพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบพบ
รสาง) (ปม ทมพ ๒)

ดร.พพลาณม ไวถนอมสพตยน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.ปฐมา จาตกานนทน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นายชาญชพย อตพวรรณาพพฒนน
ข ดาราชการบกานาญ

2/2559-2/2560

1,072,860.00

2/2559-2/2560

749,000.00

ดร.วราวธฒ พ ศธภมพตรมงคล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
14

การเชสาทมด
พ น
พ ของครพงเรพอนเกษตรใน
ประเทศไทยและผลกระทบตสอ
สวพสดพการทางเศรษฐกพจของครพวเรพอน

อ.อธชก
ธ ด ดวงบธตรศรม
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
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15

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การใช ดสพอ
พ สสงเสรพมภาพ
พ บลรณาการเพพอ
ลพกษณนการทสองเทมย
พ วเชพงสร ดางสรรคน
ของจพงหวพดนนทบธรม ปทธมธานม และ
พระนครศรมอยธธยาเชพอ
น ทมพ
พ มโยงพพน
กรธงเทพมหานคร

คณะผผวด จ
ว จย

อ.ภลรวพ พจนน เดชอธม
ส
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาศพลปาชมพ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-5/2560

1,186,000.00

6/2559-5/2560

522,700.00

รศ.ณรงคน สมพงษน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการศศกษา
ผศ.ณพ ฐพล รกาไพ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการศศกษา
ผศ.เชพดพงษน ขมระจพตตน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร
16

การใช ดอพตลพกษณนท ดองถพน
พ ในการออก
แบบสพงพ อกานวยความสะดวกเพพอ
พ
พพฒนาแหลสงพธนกนาร ดอนกลธม
ส ทสองเทมย
พ ว
อารยธรรมล ดานนา

ผศ.อรรณพ หอมจพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
ผศ.ศธภกพจ ยพม
น สรวล
มหาวพทยาลพยนเรศวร

17

การตพดตาม ประเมพนผลโครงการวพจพย
และการสนพบสนธนงานวพจพยยางพารา ปม
2559

ดร.พพลาณม ไวถนอมสพตยน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.วรรณสพร พ วรรณรพตนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.ศธมาพร เกษมสการาญ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ

2/2559-2/2560

2,462,780.00

18

การตพดตามคธณภาพของนกน าอ ดอยใน
ขบวนการต ดมระเหย และการประยธกตน
ใช ดเนมยรนอน
พ ฟราเรดตรวจสอบคธณภาพ
นกน าอ ดอย

ดร.ศธมาพร เกษมสการาญ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.สธคน
พ ธรส ธาดากพตตพสาร
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นายไกรฤกษน โง ดวสธวรรณ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.ณพ ฐภรณน สธทธพวจ
พ ต
พ รภพกดม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาวพรพพมล จพนทรนฉาย
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

6/2559-5/2560

1,100,440.00

19

การตพดตามงานและการวพเคราะหน
สพงเคราะหนงานวพจพยกลธม
ส โลจพสตพกสน
และโซสอป
ธ ทาน ประจกาปม งบประมาณ
2559

ผศ.สพรพญญา ทองชาตพ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

6/2559-6/2560

4,264,930.00
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19

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การตพดตามงานและการวพเคราะหน
สพงเคราะหนงานวพจพยกลธม
ส โลจพสตพกสน
และโซสอป
ธ ทาน ประจกาปม งบประมาณ
2559

คณะผผวด จ
ว จย

อ.งสายงาม ประจวบวพน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-6/2560

4,264,930.00

อ.ภวพนทน ธพญภพทรานนทน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร
อ.ดร.บธญเลพศ วงศนเจรพญแสงสพร พ
คณะบรพหารธธรกพจ สถาบพนการจพดการปพ ญญาภพวพฒนน
อ.ดร.ฐพตม
พ า วงศนอน
พ ตา
คณะโลจพสตพกสน มหาวพทยาลพยบลรพา
ผศ.สธกญ
พ ญา วพชชธกจพ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร
20

การตพดตามและประเมพนผลโครงการ
วพจพยด ดานอ ดอยและนกน าตาล ปม 2559

นายวธฒน
พ พนทน คงทพด
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

6/2559-5/2560

7,841,410.00

21

การตพดตามและประเมพนผลโครงการ
วพจพยยางพารา ประจกาปม งบประมาณ
2559 และการจพดทกายธทธศาสตรนวจ
พ พย
ยางพารา (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบพบ
รสาง)

ดร.พพลาณม ไวถนอมสพตยน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ

2/2559-2/2560

442,596.00

6/2559-5/2560

1,650,000.00

6/2559-5/2560

2,500,000.00

ดร.วรรณสพร พ วรรณรพตนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.ปฐมา จาตกานนทน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
22

การถสายยมนและชพกนก าการแสดงออก
ของยมน antimicrobial peptide ใน
อ ดอยเพพอ
พ ควบคธมเชพอ
น โรคลกาต ดนเนสา
และเหมย
พ วเนสาแดงของอ ดอย

ผศ.เสรพมศพร พ จพนทรนเปรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
ดร. จธฑาเทพ วพชระไชยคธปตน
ศลนยนเทคโนโลยมชวม ภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตรน
ดร.ปารพชาตพ เบพรน
น ส
ห ดองปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยด ดานพพช ศลนยนพพนธธวศ
พ วกรรมและ
เทคโนโลยมชวม ภาพแหสงชาตพ
นางราตรม คลหาพพทพกษน ธรรม
ห ดองปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยด ดานพพช ศลนยนพพนธธวศ
พ วกรรมและ
เทคโนโลยมชวม ภาพแหสงชาตพ
นายวพนต
พ ชาญ รพน
พ ใจชน
หนสวยปฏพบต
พ ก
พ ารค ดนหาและใช ดประโยชนนยน
ม ข ดาว
ศลนยนพพนธธวศ
พ วกรรมและเทคโนโลยมชวม ภาพแหสงชาตพ

23

การทดสอบผลผลพตอ ดอยโคลนก ดาว
หน ดาในระดพบภลมภ
พ าค (อ ดอยตอปม ทมพ 1)

นายอนธชา วงศนปราณมกล
ธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน (ภาควพชาพพช
สวน)
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

23

การทดสอบผลผลพตอ ดอยโคลนก ดาว
หน ดาในระดพบภลมภ
พ าค (อ ดอยตอปม ทมพ 1)

รศ.ประเสรพฐ ฉพ ตรวชพระวงษน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
นายอธดมศพกดพธ ดวนมมสข
ธ
กรมวพชาการเกษตร ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาการเกษตร
สธพรรณบธรม

6/2559-5/2560

2,500,000.00

24

การนก ารสองการจพดการระดพบพพน
น ทมเพ พพอ
พ
เชพอ
พ มตสอภาคอธตสาหกรรม กพบภาค
การศศกษาและการพพฒนาข ดอเสนอเชพง
นโยบายเพพอ
พ บลรณาการการทกางาน
ระหวสางหนสวยงานในการยกระดพบ
มาตรฐานฝม มพอแรงงาน

อ.ดร.อมรวพชชน นาครทรรพน
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย

4/2559-10/2560

2,964,000.00

1/2559-3/2560

2,780,000.00

รศ.อนธชย
พ รามวรพงกลร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
ผศ.นลพนรพตนน รพกกธศล
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
อ.อธทม
ธ พร อพนทจพกรน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
25

การประเมพนต ดนทธน ผลตอบแทน
คธณภาพผลผลพต และสธขภาพของ
ปลานพลทมเพ ลมย
น งโดยใช ดระบบการเลมย
น ง
แบบพพฒนาและกศงพ พพฒนา : กรณม
ศศกษาชมรมผล ดเพาะเลมย
น งสพตวนนกนาบาง
หพก อ.พานทอง จ.ชลบธรม

อ.สรณพ ฏฐน ศพรส
พ วย
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

อ.จธฑา มธกดาสนพท
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง
อ.วรพณทพต ดธลยพฤกษน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง
ดร.สธมต
พ รา บธญบการธง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
รศ.อรพนทพพยน ธรรมชพยพพเนต
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน
อ.ไพลพน จพตรชธม
ส
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
อ.อพสรพยา วธฒส
พ น
พ ธธน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา
นาย วรกฤต วรนพนทกพจ
ภาควพชาชมววพทยา คณะวพทยาศาสตรน สถาบพน
เทคโนโลยมพระจอมเกล ดาเจ ดาคธณทหารลาดกระบพง
นางปวมณา ทวมกจพ การ
คณะเทคโนโลยมการเกษตร สถาบพนเทคโนโลยม
พระจอมเกล ดาเจ ดาคธณทหารลาดกระบพง
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ชชอ
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ระยะเวลา
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งบประมาณ
( บาท )

26

การประยธกตนใช ดการสการวจธรณมฟพสก
พ สน
เพพอ
พ สนพบสนธนการบลรณปฏพสงพ ขรณน
โบราณสถานและการขธดค ดนทางโบรา
ณคม: กรณมศก
ศ ษา วพดอรธณราชวราราม
ราชวรมหาวพหาร กรธงเทพมหานคร วพด
ไชยวพฒนาราม และพระราชวพงโบราณ
จพงหวพดพระนครศรมอยธธยา

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

6/2559-6/2561

3,208,890.00

27

การปรพบปรธงการผสมระหวสางเทอรนโม
พลาสตพกสตารนชและพอลพเอสเทอรน
แตกสลายได ดทางชมวภาพ

ผศ.อกาพร เสนสห น
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
นางสาวกรรณพการน ยพม
น นาค
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ คณะ
อธตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตรน

9/2559-8/2562

1,898,000.00

28

การปรพบปรธงคธณสมบพตไพ ม ดยางพารา
โดยการอพดกาวยลเรมยฟอรนมาลดมไฮดน
และการอพดแรงเพพอ
พ ทกาวพสดธกอ
ส สร ดาง

ผศ.วพวพฒนน หาญวงศนจรพ วพฒนน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน

2/2559-11/2560

1,718,560.00

29

การผลพตเชพอ
น เพลพงแขมงชมวภาพจาก
ขยะชธมชนในประเทศไทยด ดวย
กระบวนการไฮโดรเทอรนมอลทรม
ทเม ดนทน

อ.ชพนธพนยน อารมประเสรพฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

5/2559-5/2561

600,000.00

30

การผลพตไซลพทอลจากชานอ ดอย

รศ.มพงกร โรจนนประภากร
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ

6/2559-5/2560

810,810.00

31

การผลพตทสอนพพนธธอ
น ดอยปลอดโรคใบ
ขาวแบบประณมตแนวใหมสในสภาพ
โรงเรมยนอนธบาลและแปลงปลลก

อ.อธดมศพกดพธ เลพศสธชาตวนพช
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
อ.ศพรพ
พ ร ดอนเหนพอ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
ผศ.ศธภกพตตน สายสธนทร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.รธงส โรจนน พพทพกษน ดาส นธรรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.เจตษฎา อธตรพพนธน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.ประกาย ราชณธวงษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชากมฏวพทยา
ศ.นพพนธน ทวมชย
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช

6/2559-5/2560

2,000,000.00

32

การผลพตมพลตพเพพลอพมพลชพนทมม
พ ผ
ม วพ
สพมผพสหลายชพน
พ เอมนแคปซลเล
น เพพอ
ทสารออกฤทธพท
ธ างชมวภาพ

ผศ.อธทพย กลพน
พ เกษร
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
นายณพ ฐพงษน ปรมชาพพนธน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควพชาวพทยา
ศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

10/2558-9/2559

430,400.00

33

การผลพตและกลไกการทกางานของ
ยมสตนทใมพ ช ดสกาหรบการควบคธมทาง
ชมวภาพโรคพพชทมเพ กพดจากรา

ศ.สาวพตรม ลพม
พ ทอง
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยา

12/2558-11/255
9

284,000.00
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

การผลพตและกลไกการทกางานของ
ยมสตนทใมพ ช ดสกาหรบการควบคธมทาง
ชมวภาพโรคพพชทมเพ กพดจากรา

คณะผผวด จ
ว จย

น.ส. ปารพฉพตร อพนโต
นพสต
พ ปรพญญาเอก คณะวพทยาศาสตรน บางเขน ภาค
วพชาจธลชมววพทยา

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

12/2558-11/255
9

284,000.00

ผศ.วรรณวพไล อพนทนล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
34

การผลพตวพสดธเสรพมแรงยางธรรมชาตพ
ด ดวยซพลก
พ าทมป
พ รพบสภาพพพน
น ผพวด ดวยกรา
ฟม นออกไซดนโดยใช ดเทคนพคการฉาย
ลกาอพเลมคตรอน

ผศ.ปวมนา ประไพนพยนา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

6/2559-5/2560

600,000.00

35

การผลพตสพอ
พ เผยแพรสงานวพจพยด ดาน
พ เพพอ
การพพฒนาความรล ดแกสเกษตรกร ผล ดปลลก
พรพกปลอดภพย จพงหวพดชพยภลม พ

อ.อภพญญา ถพระโชตพกล
ธ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการจพดการธธรกพจ
ผศ.วารธณม ตพนตพวงศนวาณพช
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการจพดการธธรกพจ
อ.ทพชชกร สพมมะสธต
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการจพดการธธรกพจ
อ.พพทธนพนทน ปลอดภพย
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการจพดการธธรกพจ

8/2559-3/2560

250,000.00

36

การพพฒนา gene targeted marker
เพพอ
พ ใช ดคพดเลพอกอ ดอยทนดพนเคมมน ดอย
และปานกลาง

ผศ.เสรพมศพร พ จพนทรนเปรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
รศ.สนธพชย
พ จพนทรนเปรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.คพทลมยา ฉพ ตรนเทมย
พ ง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
ดร.ชนากานตน ลพกษณะ
คณะเทคโนโลยมการเกษตร มหาวพทยาลพยบลรพา
วพทยาเขตสระแก ดว

6/2559-5/2560

1,402,915.00

37

การพพฒนากระบวนการผลพตเชพอ
น รา
เขมยว Metarhizium anisopliae
(Metchnikoff) Sorokin เพพอ
พ จพดการ
แมลงศพตรลอ ดอย

ผศ.โสภณ อธไรชพน
พ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา

6/2559-5/2560

1,000,000.00

6/2559-5/2560

1,800,000.00

ผศ.ธนา ชมพสมทรง
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
อ.ณพชานพนทน เกพนอาษา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา
38

การพพฒนากระบวนการผลพตเชพอ
น รา
เขมยว Metarhizium anisopliae
(Metchnikoff) Sorokin เพพอ
พ จพดการ
แมลงศพตรลอ ดอย และการสการวจแมลง
ศพตรลพช
พ จากการเปลมย
พ นนาข ดาวเปม นไรส
อ ดอย

ผศ.โสภณ อธไรชพน
พ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา

อ.สธนศ
พ า สงวนทรพพยน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา
รศ.วพวพฒนน เสพอสะอาด
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา
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ระยะเวลา
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งบประมาณ
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38

การพพฒนากระบวนการผลพตเชพอ
น รา
เขมยว Metarhizium anisopliae
(Metchnikoff) Sorokin เพพอ
พ จพดการ
แมลงศพตรลอ ดอย และการสการวจแมลง
ศพตรลพช
พ จากการเปลมย
พ นนาข ดาวเปม นไรส
อ ดอย

รศ.ดร.อนธชต
พ
ชพนาจรพยวงศน

6/2559-5/2560

1,800,000.00

39

การพพฒนากระบวนการผลพตปลาร ดา
เพพอ
พ เพพม
พ อพตราการผลพตและสร ดางอพต
ลพกษณนของผลพตภพณฑน

รศ. ชพน
พ จพต ประกพตชพยวพฒนา
ภาควพชาเทคโนโลยมทางอาหาร คณะวพทยาศาสตรน
จฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย

5/2559-4/2560

1,674,475.00

ผศ.ปรรพตนน ศธภมพตรโยธพน
โปรแกรมวพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมทาง
อาหาร คณะวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยม
มหาวพทยาลพยราชภพฏนครราชสมมา
อ.ชพน
พ จพต จพนทจรลญพงษน
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเทคโนโลยมการอาหารและโภชนาการ
อ.อพจฉรพยา สธรย
พ า
สาขาวพชาอาหารและบรพการ คณะเทคโนโลยม
มหาวพทยาลพยราชภพฏอธดรธานม
อ.ศานตน เศรษฐชพยมงคล
ภาควพชาเทคโนโลยมทางอาหาร คณะวพทยาศาสตรน
จฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
40

การพพฒนาการทวมจกานวนเซลลนและ
ต ดนแบบชมวผลพตภพณฑนของ
Pseudomonas fluorescens
SP007s เพพอ
พ ใช ดสสงเสรพมการเจรพญเตพบ
โตพพชและควบคธมโรคพพชในระดพบ
อธตสาหกรรม

รศ.สธดฤดม ประเทพองวงศน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช

8/2559-8/2560

1,628,356.00

41

การพพฒนาการทสองเทมย
พ วของจพงหวพด
ตราดเพพอ
พ เชพอ
พ พลชา และ
พ มโยงสลก
ส ม
เวมยดนาม

ผศ.วรรณดม สธทธพนรากร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
นางสาวศพรพ
พ ร ตพนจอ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
ผศ.ภพทรวรรธนน จมรพพฒนนธนธร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา

6/2559-12/2560

1,150,000.00

42

การพพฒนาการทสองเทมย
พ วเชพงสร ดาง
สรรคนในกลธม
ส จพงหวพดนนทบธรม ปทธมธานม
และพระนครศรมอยธธยาเชพอมโยงพพ
น
น ทมพ
พพ
กรธงเทพมหานคร โดยการพพฒนาภาพ
ลพกษณนอยสางมมสวส นรสวม

อ.ภลรวพ พจนน เดชอธม
ส
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาศพลปาชมพ

6/2559-5/2560

742,400.00

ผศ.นธชนารถ รพตนสธวงศนชย
พ
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาศพลปาชมพ
รศ.ณรงคน สมพงษน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการศศกษา
ผศ.ณพ ฐพล รกาไพ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการศศกษา
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนาการทสองเทมย
พ วเชพงสร ดาง
สรรคนในกลธม
ส จพงหวพดนนทบธรม ปทธมธานม
และพระนครศรมอยธธยาเชพอมโยงพพ
น
น ทมพ
พพ
กรธงเทพมหานคร โดยการพพฒนาภาพ
ลพกษณนอยสางมมสวส นรสวม

คณะผผวด จ
ว จย

ผศ.เชพดพงษน ขมระจพตตน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-5/2560

742,400.00

ผศ.ดร. ภาณธวพฒนน ภพกดมอก
พ ษร
คณะการทสองเทมย
พ วและการบรพการ มหาวพทยาลพย
สงขลานครพนทรน
ดร.ศรมปพญญา ธลปกระจสาง
สาขาวพชาการบรพหารการพพฒนา มหาวพทยาลพยราช
ภพฎสวนสธนพนทา
43

การพพฒนาการทสองเทมย
พ วโดยชธมชน
ของจพงหวพดตราดเพพอ
พ เชพอ
พ มโยงสลส
กพมพลชาและเวมยดนาม

ผศ.วรรณดม สธทธพนรากร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา

6/2559-5/2560

1,150,000.00

44

การพพฒนาการประเมพนความมมชวม ต
พ
ของเมลมดพพนธธข
น ดาวโพดระหวสางการ
เกมบรพกษาด ดวยเครพอ
พ งตรวจวพดเอทานอ
ลแบบดพดแปร

อ.ดการงวธฒ พ อสอนวพมล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

5/2559-3/2561

6,000,000.00

อ.ดการงวธฒ พ อสอนวพมล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.วพนชพย จพนทรนประเสรพฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.วพนชพย จพนทรนประเสรพฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.ธรรมศพกดพธ ทองเกตธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน

5/2559-5/2561

600,000.00

5/2559-3/2561

6,000,000.00

5/2559-5/2561

600,000.00

ดร.จพกรพล สธนทรวราภาส
ศลนยนพพนธธวศ
พ วกรรมและเทคโนโลยมชวม ภาพแหสงชาตพ
หนสวยปฏพบต
พ ก
พ ารเทคโนโลยมแปรรลปมพนสกาปะหลพงและ
แปด ง

6/2559-11/2560

2,153,700.00

10/2558-9/2559

150,000.00

45

การพพฒนาการผลพตตพวกรองจากแผสน
เส ดนใยผสมทมม
พ ส
ม ารออกฤทธพจ
ธ าก
สารสกพดจากกากอ ดอย

ดร.กธลฤดม แสงสมทอง
ศลนยนพพนธธวศ
พ วกรรมและเทคโนโลยมชวม ภาพแหสงชาตพ
หนสวยปฏพบต
พ ก
พ ารเทคโนโลยมแปรรลปมพนสกาปะหลพงและ
แปด ง
ดร.ศพรล
พ ก
พ ษณน เลมย
น งประยลร
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
รศ.ปพ ต พ กพนตพงกธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
นางสาวชลลดา บธราชรพนทรน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
46

การพพฒนาขพวน โฟโตอาโนดเพพอ
พ เพพม
พ
ประสพทธพภาพของเซลลนแสงอาทพตยน
ชนพดสมย ดอมไวแสงสพงกะสมออกไซดน

อ.ศศพมลฑล มสวงศรมจพนทรน
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน
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คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

47

การพพฒนาเครพอ
พ งดพม
พ ชนพดผงและผล
ตสอการปกปด องโรคอพลไซเมอรนทเมพ กพด
จากการเหนมย
พ วนก าในสพตวนทดลอง

ผศ.วรรณวพมล คล ดายประดพษฐน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง
ถกลรพตนน ทพกษพมา
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง คณะประมง
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

8/2558-6/2561

50,000.00

48

การพพฒนาตพวชมวน พดสกาหรพบประเมพน
พพน
น ทมส
พ าธารณะสมเขมยวในเมพองภายใต ด
แนวคพดคารนบอนตกาพ : กรณมศก
ศ ษาสวน
สาธารณะในกรธงเทพมหานคร

อ.อาทพตยน ลพมปพ ยากร
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภลมส
พ ถาปพ ตยกรรม

5/2559-5/2561

600,000.00

49

การพพฒนาไถจานแบบมมชด
ธ ปรพบแรง
ฉธดลากสกาหรพบการปลลกอ ดอย

อ.อาทพตยน พวงสมบพต พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร

6/2559-5/2560

1,300,000.00

50

การพพฒนาเทคนพคการตรวจสธภาพยาง
ก ดอนถ ดวยแบบรวดเรมว

รศ.อนธพพนธน เทอดวงศนวรกธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร

2/2559-2/2560

737,220.00

51

การพพฒนาโปรแกรมแอปพลพเคชพน
พ
และเวมปไซตนฐานข ดอมลลของอาหาร
ท ดองถพน
พ สลก
ส ารเปม นเมพองสร ดางสรรคนด ดาน
อาหารของจพงหวพดภลเกมต

นางพพชรม ตพงน ตระกลล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร

5/2559-5/2560

1,475,000.00

รศ.ณรงคน สมพงษน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการศศกษา
ผศ.ณพ ฐพล รกาไพ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการศศกษา
ดร.วารธณม วารพญญานนทน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
52

การพพฒนาผลพตภพณฑนอาหารจาก
เทคโนโลยมเอกซนทรลซน
พ เสรพมแปด งขพง
ซศงพ เปม นผลพลอยได ดจาการผลพตนกน าขพง

นางจธฬาลพกษณน จารธนธช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

11/2558-4/2560

1,572,950.00

53

การพพฒนาผ ดูลประกอบการโลจพสตพกสน
รายเดพมและการสร ดางผ ดูลประกอบการ
โลจพสตพกสนรายใหมสของไทยเพพอ
พ รอง
รพบเขตพพฒนาเศรษฐกพจพพเศษตาก

อ.ศธภฤกษน สธขสมาน
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการ

5/2559-5/2560

2,598,530.00

5/2559-5/2560

800,000.00

4/2559-10/2560

2,759,715.00

อ.ธงชพย ศรมวรรธนะ
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการตลาด
นายเสนมย น นพวพฒนพงศน
54

การพพฒนาภาพลพกษณนของอาหาร
ท ดองถพน
พ สลก
ส ารเปม นเมพองสร ดางสรรคนด ดาน
อาหารของจพงหวพดภลเกมต

นางพพชรม ตพงน ตระกลล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
ผศ.ดร.ศพวฤทธพธ พงศกรรพงศพลปน
สกานพกวพชาการจพดการ มหาวพทยาลพยวลพยลพกษณน
ดร.พพมพนลภพส พงศกรรพงศพลปน
สกานพกวพชาการจพดการ มหาวพทยาลพยวลพยลพกษณน

55

การพพฒนาระบบคลพงหนสวยกพตเพพอ
พ
การเทมยบโอนความรล ด ทพกษะ ไปสลก
ส าร
ยกระดพบมาตรฐานฝม มพอแรงงาน หรพอ
การศศกษาในระดพบทมส
พ งล ขศน
น

ศาตราจารยน ดร.อภพชย
พ พพนธเสน
สถาบพนการจพดการเพพอ
พ ชนบทและสพงคม
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55

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนาระบบคลพงหนสวยกพตเพพอ
พ
การเทมยบโอนความรล ด ทพกษะ ไปสลก
ส าร
ยกระดพบมาตรฐานฝม มพอแรงงาน หรพอ
การศศกษาในระดพบทมส
พ งล ขศน
น

คณะผผวด จ
ว จย

รศ.อนธชย
พ รามวรพงกลร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

4/2559-10/2560

2,759,715.00

ผศ.นลพนรพตนน รพกกธศล
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
56

การพพฒนาศพกยภาพของผ ดูลประกอบ
การขนาดเลมกและขนาดกลางใน
กลสูม
ธ อธตสาหกรรมอาหารและ
อธตสาหกรรมอพน
พ ทมเพ กมย
พ วข ดอง:
ผลพตภพณฑนขนมขบเคมย
น วเสรพมสธขภาพ
ด ดวยกระเจมจ ยบเขมยว (กลธม
ส 15)

นางจธฬาลพกษณน จารธนธช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

9/2559-7/2560

480,000.00

57

การพพฒนาศพกยภาพของผ ดูลประกอบ
การขนาดเลมกและขนาดกลางใน
กลสูม
ธ อธตสาหกรรมอาหารและ
อธตสาหกรรมอพน
พ ทมเพ กมย
พ วข ดอง:
ผลพตภพณฑนเครพอ
พ งดพม
พ ผงพร ดอมชง
โปรตมนสลง (กลสูม
ธ 16)

นางสาวสธภค
พ ชนมน คลสองดม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

9/2559-7/2560

480,000.00

58

การพพฒนาศพกยภาพของผ ดูลประกอบ
การขนาดเลมกและขนาดกลางใน
กลสูม
ธ อธตสาหกรรมอาหารและ
อธตสาหกรรมอพน
พ ทมเพ กมย
พ วข ดอง: ผ ดูล
ประกอบการเยลลมบ
พ รรจธนกนาผลไม ดปพพ น (
กลสูม
ธ 9)

ดร.วพชชา ตรมสวธ รรณ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

9/2559-7/2560

960,000.00

59

การพพฒนาศพกยภาพของผล ดประกอบ
การขนาดเลมกและขนาดกลางในกลธม
ส
อธตสาหกรรมอาหารและอธตสาหกรรม
อพน
พ ไทมเกมย
พ วข ดอง: ผ ดูลประกอบการก
ลสูม
ธ เครพอ
พ งดพม
พ และเครพอ
พ งดพม
พ กศงพ สกาเรมจ
รลป (กลสูม
ธ ทมพ 8)

นางสาวสธวณ
ม า จพนทพพรพกษน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

8/2559-6/2560

960,000.00

60

การพพฒนาสมรรถนะการจพดการอยสาง
มมสวส นรสวมแหลสงทสองเทมย
พ วพธนกนาร ดอน
กลสูม
ธ ทสองเทมย
พ วอารยธรรมล ดานนา

ผศ.อรรณพ หอมจพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
รศ.ดร.ราณม อพสช
พ ย
พ กธล
มหาวพทยาลพยสธโขทพยธรรมธพราช

6/2559-5/2560

600,000.00

61

การพพฒนาสลตรและกระบวนการผลพต
ขนมเปมจ ยะกธหลาบเพพอ
พ ยพดอายธการเกมบ
รพกษา

ผศ.จพตศพร พ ราชตนะพพนธธน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

9/2559-7/2560

480,000.00

62

การพพฒนาเส ดนทางการทสองเทมย
พ วโดย
ชธมชนในพพน
น ทมจ
พ พงหวพดตราดเชพอ
พ มโยง
สลก
พ วกพมพลชาและเวมยตนาม
ส ารทสองเทมย
บนพพน
น ฐานอพตลพกษณนของท ดองถพน
พ

ผศ.วรรณดม สธทธพนรากร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา

6/2559-5/2560

749,900.00

6/2559-12/2560

749,900.00

ผศ.วรรณดม สธทธพนรากร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
63

การพพฒนาเส ดนทางการทสองเทมย
พ วใน
พพน
น ทมต
พ ราดเชพอ
ทสองเทมย
พ ว
พ มสลก
ส าร
กพมพลชาและเวมยดนามบนพพน
น ฐานอพต
ลพกษณนของ
ท ดองถพน
พ

ผศ.วรรณดม สธทธพนรากร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
ผศ.จพนตนา กาญจนวพสท
ธ ธพธ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
ผศ.บธษบา ต ดนทอง
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภาษาตสางประเทศ

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

Page 48 of 200

รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

63

การพพฒนาเส ดนทางการทสองเทมย
พ วใน
พพน
น ทมต
พ ราดเชพอ
ทสองเทมย
พ ว
พ มสลก
ส าร
กพมพลชาและเวมยดนามบนพพน
น ฐานอพต
ลพกษณนของ
ท ดองถพน
พ

คณะผผวด จ
ว จย

นาง จพนทพรา ผาสธข
โรงเรมยนตราษตระการคธณ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-12/2560

749,900.00

5/2559-4/2560

1,520,640.00

5/2559-5/2560

1,264,400.00

6/2559-5/2560

1,673,290.00

ดร.พรหมปพร นวลแสง
คณะครธอต
ธ สาหกรรม (สถาปพ ตยน) สจล.
64

การพพฒนาแหลสงทสองเทมย
พ วเชพงธรณม
และอพญมณม อกาเภอเดสนชพย-วพงชพน
น
จพงหวพดแพรส

อ.สมฤดม สาธพตคธณ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
ผศ.กฤษณน วพนอพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
พพษณธพงศน กาญจนพยนตน
ภาควพชาธรณมวท
พ ยา คณะวพทยาศาสตรน จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย
ภลวดล วรรธนะชพยแสง
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทพวไป สาขาอพญมณมและ
เครพอ
พ งประดพบ คณะวพทยาศาสตรน มหาวพทยาลพยศรมนครพน
ทรวพโรฒ
กพตตพ เชาวนะ
สกานพกวพชาสถาปพ ตยกรรมศาสตรนและการออกแบบ
มหาวพทยาลพยวลพยลพกษณน
อ.ธมระชาตพ ลมป
น ระเสรพฐ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเคมม

65

การพพฒนาอพตลพกษณนและเอกลพกษณน
ของอาหารท ดองถพน
พ สลก
ส ารเปม นเมพอง
สร ดางสรรคนด ดานอาหารของจพงหวพด
ภลเกมต

นางพพชรม ตพงน ตระกลล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
นางสาวกรธณา วงษน กระจสาง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
ผศ.ดร. มาฤดม ผสองพพพพฒนนพงศน
สถาบพนเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาเจ ดาคธณทหาร
ลาดกระบพง
ดร.วารธณม วารพญญานนทน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
ดร.ลพดดา แสงเดพอน วพฒนศพรธพ รรม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
ดร.สธมต
พ รา บธญบการธง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
อ.อรช กระแสอพนทรน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสถาปพ ตยกรรม
นางสาวนภาวดม โรจนธรรม
ไมสระบธหนสวยงาน

66

การพพฒนาอธปกรณนขนถสายสพนค ดา
สกาหรพบการขนสสงตสอเนพอ
พ งหลายรลป
แบบ

ผศ.ชนะ รพกษน ศรพ พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
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66

การพพฒนาอธปกรณนขนถสายสพนค ดา
สกาหรพบการขนสสงตสอเนพอ
พ งหลายรลป
แบบ

ผศ. ชวลพต มณมศรม
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยศรมปทธม

6/2559-5/2560

1,673,290.00

67

การเพพม
พ ประสพทธพภาพการขนสสงตสอ
เนพอ
พ งหลายรลปแบบของประเทศไทย
เพพอ
พ รองรพบการเปพ ดประชาคม
เศรษฐกพจอาเซมยน

รศ.อนพนตน มธงส วพฒนา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

6/2559-5/2560

3,900,520.00

68

การเพพม
พ ประสพทธพภาพการดลดซพบสม
ของระบบ granular activatied
carbon (GAC) ในกระบวนการผลพต
นกน าตาลทรายขาว

อ.อธลย
พ วรรณน วพทยเกมยรตพ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ

6/2559-5/2560

1,800,000.00

69

การวพเคราะหนการตพดสพนใจเชพง
นโยบายในการสนพบสนธนการแปรรลป
ผลพตภพณฑนยางพาราอยสางมมศก
พ ยภาพ
ของประเทศไทย

อ.นราภรณน เภาประเสรพฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

2/2559-2/2560

700,480.00

รศ.จธฑา พพชต
พ ลกาเคมญ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
70

การวพเคราะหนเครพอขสายทางสพงคมเพพอ
พ
พพฒนาการดกาเนพนงานกลสูม
ธ ผ ดาทอมพด
หมม:พ ตกาบลบ ดานกล ดวย อกาเภอบ ดานหมมพ
จพงหวพดลพบธรม

อ.สานพต ฤทธพม
ธ นตรม
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
สาขาวพชาการบรพหารและพพฒนาสพงคม

5/2559-4/2560

712,140.00

71

การศศกษาการใช ดเรพอพลพงงานแสง
อาทพตยนเพพอ
พ การพพฒนาการทสองเทมย
พ ว
ทางนกน าในกรธงเทพมหานคร

ผศ.ยอดชาย เตมยเปพน น
คณะพาณพชยนาวมนานาชาตพ ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมทางทะเล
อ.พรรณศพกดพธ เอมย
พ มรพกษา
คณะพาณพชยนาวมนานาชาตพ ศรมราชา
ภาควพชาวพทยาการเดพนเรพอและโลจพสตพกสนทางทะเล
อ.สาธพต พงษน ดวง
คณะพาณพชยนาวมนานาชาตพ ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมทางทะเล
อ.เกวลพน มะลพ
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
อ.กนกพร เพมยรประเสรพฐ
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนประยธกตน
อ.มนตนชย
พ ลมลาถาวรสธข
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
อ.วรยศ ละม ดายศรม
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนประยธกตน
อรษา ตพนตพยะวงศนษา
ภาควพชาสพงคมศาสตรน คณะศพลปศาสตรนประยธกตน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาพระนครเหนพอ

6/2559-5/2560

3,013,600.00

72

การศศกษาการตอบสนองระดพบ
โมเลกธลของต ดนอสอนถพพวเขมยวตสอความ
เครมยดจากสภาวะนกน าทสวมขพง

ผศ.ปพ ยะดา จพนทวงศน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน

9/2559-8/2561

600,000.00

73

การศศกษาการสกพดและคธณลพกษณะ
ของลพกนพนจากชานอ ดอย

ผศ.ประมธข ภระกลลสธขสถพตยน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
อ.กฤษณา ตรมศล
ม วพฒนกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร

6/2559-5/2560

1,179,800.00
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74

การศศกษาทางชมวเคมมและโครงสร ดาง
ของเอนไซมนเบต ดา-ไซโลซพเดสจาก
Aspergillus niger

รศ.ประชธมพร คงเสรม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมวเคมม

8/2559-7/2565

250,000.00

75

การศศกษาเปรมยบเทมยบการทกางาน
ของพรวนจอบหมธนและพรวนแนวดพงพ

รศ.ประเทพอง อธษาบรพสท
ธ ธพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร
นายณรงคน อธน
ส คง
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร
อ.ศพรศ
พ ก
พ ดพธ เชพดเกมยรตพพล
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร
นายสพนตพภาพ ศรมสข
ธ จร
ไมสระบธหนสวยงาน

6/2559-5/2560

1,611,390.00

76

การศศกษาพฤตพกรรมของนพกทสอง
เทมย
พ วชาวไทยและตสางประเทศบน
เส ดนทางเชพอ
พ มโยงตราด กพมพลชาและ
เวมยดนาม

ผศ.วรรณดม สธทธพนรากร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา

6/2559-5/2560

745,100.00

ผศ.จพตตนโสภพณ มมระเกตธ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาอธตสาหกรรมบรพการ
ผศ.นพภา นพรต
ธ ตพกล
ธ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการจพดการธธรกพจ
รศ.เมธพนม วงศนวานพช รพมภกาภรณน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
ดร.ทรงธรรม
ปานสกธณ
สมพพศ
ตพวสพนตน
ชไมพร
เอกทพศนาวรรณ
77

การศศกษารลปแบบเพพอ
พ ความยพพงยพนของ
อธตสาหกรรมอ ดอยและนกน าตาล

อ.กฤษณา ตรมศล
ม วพฒนกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
ผศ.ธนพต พธทธพงษน ศรพ พ
พ ร
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
ผศ.ประกพต สธขใย
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
อ.ทรงยศ โชตพชต
ธ ม
พ า
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

6/2559-5/2560

1,809,500.00

78

การศศกษาลพกษณะและการแสดงออก
ของกลธม
ส ยมน
trehalose-6-phosphate synthase
ในอ ดอยภายใต ดสภาพขาดนกน า

อ.นงลพกษณน เทมยนเสรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

6/2559-5/2560

1,000,000.00

อ.ดร.พนพดา คงสวพสดพวธ รกธล
คณะวพทยาศาสตรน มหาวพทยาลพยมหพดล

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

Page 51 of 200

รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

78

การศศกษาลพกษณะและการแสดงออก
ของกลธม
ส ยมน
trehalose-6-phosphate synthase
ในอ ดอยภายใต ดสภาพขาดนกน า

รศ.ประเสรพฐ ฉพ ตรวชพระวงษน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

6/2559-5/2560

1,000,000.00

79

การศศกษาศพกยภาพและการวพเคราะหน
ความคธ ดมคสาทางเศรษฐศาสตรนของ
การใช ดเรพอพลพงงานแสงอาทพตยน
สกาหรพบการทสองเทมย
พ วทางนกน าใน
กรธงเทพมหานคร

อ.เกวลพน มะลพ
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

6/2559-5/2560

1,081,200.00

อ.อรษา ตพนตพยะวงศนษา
ภาควพชาสพงคมศาสตรน คณะศพลปศาสตรนประยธกตน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาพระนครเหนพอ
อ.กนกพร เพมยรประเสรพฐ
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนประยธกตน
อ.มนตนชย
พ ลมลาถาวรสธข
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
อ.วรยศ ละม ดายศรม
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนประยธกตน
80

การศศกษาหน ดาทมแ
พ ละสภาวะทมเพ หมาะ
สมตสอการทกางานของยมน LEC1 และ
ยมน BBM ทมค
พ วบคธมกระบวนการ
พพฒนาเปม นต ดนอสอนเพพอ
พ ยสนระยะเวลา
การเพาะเลมย
น งเนพอ
น เยพอ
พ ในปาลนมนกน ามพน

ผศ.ชพชวาล จพนทราสธรย
พ ารพตนน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน

6/2559-6/2562

1,500,000.00

81

การสสงเสรพมการทสองเทมย
พ วเมพองสร ดาง
สรรคนด ดานอาหารท ดองถพน
พ ของจพงหวพด
ภลเกมต

นางพพชรม ตพงน ตระกลล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
นพ. โกศล แตงอธทพย
รองนายกเทศมนตรมจพงหวพดภลเกมต/นายกสมาคมเพ
อรานากพน

5/2559-5/2560

222,200.00

ดร.วารธณม วารพญญานนทน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
82

การสร ดางฐานข ดอมลลดมเอมนเอบารนโค ดด
และคลพงเชพอ
ส โรคในคน
น สกาหรพบยมสตนกอ
และสพตวนในประเทศไทย

อ.ชมพลเนกขน ยธรญาตพ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยาและวพทยาภลมค
พ ธ ดมกพน

7/2558-12/2560

300,000.00

83

การสร ดางมลลคสาบนการจพดการโซสอป
ธ
ทานผลพตภพณฑนฮาลาลจากสมธนไพร
สกาหรพบธธรกพจสปา

รศ.ธนโชตพ บธญวรโชตพ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
ผศ.รวพพม
พ พน ฉวมสข
ธ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
รศ.พรธพภา องคนคณ
ธ ารพกษน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
ดร.อตพนธช แซสจวพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
นางมณฑา วงศนมณมโรจนน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)

5/2559-8/2560

3,878,110.00
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83

การสร ดางมลลคสาบนการจพดการโซสอป
ธ
ทานผลพตภพณฑนฮาลาลจากสมธนไพร
สกาหรพบธธรกพจสปา

อ.อพจฉรา เกษสธวรรณ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
อ.อภพชญา ลมลาวณพชกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
อ.พพทวพส เอพอ
น สพงคมเศรษฐน
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการ

5/2559-8/2560

3,878,110.00

84

การสร ดางมลลคสาเพพม
พ แกสชานอ ดอยด ดวย
วพธก
ม ารทางเทคโนโลยมชวม ภาพ

รศ.ภคมน จพตประเสรพฐ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ

6/2559-5/2560

2,000,000.00

85

การสร ดางลายพพมพนดเม อมนเอเพพอ
พ ระบธ
ความจกาเพาะของพลพบพลศงธารพพนธธน
ไม ดนกน าใกล ดสลญพพนธธใน นประเทศไทย
และการปรพบปรธงพพนธธกรรมโดยใช ดรพงสม
แกมมา (ทธน คปก. สาขาวพทยา
ศาสตรนและเทคโนโลยม รธน
ส ทมพ 18 รหพส
โครงการ PHD58K0026)

ผศ.วพภา หงษน ตระกลล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน

2/2559-1/2564

250,000.00

นางสาว พพรย
พ า ภลธ
ส พญญาวพวพฒนน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน คณะวพทยาศาสตรน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
86

การสพงเคราะหนและการตรวจสอบ
สมบพตเพ ฉพาะของเส ดนใยอพเลมกโดรส
ปพ นโพลม3-เฮกซพลไทโอฟพ น(พม3เอ
ชทม) เพพอ
พ การเปม นสารตพวนก าโฮ
ลในเซลลนแสงอาทพตยนชนพดเพอร
อฟสไกดน

อ.พงศนเทพ ประจงทพศนน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพสดธศาสตรน

5/2559-5/2561

600,000.00

87

การสพงเคราะหนและผลพตกรรมอนธภาค
นาโนไมสชอบนกน ายพงพ ยวดและต ดาน
จธลน
พ ทรมยเน พพอ
พ เปม นสารเตพมแตสงสกาหรพบ
การเคลพอบบรรจธภณ
พ ฑนกระดาษ

ผศ.วรรณวพมล ปาสาณพพนธน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพสดธศาสตรน

8/2559-9/2562

1,328,000.00

นายเอกภาพ หพวใจแก ดว
ภาควพชาวพสดธศาสตรน คณะวพทยาศาสตรน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
88

การสการวจแมลงศพตรลพช
พ จากการ
เปลมย
พ นนาข ดาวเปม นไรสอ ดอย

ผศ.โสภณ อธไรชพน
พ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา
อ.สธนศ
พ า สงวนทรพพยน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา
รศ.นพนทศพกดพธ ปพพ นแก ดว
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา
ผศ.โสภณ อธไรชพน
พ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา
อ.ยธวธพดา ศรมพลแทสน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา

6/2559-5/2560

600,000.00

89

ความมพพนคงทางพลพงงานของอาเซมยน
: บทวพเคราะหนนโยบายพลพงงานหมธน
เวมยนของมาเลเซมยและอพนโดนมเซมย

ผศ.กพงพ กนก ชวลพตธการง
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชารพฐศาสตรนและรพฐประศาสนศาสตรน

9/2559-12/2560

518,100.00
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90

ความสามารถในการยพบยพงน การอพกเสบ
ของไคโตซานตสอการตอบสนองทาง
ภลมค
พ ดูธมกพนภายนอกรสางกายของ
เซลลนมดลลกวพว

อ.สร ดอยสธดา โชตพมานธกล
ล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพตววพทยา

6/2559-5/2561

600,000.00

91

ความหลากหลายของเอนโดไฟตพก
ยมสตนในใบพพชเศรษฐกพจและความ
สามารถในการควบคธมราโรคพพช

ศ.สาวพตรม ลพม
พ ทอง
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยา
น.ส.พพณณพดา ขธนนามวงษน
นพสต
พ ปรพญญาเอก คณะวพทยาศาสตรน บางเขน ภาค
วพชาจธลชมววพทยา

12/2558-11/255
9

230,000.00

ผศ.นพพล เลพศวพฒนาสกธล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยา
92

คธณสมบพตก
พ ารต ดานโรคเบาหวานของ
สารสกพดฟลาโวนอยดนจากถพพวเขมยว

อ.สธดาทพพยน แซสตน
พน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
นางสาวอรไท แซสตงพน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควพชาวพทยา
ศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

5/2559-5/2561

600,000.00

93

คธณสมบพตก
พ ารสสงผสานในแกรฟม นหลาย
ชพน
พ น
น และวพสดธชน
พ น เดมยว ซพลซ
ม , เจอร
มานมน และสเตนมน

ผศ.บกาเหนม จ สธดชมโฉม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน

6/2559-6/2562

1,500,000.00

94

โครงการเครพอขสายวพจพยนานาชาตพ"
เครพอขสายนวพตกรรมอาหารและชม
ววพสดธ"

รศ.ปารพฉพตร หงสประภาส
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
ดร.กมลวรรณ อพศราคาร (PostDoc)
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
คณะอธตสาหกรรมเกษตร

9/2559-8/2562

10,000,000.00

ผศ.มาศอธบล ทองงาม
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.อธทพย กลพน
พ เกษร
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
อ.กนกรพตนน ลพมปพ โสภณ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
อ.สธดาทพพยน แซสตน
พน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
ดร.ศธจรพ พตนน สงวนรพงศพรก
พ ล
ธ
ศลนยนวจ
พ พยพพชไรสขอนแกสน กรมวพชาการเกษตร
ผศ.ดร.เสาวคนธน วงศาสธลก
พ ษณน
ภาควพชาวพศวกรรมอาหาร คณะวพศวกรรมศาสตรน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาธนบธรม
95

โครงการวพจพยอธตสาหกรรมการทสอง
เทมย
พ วและบรพการ

ผศ.สธภาวดม โพธพยะราช
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนประยธกตน

2/2559-1/2560

5,317,840.00

96

โครงสร ดางและการยพบยพงน ของพลา
สเมมบซพนห ดาจากเชพอ
น พลาสโมเดมยม
ฟาลซพพารพม พลาสโมเดมยม ไวแวกซน
และ พลาสโมเดมยม โนวไซ

ผศ.นลวพฒนน บธญญาลพย
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมวเคมม

6/2559-6/2562

1,500,000.00
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97

ชธดโครงการ "โลจพสตพกสนและโซสอป
ธ
ทาน"

ผศ.ปนพดดา กสพกจพ วพวพฒนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

2/2559-1/2560

4,125,383.00

98

ชธดตรวจสอบรวดเรมวและจกาเพาะ
สกาหรพบโรคเลปโตสไปโรซมสในสพตวน
เลมย
น งเปม นเพพอ
พ นโดยเทคนพคพพนธธ
วพศวกรรมโปรตมนและนาโน
เทคโนโลยม

ผศ.ศพรวพ รรณ พราพงษน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสรมรวพทยา

2/2559-1/2560

292,000.00

นางสาวสพณมนาต ศรมพพฒนกธล
สาขาพพนธธวศ
พ วกรรม บว. มก.
99

ตพวเรสงปฏพกรพ ย
พ าโลหะผสมของ
รลทเม นมยม ทองแดง แมงกานมส
เทลลลเรมยม และโซเดมยมคลอไรดน
สกาหรพบปฏพกรพ ย
พ าอพพมอกซพเดชพน
พ ของโพ
รพพลน
ม เปม นโพรพพลน
ม ออกไซดน

อ.อนธสรณน สพบสาย
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

5/2559-5/2561

600,000.00

100

ทพศนคตพและความเตมมใจจสายของผ ดูล
บรพโภคตสอสพนค ดาข ดาวบรรจธถงธ ทมไพ ด ดรพบ
การรพบรองการค ดาทมเพ ปม นธรรมในรลป
แบบเฉพาะของประเทศไทย

ผศ.สพนตพ แสงเลพศไสว
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

10/2558-10/255
9

644,200.00

101

ทางเลพอกเชพงนโยบายสกาหรพบการ
จพดการศพตรลพช
พ ทมเพ ปม นมพตรตสอสพงพ แวด
ล ดอมในประเทศไทย

รศ.สธวรรณา ประณมตวตกธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ดร. ปรพศนมย น ทพพยนรพกษา
Freelanch Researcher

2/2559-2/2560

794,300.00

อ.เอพอ
น สพรจ
พ น
พ ดา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
102

ธรนมนเพ วศ สถานภาพ ศพกยภาพของ
นกน าและโคลนพธนกนาร ดอนกลสูม
ธ ทสอง
เทมย
พ วอารยธรรมล ดานนา

ผศ.อรรณพ หอมจพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
ผศ.อรรณพ หอมจพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
อ.พงศกร จพวาภรณนคป
ธ ตน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
อ.กพญจนนนรม ชสวงฉกพา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

6/2559-5/2560

846,700.00

103

นวพตกรรมการปรพบปรธงพพนธธอ
น ดอยโดย
เทคโนโลยมชวม ภาพ

ผศ.เสรพมศพร พ จพนทรนเปรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
รศ.สนธพชย
พ จพนทรนเปรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
ดร.จธฑาเทพ วพชรไชยคธปตน
ศลนยนเทคโนโลยมชวม ภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตรน

6/2559-5/2560

3,613,915.00

104

นวพตกรรมผลพตภพณฑนไลสยงธ จากหญ ดา
แฝก

ศ.ธมรภาพ เจรพญวพรย
พ ะภาพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชากมฏวพทยา

9/2559-8/2561

2,085,820.00

105

นพสต
พ ตพดดพน คพดเขมยน สร ดางสรรคนสอ
พ
ชธมชน

อ.ศรพณยนธร ศศพธนากรแก ดว
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชานพเทศศาสตรนและสารสนเทศศาสตรน

8/2559-6/2560

250,000.00
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105

นพสต
พ ตพดดพน คพดเขมยน สร ดางสรรคนสอ
พ
ชธมชน

ผศ.ดร.วพไลวรรณ จงวพไลเกษม
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรน

8/2559-6/2560

250,000.00

106

แนวทางการขพบเคลพอ
พ นเครพอขสาย
ความรสวมมพอพหธภาคมเพพอ
พ การพพฒนา
คธณภาพการศศกษาของโรงเรมยนขนาด
เลมก จพงหวพดนครปฐม

รศ.สธมต
พ ร สธวรรณ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

9/2559-9/2560

768,350.00

6/2559-11/2560

2,476,316.00

รศ.บรรจบ ภพรมยนคกา
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนการกมฬา
ผศ.ทพศตรพน วรรณเกตธศรพ พ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา
ผศ.นพนทรพตนน เครพออพนทรน
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา
อ.กธลธพดา นธกล
ล ธรรม
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา
อ.วพทพศนน ฝพ กเจรพญผล
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา
อ.ธมรศพกดพธ สร ดอยคมรม
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา
อ.สธธารพตนน ชาวนาฟาง
มหาวพทยาลพยราชภพฏนครปฐม
107

แนวทางการพพฒนาและเสรพมสร ดาง
ความเข ดมแขมงให ดกพบเกษตรกรชาวไรส
อ ดอยเพพอ
พ การคงอยลใส นอาชมพได ดอยสาง
ยพพงยพน

อ.ธมราพร ทองปพ ญญา
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพงคมวพทยาและมานธษยวพทยา
อ.พงศนภค
พ บานชพน
พ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการจพดการธธรกพจ
อ.พลนศพกดพธ ไม ดโภคทรพพยน
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภลมศ
พ าสตรน

108

แนวทางการยกระดพบศพกยภาพเกษตร
กรผ ดูลเลมย
น งไหมอมรใมพ นเชพงอธตสาหกรรม

อ.ณพ ฐพล พจนาประเสรพฐ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

9/2559-9/2560

1,415,006.00

109

บทบาททมแ
พ ขสงขพนกพนระหวสางภาษา
ประจกาชาตพกบ
พ ภาษาอพงกฤษใน
ประเทศกลธม
ส อาเซมยน: การศศกษาการ
เลพอกภาษาในแวดวงกฎหมาย สพอ
พ
การศศกษา วรรณกรรม และการเมพอง

ศ. ดร. อมรา ประสพทธพรธ พฐสพนธธน
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย

8/2559-8/2562

9,000,000.00

Thom Huebner
San Jos State University
รศ.จรพลวพไล จรลญโรจนน
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาศพลปศาสตรน
ผล ดชสวยศาสตราจารยน ดร. ธนานพนทน ตรงดม
มหาวพทยาลพยมหาสารคาม
อาจารยน ดร. ภาวดม สายสธวรรณ
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
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109

ชชอ
ท โครงการววจ จย

บทบาททมแ
พ ขสงขพนกพนระหวสางภาษา
ประจกาชาตพกบ
พ ภาษาอพงกฤษใน
ประเทศกลธม
ส อาเซมยน: การศศกษาการ
เลพอกภาษาในแวดวงกฎหมาย สพอ
พ
การศศกษา วรรณกรรม และการเมพอง

คณะผผวด จ
ว จย

อาจารยน ดร.มนสพการ เฮงสธวรรณ
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

8/2559-8/2562

9,000,000.00

อาจารยน ดร.กพตตพนาถ เรขาลพลต
พ
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
อาจารยนโสภพตา สธขชสวย
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
110

บทเพลงทางแปรในวรรณกรรมเปม ย
โนของเบโทเฟน : การแสดงดนตรม
พร ดอมบทวพเคราะหน

ผศ.ภาวไล ตพนจพนทรนพงศน
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาดนตรม

10/2558-9/2559

400,000.00

111

ประพพนธศาสตรนของความหลพง: ความ
ทรงจกาวพฒนธรรมกพบวรรณกรรมศศกษา
(ในโครงการ "วพธวม ท
พ ยารสวมสมพยใน
การศศกษาวรรณกรรม")

รศ.นพทธนพย ประสานนาม
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวรรณคดม

4/2559-3/2561

40,000.00

112

ประสานงานชธดโครงการ "ยางพารา"

อ.วมรศพกดพธ สมพทธพพงศน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพสดธศาสตรน

1/2559-12/2559

3,995,930.00

113

ประสานงานชธดโครงการ "อ ดอยและ
นกน าตาล"

รศ.วพรพตนน วาณพชยนศรมรพตนา
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ

10/2558-9/2559

3,981,490.00

114

ปพ จจพยทางเศรษฐสพงคมทมม
พ ผ
ม ลตสอการ
พพฒนาการผลพตเมลมดพพนธธข
น ดาวในเขต
พพน
น ทมจ
พ พงหวพดนครสวรรคน ภาคเหนพอ
ตอนลสางของไทย

รศ.เอมอร อพงสธรพตนน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร

10/2558-9/2560

240,000.00

2/2558-1/2561

1,802,000.00

9/2559-8/2561

200,000.00

รศ.สนธพชย
พ จพนทรนเปรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.กพมปนาท วพจต
พ รศรมกมล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ศ.เจรพญศพกดพธ โรจนฤทธพพ
ธ เพ ชษฐน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.คนศงรพตนน คกามณม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร
115

ปพ จจพยทมม
พ ผ
ม ลตสอการปรากฏของ
หพงพ ห ดอยสกธล Pteroptyx
(Coleoptera: Lampyridae) และ
พฤตพกรรมการผสมพพนธธน

ผศ.อพญชนา ทสานเจรพญ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชากมฏวพทยา
สรญา ใจกล ดา
คณะเกษตร บางเขน ภาควพชากมฏวพทยา
รศ.นพนทศพกดพธ ปพพ นแก ดว
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา

116

ผลของวพธก
ม ารอบแห ดงและอธณหภลม พ
อบแห ดงทมม
พ ต
ม อ
ส จลนพลศาสตรนการอบ
แห ดงและคธณภาพของเหมดหอม

ผศ.รตพยา ธธวพาณพชยานพนทน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
ดร.ลพดดา แสงเดพอน วพฒนศพรธพ รรม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

ผลของวพธก
ม ารอบแห ดงและอธณหภลม พ
อบแห ดงทมม
พ ต
ม อ
ส จลนพลศาสตรนการอบ
แห ดงและคธณภาพของเหมดหอม

คณะผผวด จ
ว จย

รศ.ดร.สมเกมยรตพ ปรพชญาวรากร
มจธ.

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

9/2559-8/2561

200,000.00

ศ.ดร.สมชาตพ โสภณรณฤทธพธ
มจธ.
117

พฤตพกรรมของนพกทสองเทมย
พ วชาวไทย
และตสางประเทศบนเส ดนทางเชพอ
พ มโยง
ตราด กพมพลชาและเวมยดนาม

ผศ.วรรณดม สธทธพนรากร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา

6/2559-12/2560

745,100.00

118

พลาสมาฟพ สก
พ สนอวกาศและรพงสม
คอสมพก

ศ.ดร.เดวพด รลฟโฟโล
มหาวพทยาลพยมหพดล

7/2559-7/2561

4,000,000.00

อ.มณมเนตร เวชกามา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน
119

พพนธธศาสตรนและเทคโนโลยมชวม ภาพ
เพพอ
พ การปรพบปรธงผลผลพตสพตวนนกนา

ศ.อธทพยรพตนน ณ นคร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

6/2559-6/2562

11,403,363.00

120

ฟลพกซนของคารนบอน นกน า และพลพงงาน
ระหวสางพพน
น ดพนและบรรยากาศ และ
กลไกการตอบสนองตสอการแปรผพน
ของภลมอ
พ ากาศของระบบนพเวศตสาง ๆ
ในเขตมรสธมเอเซมย

ผศ.สาพพศ ดพลกสพมพพนธน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

9/2559-8/2562

4,499,940.00

121

ฟพ ลลาเรดกราฟม นกณาซเซอรนเจพอด ดวย
โลหะกศงพ ตพวนก าสกาหรพบการตรวจจพบสาร
ประกอบอพนทรมยรน ะเหย

5/2559-5/2561

600,000.00

122

ฟพ สก
พ สนพลาสมสาในอวกาศและรพงสม
คอสมพก

ผศ.ชพชวาล วงศนชส
ล ข
ธ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน
ศ ดร เดวพด รลฟโฟโล
มหาวพทยาลพยมหพดล

8/2559-7/2562

6,790,000.00

อ.พมระ พงษน กต
พ วพ ณพชกธล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน
123

เมทพลแอมโมเนมยมเลดไอโอไดตน
ไฮบรพดเพอรอฟสไกทนเตรมยมโดย
เทคนพคไอออนเลเยอรนแกณสรมแอคซพน
: บทบาทของตพวทกาละลายตสอการ
เพพม
พ ขนาดของเกรนและประสพทธพภาพ
ของเซลลน

อ.ธพดารพตนน สธภาสพย
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพสดธศาสตรน

5/2559-5/2561

600,000.00

124

ยธทธศาสตรนการพพฒนาการทสองเทมย
พ ว
พธนกนาร ดอนกลสูม
ธ ทสองเทมย
พ วอารยธรรม
ล ดานนา

ผศ.อรรณพ หอมจพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
ผศ.อรรณพ หอมจพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

6/2559-5/2560

310,000.00

125

รมคอมบพแนนทนโปรตมนและนาโน
เทคโนโลยมเพพอ
พ การตรวจสอบโรคเลป
โตสไปโรซมสสายพพนธธท
น ดองถพน
พ

ผศ.ศพรวพ รรณ พราพงษน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสรมรวพทยา
ศาสตราจารยน นพ. บธญสสง องคนพพ
พ พฒนกธล
คณะแพทยศาสตรน รามาธพบดม ม.มหพดล

2/2559-1/2560

316,000.00

Professor Dr. Chia-Ching Chang
Department of Biological Sciences and
Technology, College of Biological Sciences and
Technology, National Chiao Tung University,
Taiwan
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

125

รมคอมบพแนนทนโปรตมนและนาโน
เทคโนโลยมเพพอ
พ การตรวจสอบโรคเลป
โตสไปโรซมสสายพพนธธท
น ดองถพน
พ

นางสาวทพพยนสด
ธ า ปลพม
น ใจ
สาขาพพนธธวศ
พ วกรรม บว. มก.

2/2559-1/2560

316,000.00

126

ลพกษณะของจธดปพพ นปส วนภายใต ด
อพทธพพลของความขรธขระของพพน
น ผพว

อ.วมรชพย ชพยวรพฤกษน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

5/2559-5/2561

600,000.00

127

วรรณกรรมการแสดง:ศพลปะการสอน
เพศศศกษาแบบราชสกานพก
(
โครงการหลพก:วรรณกรรมตการาเพศ
ศาสตรนของคนไทยภาคกลาง:ไข
ความลพบเปม นความรล ด ผล ดอกานวยการ
แผนงานวพจพย ศ.สธกญ
พ ญา สธจฉายา )

อ.รพตนพล ชพน
พ ค ดา
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวรรณคดม

3/2559-3/2561

152,000.00

128

วพฒนธรรมเมพองในพพน
น ทมช
พ ายขอบ
ของกรธงเทพมหานครและปรพมณฑล

ผศ.โสวพตรม ณ ถลาง
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพงคมวพทยาและมานธษยวพทยา

5/2559-5/2560

604,230.00

129

วพธวม ท
พ ยาการวพจพยในปรพชญาวพเคราะหน
ชสวงเรพม
พ ต ดน

อ.เทพทวม โชควศพน
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาปรพชญาและศาสนา

10/2558-2/2560

121,000.00

130

ศพกยภาพและขมดความสามารถในการ
รองรพบได ดของแหลสงทสองเทมย
พ วพธนกนา
ร ดอนกลธม
ส ทสองเทมย
พ วอารยธรรมล ดานนา

ผศ.อรรณพ หอมจพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
ดร.นพพล เชพอ
น เมพองพาน
มหาวพทยาลพยราชภพฏนครปฐม

6/2559-5/2560

820,000.00

131

ศศกษาผลของการเปลมย
พ นแปลงของ
อากาศตสอการเจรพญเตพบโตในระยะ
ตสางๆ ของไหมอมรมพ

ผศ.อธไรวรรณ นพลเพมชรน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา
ผศ.อมรรพตนน พรหมบธญ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมวเคมม

7/2559-6/2561

2,452,000.00

132

สถานการณนการปนเปพน อนสารพพษเชพอ
น
ราอะฟลาทอกซพน และออคราทอกซพ
นเครพอ
พ งเทศในประเทศไทยด ดวยวพธ ม
การวพเคราะหนอภพมานและการประเมพน
ความเสมย
พ ง

ผศ.วราภา มหากาญจนกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

9/2559-3/2560

288,200.00

6/2559-6/2561

5,290,076.00

ดร.ภาคภลม พ คลประเสรพญยพงพ
มหาวพทยาลพยสวนดธสต
พ
ดร.สายพนตน รวดเรมว
สกานพกงานคณะกรรมการอาหารและยา
นางสาวจารธณม วงศนเลมก
สกานพกงานคณะกรรมการอาหารและยา
133

สถานการณนและข ดอเสนอแนะในการ
บรพหารจพดการผลประโยชนนแหสงชาตพ
ทางทะเลของประเทศไทยเพพอ
พ ความ
มพพนคง มพพงคพงพ และยพพงยพน

ศาสตราจารยน ดร.เผดพมศพกดพธ จารยะพพนธธน
สถาบพนวพจพยทรพพยากรทางนกน า จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย
นาวาเอกวชพรพร วงศนนครสวสาง
กรมยธทธศศกษาทหารเรพอ
ผศ.สธชาย วรชนะนพนทน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

134

สารเอทมฟอนตกค ดางในผลทธเรมยน
หมอนทองและทางเลพอกในการบสม
เพพอ
พ การสสงออก

ดร.พมรพงษน แสงวนางคนกล
ล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนเทคโนโลยมหลพงการเกมบเกมย
พ ว (ภาควพชาพพช
สวน)
นางสาวยธพน
พ อสอนศพร พ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนเทคโนโลยมหลพงการเกมบเกมย
พ ว (ภาควพชาพพช
สวน)
นายเจรพญ ขธนพรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนเทคโนโลยมหลพงการเกมบเกมย
พ ว (ภาควพชาพพช
สวน)

7/2559-6/2560

1,975,711.00

135

อพตลพกษณนและภาพลพกษณนการทสอง
เทมย
พ วเชพงสร ดางสรรคนของจพงหวพด
นนทบธรม ปทธมธานม และพระนครศรมอยล
ธยาเชพอ
น ทมก
พ รธงเทพมหานคร
พ มโยงพพน

อ.ภลรวพ พจนน เดชอธม
ส
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาศพลปาชมพ

6/2559-5/2560

434,500.00

อ.ภลรวพ พจนน เดชอธม
ส
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาศพลปาชมพ
ผศ.นธชนารถ รพตนสธวงศนชย
พ
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาศพลปาชมพ
136

อพทธพพลของซพลก
พ อนทมม
พ ต
ม อ
ส การเข ดา
ทกาลายของหนอนกอลายจธดเลมก,
Chilo infuscatellus Snellen ในอ ดอย

อ.ประกาย ราชณธวงษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชากมฏวพทยา
อ.รพชฎาวรรณ เงพนกลพน
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชากมฏวพทยา
ผศ.ชพยสพทธพธ ทองจล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.ดการงวธฒ พ อสอนวพมล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

6/2559-5/2560

2,000,000.00

137

อธตสาหกรรมรถตพดอ ดอยและการลงทธน
ในรถตพดอ ดอยเพพอ
พ การพพฒนาธธรกพจไรส
อ ดอยอยสางยพพงยพน

ผศ.ธนาภรณน อธพปพญญากธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
อ.ณพ ฐพล พจนาประเสรพฐ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
อ.กธลภา กธลดพลก
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
อ.เดชรพต สธขกกาเนพด
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ดร.หพรพญ แสวงแก ดว
สถาบพนวพจพยและพพฒนา มหาวพทยาลพยขอนแกสน

5/2559-4/2560

2,000,000.00

นายวพเชมยร แสงโชตพ
สถาบพนวพจพยและพพฒนา มหาวพทยาลพยขอนแกสน

รวม
แหลลงททน
-

137 โครงการ

งบประมาณ

239,017,377.00

สจาน จกงานกองททนสน จบสนทนการววจ จย รลวมก จบสจาน จกงานคณะกรรมการอทดมศศกษา
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1

การหาคสาคกาตอบทมเพ หมาะสมแบบ
หลายวพตถธประสงคนเพพอ
พ แก ดปพ ญหาการ
จพดการอ ดอยเข ดาสลโส รงงานรสวมกพบการ
พพจารณาเงพอ
พ นไขการเข ดาถศงได ดของ
แปลงอ ดอยและข ดอจกากพดของโรงงาน
นกน าตาล

อ.วรญา เนพอ
พ งมพจฉา
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร

5/2559-5/2561

588,500.00

2

ค ดนพบความหลากหลายของ
ไบรโอไฟตนบนใบไม ดของไทยด ดวยดม
เอนเอบารนโค ดด

อ.เอกพพนธน ไกรจพกรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพฤกษศาสตรน

2/2559-10/2561

597,000.00

3

โครงการศศกษากระบวนการดกาเนพน
กพจการของสถานประกอบการเพพอ
พ ลด
ผลกระทบตสอชธมชนและสพงพ แวดล ดอม
และเพพม
พ ขมดความสามารถในการ
บรพหารจพดการกากอธตสาหกรรม

ผศ.ฐพตม
พ า รธงส รพตนาอธบล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

7/2559-7/2561

520,000.00

รวม
แหลลงททน
1

3 โครงการ

งบประมาณ

บาท

1,705,500.00

สจาน จกงานกองททนสน จบสนทนการสรดางเสรวมสทขภาพ (สสส.)
การสการวจทพศนคตพ ความรล ด และ
พฤตพกรรมผล ดบรพโภคในการบรพโภค
เครพอ
พ งดพม
พ และทพศนคตพตอ
ส นโยบาย
การลดปรพมาณนกน าตาลในเครพอ
พ งดพม
พ
ของผล ดประกอบการภายในและบรพเวณ
โดยรอบมหาวพทยาลพยของรพฐ

อ.จพรพพชชา บธญพอ
คณะสาธารณสธขศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาอนามพยชธมชน

5/2559-11/2559

151,655.00

รศ.ดร.ประไพศรม ศพรจ
พ พกรวาล
สถาบพนโภชนาการ มหาวพทยาลพยมหพดล
นางพพมพนนภาณพ ท ศรมดอนไผส
สถาบพนโภชนาการ มหาวพทยาลพยมหพดล
อ.ฤทพยทพพยน สธระเสมยง
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเทคโนโลยมการอาหารและโภชนาการ
2

โครงการเครพอขสายประชาชนรสวม
ปด องกพนและแก ดไขปพ ญหาสาธารณภพย
เพพอ
พ การเตรมยมพร ดอมรพบภพย

อ.สธนทรา โตบพว
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
อ.พพกล
ธ เอกวรางกลร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
อ.วารธณม ลพภนโชคดม
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
ผศ.ฉพ ตรศพร พ ปพ ยะพพมลสพทธพธ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

10/2558-10/255
9

150,000.00

3

โครงการพพฒนารลปแบบร ดานอาหาร
สธขภาพ (ลดหวานมพนเคมม เพพม
พ ผพกผล
ไม ด) ในมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

อ.ทวมศก
พ ดพธ เตชะเกรมยงไกร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
อ.อกาพร แจสมผล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
อ.ปารพสท
ธ ธพธ เฉลพมชพยวพฒนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
อ.ฤทพย เรพองธรรมสพงหน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน

5/2559-12/2560

999,900.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

3

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

โครงการพพฒนารลปแบบร ดานอาหาร
สธขภาพ (ลดหวานมพนเคมม เพพม
พ ผพกผล
ไม ด) ในมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

อ.ทพพากร มสวงถศก
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
นางสาววพลลภา โพธาสพนธน
คณะเกษตร บางเขน ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

งบประมาณ
( บาท )

5/2559-12/2560

999,900.00

6/2559-5/2560

2,600,000.00

9/2559-8/2561

9,716,500.00

ผศ.อพญชนมย น อธทพยพพฒนาชมพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
นางวมรวรรณ เตชะเกรมยงไกร
แผนกโภชนบกาบพด โรงพยาบาลกรธงเทพ
4

โครงการพพฒนาศลนยนการเรมยนรล ด
กพจกรรมทางกายต ดนแบบเพพอ
พ คธณภาพ
ชมวต
พ ผล ดสลงอายธ

ผศ.อพจฉรา ปธราคม
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาพลศศกษาและกมฬา
อ.ธมรศพกดพธ สร ดอยคมรม
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา
รศ.สธมต
พ ร สธวรรณ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
รศ.บรรจบ ภพรมยนคกา
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนการกมฬา
นพตยา
แสงชพน
พ
ธพญญลพกษณน
เทพพพทพกษน

5

โครงการวพจพยและพพฒนาสพงพ แวดล ดอม
สรรคนสร ดางโรงพยาบาลชธมชนเฉลพม
พระเกมยรตพ ๘๐ พรรษา

รวม
แหลลงททน
-

5 โครงการ

ผศ.สรนาถ สพนอธไรพพนธน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสถาปพ ตยกรรม
ผศ.ธนาศรม สพมพพนธารพกษน เพมชรยพม
น
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภลมส
พ ถาปพ ตยกรรม
อ.สายทพวา รามสลต
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสถาปพ ตยกรรม
อ.สธปรมยา หวพงพพชรพล
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสถาปพ ตยกรรม
อ.ขวพญชพย กาแก ดว
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสถาปพ ตยกรรม
อ.ประภพสรา นาคะ
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภลมส
พ ถาปพ ตยกรรม
อ.สธพช
พ ญา ศธภพพพพฒนน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสถาปพ ตยกรรม

งบประมาณ

13,618,055.00

สจาน จกงานการบวนพลเรชอนแหลงประเทศไทย
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น ม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การวางผพงและการพพฒนาเมพองเพพอ
พ
การจพดทกาแผนแมสบทการจพดตพงน สนาม
บพนพาณพชยนของประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ผศ.ธนภณ พพนธเสน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร

5/2559-5/2560

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
150,000.00

บาท

150,000.00

สจาน จกงานการศศกษาขนพช
จน น
น ฐาน(สพฐ) และ สจาน จกงานกองททนสน จบสนทนการสรดางเสรวมสทขภาพ(สสส.)
การศศกษาความคพดเหมนของอาจารยน
และนพกเรมยนทมม
พ ต
ม อ
ส โครงการสสงเสรพม
สธขภาพด ดวยกพจกรรมทางกายสกาหรพบ
นพกเรมยนในโรงเรมยนศศกษาสงเคราะหน/
ราชประชานธเคราะหน

อ.เพมญนพภา พลลสวพสดพธ
คณะวพทยาศาสตรนการกมฬา กกาแพงแสน
ภาควพชาการจพดการการกมฬา

1/2559-2/2561

250,000.00

ผล ดชสวยศาสตราจารยน ดร. สธชาตพ ทวมพรปฐมกธล
สกานพกงานกองทธนสนพบสนธนการสสงเสรพมสธขภาพ

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

250,000.00

สจาน จกงานกวจการยทตธ
ว รรม
โครงการสการวจข ดอมลลสถพต พ
อาชญากรรมภาคประชาชนปม
พ.ศ.2559

ร ดอยตการวจเอก ดร.จอมเดช ตรมเมฆ
มหาวพทยาลพยรพงสพต

9/2559-7/2560

2,797,000.00

อ.กพตตพศก
พ ดพธ เจพมสพทธพประเสพรฐ
มหาวพทยาลพยรพงสพต
อ.นวลลพกษณน แสงเพพม
พ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการจพดการธธรกพจ

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

2,797,000.00

สจาน จกงานคณะกรรมการการศศกษาขนพช
จน น
น ฐาน (สพฐ.)
การประเมพนโครงการคลปองพพฒนาครล
ประจกาปม งบประมาณ 2559 คณะ
ศศกษาศาสตรน มหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน

รศ.ชานนทน จพนทรา
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

6/2559-9/2559

5,000.00

6/2559-12/2559

300,000.00

อ.พพกล
ธ เอกวรางกลร
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
นางสาวสธวรรณา ปรมาพจนน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
สกานพกงานเลขานธการ
นางธมรดา รธจก
พ ณ
พ ห
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
สกานพกงานเลขานธการ
นายณรงคนศก
พ ดพธ หวพงรพตนปราณม
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
สกานพกงานเลขานธการ
นายสพมฤทธพธ สมใจ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
สกานพกงานเลขานธการ
2

โครงการวพจพยและพพฒนาการจพดการ
เรมยนการสอนภาษาอพงกฤษทพงน ระบบ

อ.ดร.ฤดมรพตนน ชธษณะโชตพ
คณะครธศาสตรน จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
อ.มาลพนม ประพพณวงศน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

3

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

สภาพและปพ ญหาการใช ดหลพกสลตร
ของครลผล ดสอนภาษาอพงกฤษ ในสถาน
ศศกษาสพงกพดสกานพกงานคณะกรรมการ
การศศกษาขพน
น พพน
น ฐาน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
9/2559-12/2560

ผศ.ดร.ฤดมรพตนน ชธษณะโชตพ
คณะครธศาสตรน จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย

งบประมาณ
( บาท )
300,000.00

อ.มาลพนม ประพพณวงศน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

รวม
แหลลงททน
1

3 โครงการ

งบประมาณ

บาท

605,000.00

สจาน จกงานคณะกรรมการการอาชอวศศกษา
การตพดตามผลการดกาเนพนการและข ดอ
เสนอเชพงนโยบายสลก
ส ารบสมเพาะผล ด
ประกอบการใหมสในสถานศศกษา:
ตามแนวทางการบรพหารจพดการศลนยน
บสมเพาะวพสาหกพจเพพอ
พ การศศกษาของ
สกานพกงานคณะกรรมการการ
อาชมวศศกษา

รศ.พนพต เขมมทอง
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา

8/2559-4/2560

500,000.00

รศ.วรพทยา ธรรมกพตตพภพ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
อ.สธนทรา โตบพว
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
2

การพพฒนาคลม
ส อ
พ การประเมพนผล
โครงการในสถานศศกษา

รศ.พนพต เขมมทอง
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
รศ.วรพทยา ธรรมกพตตพภพ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
อ.สธนทรา โตบพว
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

1/2559-9/2559

1,000,000.00

3

การพพฒนาหลพกสลตรฝศ กอบรมเรพอ
พ งการ
ประเมพนโครงการของสถานศศกษา
อาชมวศศกษา

อ.สธนทรา โตบพว
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

5/2559-6/2560

500,000.00

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

งบประมาณ

บาท

2,000,000.00

สจาน จกงานคณะกรรมการการอทดมศศกษา

1

Application of Artificial Intelligent
in Polymerization Engineering

รศ.สพรพ
พ ล อนพนตวรสกธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ธนพชโชค เจรพญพานพช
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน ภาควพชาวพศวกรรม
เคมม

8/2559-7/2562

600,000.00

2

กระบวนการพพฒนากพจกรรมนพกศศกษา
ภายใต ดเครพอขสายความรสวมมพอของ
สถาบพนอธดมศศกษาในพพน
น ทมส
พ าม
จพงหวพดชายแดนภาคใต ด

รศ.อภพชาตพ ใจอารมย น
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

3/2559-6/2561

100,000.00

รศ.ประสงคน ตพนพพชย
พ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
นายยธทธนา กาเดมม
นพสต
พ ระดพบปรพญญาเอก
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

3

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การผลพตโมโนโคลนอลแอนตพบอดมตอ
ส
เชพอ
น เบโกโมไวรพสทมเพ ข ดาทาลายพรพกใน
ประเทศไทยและพพฒนาระบบการ
ตรวจวพเคราะหนเชพอ
น สาเหตธโดยเทคนพค
แอนตพบอดม

คณะผผวด จ
ว จย

ผศ.รพชนม ฮงประยลร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

4/2559-3/2561

640,000.00

4/2559-3/2561

413,000.00

สมฤทพย พธม
ส ระชพฎ
ภาควพชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน
ดร.สพรก
พ ล
ธ วะสม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาพพชผพกเขตร ดอน (ภาควพชาพพช
สวน)
ผศ.สธจน
พ ตน ภพทรภลวดล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
4

การผลพตแอนตพบอดมทจ
มพ าเพาะกพบเชพอ
น
เบโกโมไวรพสทมเพ ข ดาทาลายพพชตระกลล
แตงในประเทศไทยและการพพฒนาวพธ ม
การตรวจสอบ

ผศ.รพชนม ฮงประยลร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
ปรมยพรรณ พงศาพพชณน
ฝส ายกพกกพนพพช กองควบคธมพพชและวพสดธการเกษตร
กรมวพชาการเกษตร
กานตนชนก โพธพช
ธ ะคธ ดม
ศลนยนเทคโนโลยมชวม ภาพเกษตร

5

การพพฒนาปรพบปรธงกระบวนการผลพต
และระบบซสอมบการธงเครพอ
พ งจพกร

รศ.เชาวน อพนทรประสพทธพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร

6/2559-5/2560

500,000.00

6

การพพฒนาโมเดลสกาหรพบปฏพกรณนอะมพ
เดชพน
พ

รศ.สธนพนทน ลพม
น ตระกลล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

8/2559-9/2561

792,000.00

7

การวพจพยเพพอ
พ ดการงสภาพและเพพม
พ
ประสพทธพภาพยธทโธปกรณน: กรณม
ศศกษาของปพ นใหญสเบากระสธนวพถโม ค ดง
ปบค.95 ขนาด 10.5 มพลลพเมตร แบบ
เอมม 101 เอ 1 (ปรพบปรธง)

ผศ.ศธภสพทธพธ รอดขวพญ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

3/2559-9/2560

2,894,320.00

8

การวพจพยและประเมพนผลการจพดการ
ศศกษาระดพบปรพญญาเอก

รศ.ดร.ศพรเพ ดช สธชวม ะ
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย

11/2558-5/2559

800,000.00

รศ.ดร.ไทย ทพพยนสวธ รรณกธล
นพกวพจพยอพสระ
ผศ.ดร.จธมพล พลลภพทรชมวน
พ
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
ดร.เพชรา พพพพฒนนสน
ธ
พ ตพกล
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคล กรธงเทพ
ดร.ปรพญญา มมสข
ธ
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคล ธพญบธรม
รศ.พรทพพยน ไชยโส
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
ผศ.ดร.อรธณณ หงษน ศรพ วพ พฒนน
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

9

การศศกษาแบคทมเรมยกสอโรคและผล
ของสารเสรพมภลมค
พ ธ ดมกพนตสอโรคตาย
เดพอนในปลานพลและปลาทพบทพม

ผศ.วพน สธรเชษฐพงษน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยาและวพทยาภลมค
พ ธ ดมกพน
นางสาวอรวรรณ ลพม
น ศพวล
พ ย
พ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยาและวพทยาภลมค
พ ธ ดมกพน

5/2559-4/2560

860,000.00

10

การสการวจเฝด าระวพงเชพอ
น
Burkholderia glumae และ
Pseudomonas fuscovaginae
สาเหตธโรคอธบต
พ ใพ หมสในข ดาว

รศ.วพชย
พ โฆสพตรพตน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช

4/2559-3/2561

645,000.00

ผศ.สธจน
พ ตน ภพทรภลวดล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
ดร.จธฑาเทพ วพชระไชยคธปตน
ศลนยนเทคโนโลยมชวศ ภาพเกษตร
11

เครพอ
พ งมพอนวตกรรมและแพลตฟอรนม
เพพอ
พ การคพดเลพอกพพนธธผ
น พกต ดานทานโรค

ผศ.สธจน
พ ตน ภพทรภลวดล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
รศ.วพชย
พ โฆสพตรพตน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
ดร.จธฑาเทพ วพชระไชยคธปตน
ศลนยนเทคโนโลยมชวศ ภาพเกษตร

6/2559-5/2561

958,000.00

12

โครงการการถสายทอดวพธก
ม ารเพพม
พ ผล
ผลพตมพนสกาปะหลพงอยสางยพพงยพนของ
เกษตรกรในจพงหวพด นครราชสมมา
โดยการบลรณาการระหวสางโรงงาน
แปด งมพนสกาปะหลพง เกษตรกรผล ดปลลกมพน
สกาปะหลพง และหนสวยงานภาครพฐ

รศ.วพจารณน วพชชธกจพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

10/2558-9/2560

2,650,000.00

3/2559-9/2560

2,100,000.00

ผศ.พนามาศ ตรมวรรณกธล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร
ผศ.สธตเขตตน นาคะเสถมยร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.ปพ ยะ กพตตพภาดากธล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.อธดมศพกดพธ เลพศสธชาตวนพช
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
13

โครงการพพฒนาระบบการตพดตามและ
ตรวจจพบการบธกรธกพพน
น ทมป
พ ส าด ดวยข ดอมลล
ภาพถสายดาวเทมยม

รศ.มงคล รพกษาพพชรวงศน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
รศ.วพชรม วมรคเชนทรน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
นายไกรสร ระกกา
สถานมรพบสพญญาณดาวเทมยมจธฬาภรณน
นางสาวกนกวรรณ ภลธ
ส รรม
สถานมรพบสพญญาณดาวเทมยมจธฬาภรณน
นายลลกา เนตรเนรมพตร
สถานมรพบสพญญาณดาวเทมยมจธฬาภรณน
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

13

โครงการพพฒนาระบบการตพดตามและ
ตรวจจพบการบธกรธกพพน
น ทมป
พ ส าด ดวยข ดอมลล
ภาพถสายดาวเทมยม

นายพมรพล พรหมพพทพกษน พร
สถานมรพบสพญญาณดาวเทมยมจธฬาภรณน

3/2559-9/2560

2,100,000.00

14

โครงการศศกษาแนวปฏพบต
พ ท
พ ด
มพ ใม นการ
พพฒนาและปลลกฝพ งคธณธรรม จรพยธรรม
คสานพยมและคธณลพกษณะทมพ
พ งศ ประสงคน
ของบพณฑพต

ดร.จพรวพฒนน วมรพงกร
สกานพกงานอธพการบดม
กองกพจการนพสต
พ

10/2559-8/2560

2,500,000.00

15

โครงการอธปกรณนเสรพมกระสธนทาง
เลพอกสกาหรพบปพ นพกสพน
พ ลดการสลญ
น เพพอ
เสมย

รศ.วมรชพย พธทธวงศน
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน

10/2558-9/2559

4,500,000.00

16

เทคนพคสกาหรพบการแยกสารออกฤทธพธ
ทางชมวภาพจากสารสกพดเหง ดาขสา
(Alpinia galanga)

อ.ภพทรวดม สธม
ส ทอง นาคมม
คณะวพทยาศาสตรนศรมราชา
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน ฐานและพลศศกษา
Prof. Dr. hermann stuppner
Innsbruck University, Austria

3/2559-5/2559

80,000.00

4/2559-3/2562

622,000.00

Dr. Stefan Schwaiger
Innsbruck University, Austria
17

แผนทมล
พ ะเอมยดเพพอ
พ หาตกาแหนสง
ลพกษณะความต ดานทานโรคแอ
นแทรคโนสของพรพกในประชากร
RILs ทมส
พ ร ดางจาก Capsicum
baccatum ‘PBC80’

รศ.อรรพตนน มงคลพร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน

นางสาววาสนา เกตธหอม
ศลนยนเทคโนโลยมชวม ภาพเกษตร มหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน กกาแพงแสน
18

ศศกษากระบวนการดกาเนพนกพจการของ
สถานประกอบการเพพอ
พ ลดผลกระทบ
ตสอชธมชนและสพงพ แวดล ดอมและเพพม
พ ขมด
ความสามารถในการบรพหารจพดการ
กากอธตสาหกรรม

ผศ.ฐพตม
พ า รธงส รพตนาอธบล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

7/2559-6/2560

180,000.00

19

ศศกษาความต ดานทานไวรพส CMV
(Cucumber Mosaic Virus) ในพรพก
ประชากรดพบเบพลแฮพลอยดน

ดร.อพญชลม รวมโรจนนวบ
พ ล
ล ยน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
รศ.จธลภาค คธ ดนวงศน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
ดร.กมลสพร พ เพชรบลรณน
ศลนยนเทคโนโลยมชวม ภาพเกษตร มหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน วพทยาเขตกกาแพงแสน จ.นครปฐม

4/2559-3/2562

1,653,000.00

ดร.ณพ ฏยา ศรมสวพสดพธ
คณะเทคโนโลยมชวม ภาพ วพทยาลพยนวพตกรรมเกษตร
เทคโนโลยมชวม ภาพและอาหาร ม.รพงสพต จ.ปทธมธานม

รวม
แหลลงททน
1

19 โครงการ

งบประมาณ

บาท

23,487,320.00

สจาน จกงานคณะกรรมการกวจการกระจายเสอยง กวจการโทรท จศนร และกวจการโทรคมนาคมแหลงชาตว (สจาน จกงาน
กสทช.)
โครงการสการวจพฤตพกรรมของผล ดใช ด
บรพการโทรคมนาคมของประชากร
ไทย พ.ศ. 2559

รองศาสตราจารยน ดร.คมสพน สธรย
พ ะ
สถาบพนวพจพยสพงคม มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส

6/2559-3/2560
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

โครงการสการวจพฤตพกรรมของผล ดใช ด
บรพการโทรคมนาคมของประชากร
ไทย พ.ศ. 2559

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
6/2559-3/2560

อ.ภพคพพชา ปฐมพพทพกษน นธกล
ล
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
อ.ภานธพงษน สธขเกพด
คณะเศรษฐศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
ศพรพ
พ ร ศรมชช
ล าตพ
สถาบพนวพจพยสพงคม มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
ผศ.ดร. กพญญนชล วพฒนากลล
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
ศาสตราจารยน ดร.ทรงศพกดพธ ศรมบญ
ธ จพตตน
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
ผศ.ดร.นภพสถน หาญพรชพย
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
ผศ.ดร.ชลเกมยรตพ ชพยบธญศรม
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
ผศ.ดร.ชพยวพฒนน นพม
พ อนธสรณนกล
ธ
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
ผศ.ดร.กพญสธดา นพม
พ อนธสรณนกล
ธ
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
ผศ.ดร.อนพสปรมย น ไชยวรรณ
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
อ.ดร.สธพรรณพกา ลพอชารพศมม
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
อ.เบญจพล พรหมมาวพน
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
สธเมธ พฤกษน ฤดม
ธนาคารแหสงประเทศไทย
นารพน อพน
พ คกาแสง
สถาบพนวพจพยสพงคม มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
กพตตพคณ
ธ โตยพงพ ตระกลล
สถาบพนวพจพยสพงคม มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
เพมยงใจ อลปเวมยง
สถาบพนวพจพยสพงคม มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
กฤตยพร จพนทรรพม พ
สถาบพนวพจพยสพงคม มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

60,000.00

สจาน จกงานคณะกรรมการพวเศษเพชอ
ท ประสานงานโครงการอ จนเนชอ
ท งมาจากพระราชดจารว (กปร.)
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การคพดเลพอกพพนธธม
น พนสกาปะหลพงทมใพ ช ด
ใบเปม นอาหารสพตวน

คณะผผวด จ
ว จย

นายธมระ สมหวพง
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
นายสกล ฉายศรม
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยลพบธรม ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอดเทคโนโลยม
การเกษตร
นางสาวกฤษณา ทพวาตรม
งานพพฒนาทมด
พ น
พ ศลนยนศก
ศ ษาการพพฒนาเขาหพนซ ดอน
อพนเนพอ
พ งมาจากพระราชดการพ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-9/2559

220,000.00

นายชพยยะ สธขประเสรพฐ
งานปศธสต
พ วน ศลนยนศก
ศ ษาการพพฒนาเขาหพนซ ดอนอพน
เนพอ
พ งมาจากพระราชดการพ
ตกาบลเขาหพนซ ดอน อกาเภอ
พนมสารคาม จพงหวพดฉะเชพงเทรา 24120
นางสาวสธนย
ม น โชตพนรม นาท
ศลนยนพพนธธวศ
พ วกรรมและเทคโนโลยมชวม ภาพแหสงชาตพ
หนสวยปฏพบต
พ ก
พ ารเทคโนโลยมแปรรลป
มพน
สกาปะหลพงและแปด ง
ดร.กพงพ กานทน พานพชนอก
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
นายสธเมศ ทพบเงพน
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
2

การปรพบปรธงพพนธธแ
น ฝกทมป
พ รพบตพวได ดใน
สภาพนกน าทสวมและพพน
น ทมช
พ ายฝพพ งทะเล

ศ.นวลฉวม รธงส ธนเกมยรตพ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชารพงสมประยธกตนและไอโซโทป
รศ.พมรนธช จอมพธก
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชารพงสมประยธกตนและไอโซโทป
ดร.คฑารพตนน ชลศรมเอมยม
คณะวพทยาศาสตรน มก

6/2559-5/2560

417,400.00

3

การพพฒนาพพนธธข
น ดาวเหนมยวต ดานทาน
โรคไหม ดและให ดผลผลพตสลงเพพอ
พ ตอบ
สนองตสอความต ดองการในเขตพพน
น ทมพ
อมสานตอนบนด ดวยเทคนพค Marker
Assisted Selection ปม 59

อ.ภพญญารพตนน กงประโคน
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร

6/2559-5/2560

145,000.00

4/2559-3/2560

499,452.00

อ.ประภาษ กาวพชา
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
4

ความหลากหลายของแบคทมเรมยใน
พพน
น ทมพ
พ รธ จพงหวพดนราธพวาสและ
ศพกยภาพของแบคทมเรมยในการนก าไป
ใช ดประโยชนนด ดานอธตสาหกรรม

ดร.มณม ตพนตพรงธส กพจ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
นางอรวรรณ ชวนตระกลล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

4

ความหลากหลายของแบคทมเรมยใน
พพน
น ทมพ
พ รธ จพงหวพดนราธพวาสและ
ศพกยภาพของแบคทมเรมยในการนก าไป
ใช ดประโยชนนด ดานอธตสาหกรรม

นางสาวชมนาถ เกพดคง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)

4/2559-3/2560

499,452.00

5

ความหลากหลายของยมสตนในพพน
น ทมพ
พ รธ
จพงหวพดนราธพวาส และศพกยภาพการใช ด
ประโยชนนทางด ดานการเกษตร
และอธตสาหกรรม

ศ.สาวพตรม ลพม
พ ทอง
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยา

1/2559-9/2559

524,452.00

ผศ.นพพล เลพศวพฒนาสกธล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยา

รวม
แหลลงททน
-

5 โครงการ

งบประมาณ

บาท

1,806,304.00

สจาน จกงานคณะกรรมการววจ จยแหลงชาตว

1

การกกาจพดสมแอซพคในนกน าทพงน ด ดวยวพสดธ
ดลดซพบจากเยพอ
พ ห ดูธมเมลมดมะขาม

ผศ.พรทพพยน ธลปถมพงศน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาการสพงพ ทอ
ผศ.จพนทรนทพ
พ ยน เศรษฐยานนทน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาการสพงพ ทอ
รศ.สพทธพธ ธมรสรณน
คณะวพทยาศาสตรนการกมฬา กกาแพงแสน
ภาควพชาการจพดการการกมฬา

6/2559-12/2560

627,000.00

2

การกกาหนดกลยธทธนการตลาดในการ
พพฒนารลปแบบการจพดการการทสอง
เทมย
พ วเชพงกมฬากอลฟน สกาหรพบนพกทสอง
เทมย
พ วกลธม
ส เปด าหมาย

10/2558-10/255
9

2,000,000.00

3

การขยายผลเทคโนโลยมการผลพตต ดน
พพนธธอ
น ดอยปลอดโรคใบขาว

รศ.สธภาพร กลพน
พ คง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
อ.รณภพ บรรเจพดเชพดชล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
ดร.รงรอง หอมหวล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
รศ.ดร.นพมณม โทปธญญานนทน
คณะวพทยาศาสตรน มหาวพทยาลพยแมสโจ ด

7/2559-6/2560

4,895,000.00

4

การขยายผลเพพอ
พ พพฒนากระบวนการ
ผลพตนกน าปรธงรสอาหารไทยสลก
ส ารใช ด
ประโยชนนในองคนกรด ดานการบรพการ
อาหารทพพวโลก

ดร.เกศศพณม ตระกลลทพวากร
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

8/2559-1/2561

2,500,000.00

นางสาวเพลพนใจ ตพงคณะกธล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
นางสาวพพศมพย ศรมชาเยช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวสธวณ
ม า จพนทพพรพกษน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาววาสนา นาราศรม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
นายญาธพปวมร น ปพ กแก ดว
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
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5

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การค ดนพบยาชนพดใหมสโดยการคพด
เลพอกด ดวยวพธก
ม ายภาพเคมม และการ
วพเคราะหนจโม นมของกลธม
ส ยมนวพถช
ม ม
วสพงเคราะหนและยมนควบคธมการผลพต
ยาในแอคตพโนมพยสมท

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

2/2559-2/2562

500,000.00

รศ.ภพชราภรณน สธวรรณวพทยา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมสพงพ แวดล ดอม
รศ.เพมญจพตร ศรมนพคธณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ดร.ทรงศพกดพธ วพฒนชพยเสรมกล
ธ
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาธนบธรม

10/2558-9/2559

169,950.00

11/2558-5/2560

602,900.00

รศ.อรพนทพพยน ธรรมชพยพพเนต
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน

ผศ.ปกรณน วรรธนะอมร
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเคมม
6

การควบคธมสาหรสายในกระบวนการ
ผลพตนกน าประปาด ดวยโอโซน

7

การคพดแยกและการปรพบปรธงสายพพนธธน
ราเพพอ
พ การผลพตเอนไซมนเซลลลเลส

8

การคพดเลพอกและการปรพบปรธงสาย
พพนธธย
น ส
ม ตนเพพอ
พ ให ดทนตสอสภาวะทมเพ ปม น
พพษของวพสดธลโพ น-เซลลลโลส

รศ.เพมญจพตร ศรมนพคธณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ดร.ทรงศพกดพธ วพฒนชพยเสรมกล
ธ
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาธนบธรม

11/2558-5/2560

470,800.00

9

การจพดการการผลพตและพพฒนา
ผลพตภพณฑนจากทานตะวพนเพพอ
พ ขพบ
เคลพอ
พ นเศรษฐกพจพอเพมยงในพพน
น ทมพ
ชธมชนเปด าหมาย

รองศาสตราจารยน ดร.พรรณธพภา
ณ เชมยงใหมส

10/2558-4/2559

350,000.00

รองศาสตราจารยนมานะ
กาญจนมณมเสถมยร
อาจารยน ดร.เสาวภา
เขมยนงาม
อาจารยนยภ
ธ า
ปลส แตงอสอน
อาจารยน ดร.วพไลวรรณ
สพรโพ รจนพธฒ พ
อาจารยนฌานพกา
จพนทสระ
อาจารยนสวธ ม
พ ล
ชพนกพงสดาร
อาจารยนวช
พ ชากร
สวนทรง
อาจารยน ดร.ฐพตม
พ า
เวชพงษน
ผล ดชสวยศาสตราจารยน ดร.ทพพยนสด
ธ า
พธฒจร
อาจารยนฤกษน รพตนน
ปพ กกพนตนธร
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

9

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การจพดการการผลพตและพพฒนา
ผลพตภพณฑนจากทานตะวพนเพพอ
พ ขพบ
เคลพอ
พ นเศรษฐกพจพอเพมยงในพพน
น ทมพ
ชธมชนเปด าหมาย

คณะผผวด จ
ว จย

ผล ดชสวยศาสตราจารยนจต
พ ศพกดพธ
พธฒจร

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-4/2559

350,000.00

2/2559-10/2559

425,000.00

3/2559-10/2559

600,000.00

ศาสตราจารยน ดร.ไพศาล
เหลสาสธวรรณ
ผล ดชสวยศาสตราจารยนศรพนรพตนน
ฉพ ตรธมระนพนทน
อาจารยน ดร.ศพวพร
แพงคกา
อาจารยนมนตรม
ทาสพนเทมจ ยะ
รองศาสตราจารยน ดร.ปราโมทยน
แพงคกา
อ.ทวมศก
พ ดพธ เตชะเกรมยงไกร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
10

การจพดการความร ดูลของเครพอขสาย
ความรสวมมพอในการผลพตผ ดามพดหมมพ
กลสูม
ธ แมสบ ดานเกษตรกรดงยางพร
พพบล
ล ยน ต.ดงยาง อ.พพบล
ล ยนรพกษน จ.
อธดรธานม

อ.สานพต ฤทธพม
ธ นตรม
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
สาขาวพชาการบรพหารและพพฒนาสพงคม

นางสาวรองใจ กกาเหนพดผล
คณะสพงคมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นางสาวสพนทนา ประเสรพฐวพฒนากร
คณะสพงคมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นางพวงพร ฤทธพม
ธ นตรม
คณะสพงคมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
11

การจพดการความรล ดและถสายทอด
เทคโนโลยมการเพพม
พ มลลคสาและการใช ด
ประโยชนนเส ดนใยสพบปะรดเพพอ
พ สพงพ ทอ
ในเชพงพาณพชยน

ดร.รพงสพมา ชลคธป
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
ดร.สธธรม า วพทยากาญจนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
ดร.วราวธฒ พ ศธภมพตรมงคล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
นายวธฒน
พ พนทน คงทพด
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
อ.ณพ ฐดนยน รธงส เรพองกพจไกร
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาการสพงพ ทอ
ดร.รพตนพล มงคลรพตนาสพทธพธ
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลพระนคร
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12

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การตรวจตพดตามและการวพเคราะหน
องคนประกอบและความเปม นพพษของ
ฝธส นในอากาศในภาคใต ดและกลางของ
ประเทศไทยรวมทพงน อาเซมยนตอนลสาง
เพพอ
พ การประเมพนและการจพดการ
คธณภาพอากาศสลก
ส ารแก ดปพ ญหาหมอก
ควพน

คณะผผวด จ
ว จย

รศ.ดร.พมระพงศน ทมฆสกธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยสงขลา
นครพนทรน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

7/2559-6/2562

2,098,000.00

อ.ดร.จพราพร ชสอมณม
คณะวพทยาศาสตรน มหาวพทยาลพยทพกษพณ
ผศ.ดร.สธรจพตร ทมฆสกธล
คณะวพทยาศาสตรน มหาวพทยาลพยสงขลานครพนทรน
รศ.ดร.ธนพยา เกาศล
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยสงขลา
นครพนทรน
ผศ.ดร.พรรณวดม สธวพฒก
พ ะ
คณะวพทยาศาสตรนประยธกตน มหาวพทยาลพย
เทคโนโลยมพระจอมเกล ดาพระนครเหนพอ
อ.ธพญภพสสรน ทองเยมน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
รศ.ดร.พานพช อพนตณะ
วพทยาลพยเทคโนโลยมและสหวพทยาการ
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลล ดานนา
13

การถสายทอดเทคโนโลยมจากผลงาน
วพจพยการพพฒนาการผลพตกล ดวยไม ด
เศรษฐกพจ ปลอดโรคสลภ
ส าคเอกชนผล ด
ผลพตกล ดวยไม ดเปม นการค ดา

ดร.นงณพชร คธณากร
สถาบพนวพจพยและพพฒนาแหสงมหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน บางเขน
ฝส ายเครพอ
พ งมพอและวพจพยทางวพทยาศาสตรน
นางสาวจพนทรนแรม รลปขกา
สถาบพนวพจพยและพพฒนาแหสงมหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน บางเขน
ฝส ายเครพอ
พ งมพอและวพจพยทางวพทยาศาสตรน
นางสาวผธสดม ศรมขวพญ
กรมสสงเสรพมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณน

2/2559-10/2559

580,000.00

14

การถสายทอดองคนความร ดูลและ
เทคโนโลยมการเพาะเลมย
น งปลานพลลลก
ผสมและการสร ดางศลนยนการเรมยนรล ด (
คลองยายหลม ตกาบลแหลมฟด าผสา
อกาเภอพระสมธทรเจดมย น จพงหวพด
สมธทรปราการ)

อ.ชธมพล ศรมทอง
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

6/2559-2/2560

600,000.00

10/2558-9/2559

441,738.00

อ.ประพพนธนศก
พ ดพธ ศมรษะภลม พ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา
นายฉพ ตรชพย ไทยทธงส ฉพน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา
15

การบสงชมแ
น ละแยกยมน Dehydration
Responsive Element Binding
(DREB) ทมอ
พ ดอยใช ดตอบสนองตสอ
สภาพดพนเคมม

ดร. ชนากานตน ลพกษณะ
คณะเทคโนโลยมการเกษตร มหาวพทยาลพยบลรพา
วพทยาเขตสระแก ดว
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

15

การบสงชมแ
น ละแยกยมน Dehydration
Responsive Element Binding
(DREB) ทมอ
พ ดอยใช ดตอบสนองตสอ
สภาพดพนเคมม

รศ.สนธพชย
พ จพนทรนเปรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

10/2558-9/2559

441,738.00

16

การบรพหารจพดการเครพอขสายการวพจพย
ภลมภ
พ าค : ภาคกลาง

รศ.คณพล จธฑามณม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพฤกษศาสตรน
รศ.ดร.กพตตพ บธญเลพศนพรพนดรน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสธวรรณภลม พ

7/2559-2/2560

2,000,000.00

ผศ.ดร.สธรพงษน จรพสโรจนกธล
มหาวพทยาลพยราชภพฏกาญจนบธรม
17

การบรพหารจพดการโซสอป
ธ ทานและองคน
ความร ดูลการผลพตข ดาวไรซนเบอรนรมพ

ผศ.กพมปนาท เพมญสธภา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ผศ.ธนารดม คกายา
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพงคมวพทยาและมานธษยวพทยา
ผศ.กพงสดาล เชาวนวพฒนกธล
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพงคมวพทยาและมานธษยวพทยา
อ.วรภพทร รพตนาพาณพชยน
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานพตศ
พ าสตรน
อ.ภาวพณม เพมงเพชร
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภลมศ
พ าสตรน
ผศ.อพทธพพงศน มหาธนเศรษฐน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
นางสาวเพมญประภา ราหธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
สกานพกงานเลขานธการ
นายเกรพก ตระกลลงาม
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

9/2559-10/2560

2,000,000.00

18

การบลรณาการจพดการไฟปส าเพพอ
พ
บรรเทาปพ ญหาหมอกควพน

ผศ.กอบศพกดพธ วพนธงไชย
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
ผศ.รพชนม โพธพแทสน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด
อ.นพตยา เมมย
น นมพตร
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด
ผศ.นฤมล แก ดวจกาปา
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอนธรพกษน วท
พ ยา
อ.ยธทธพงษน คมรม
ม พงคละ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอนธรพกษน วท
พ ยา

6/2559-6/2562

3,051,500.00

19

การประดพษฐนอป
ธ กรณนสกาหรพบประเมพน
ความสามารถในการทรงตพวและให ด
ข ดอมลลปด อนกลพบ

ผศ.ดร.กภ.กนกวรรณ ศรมสภ
ธ รกรกธล
ภาควพชากายภาพบกาบพด คณะสหเวชศาสตรน
มหาวพทยาลพยนเรศวร

6/2559-12/2560

150,000.00
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19

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การประดพษฐนอป
ธ กรณนสกาหรพบประเมพน
ความสามารถในการทรงตพวและให ด
ข ดอมลลปด อนกลพบ

คณะผผวด จ
ว จย

รศ.ดร.ปราโมทยน วาดเขมยน
มหาวพทยาลพยเจ ดาคธณทหารลาดกระบพง

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-12/2560

150,000.00

10/2558-9/2559

545,600.00

ผศ.อรอธมา บธณยารมยน
คณะวพทยาศาสตรนการกมฬา กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนการกมฬาและสธขภาพ
20

การประเมพนความเสมย
พ งด ดานสธขภาพ
จากการบรพโภคผพกทมป
พ นเปพน อนโลหะ
หนพกทมจ
พ กาหนสายในตลาดสด: กรณม
ศศกษาเขตภาคเหนพอของประเทศไทย

ปพ ยะดา วชพระวงศกร
คณะวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยม - มหาวพทยาลพย
ราชภพฏพพบล
ล สงคราม
อ.ทองใส จกานงการ
คณะวพทยาศาสตรนศรมราชา
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน ฐานและพลศศกษา
ณพ ฏฐพนม ดมแท ด
คณะวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยม - มหาวพทยาลพย
ราชภพฏพพบล
ล สงคราม

21

การประเมพนผลกระทบของงานวพจพย
ด ดานอ ดอยและนกน าตาลในประเทศไทย

รศ.สธวรรณา ประณมตวตกธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ผศ.กพมปนาท วพจต
พ รศรมกมล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
อ.เอพอ
น สพรจ
พ น
พ ดา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

6/2559-5/2560

1,000,000.00

22

การประเมพนผลกระทบสพงพ แวดล ดอม
สธขภาพและสพงคมจากการเปลมย
พ น
แปลงรลปแบบการใช ดทมด
พ น
พ ตสอพพน
น ทมพ
เกษตรและชธมชนเกษตรกร บรพเวณ
ทธงส รพงสพต

รศ.ตธลวพทยน สถาปนจารธ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม

8/2559-12/2560

1,248,125.00

รศ.พพฒนา อนธรพกษน พงศธร
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
ผศ.อรอนงคน ผพวนพล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
รศ.ภพทรา เพสงธรรมกมรตพ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
ผศ.รพฐชา ชพยชนะ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
อ.กพตตพชย
พ ดวงมาลยน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.อลงกรณน อพนทรพกษา
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
ผศ.ฐพตม
พ า รธงส รพตนาอธบล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
รศ.สรพญญา วพชโรทพย
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพฤกษศาสตรน
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
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22

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การประเมพนผลกระทบสพงพ แวดล ดอม
สธขภาพและสพงคมจากการเปลมย
พ น
แปลงรลปแบบการใช ดทมด
พ น
พ ตสอพพน
น ทมพ
เกษตรและชธมชนเกษตรกร บรพเวณ
ทธงส รพงสพต

คณะผผวด จ
ว จย

ผศ.ดร. ทรรศนมย น พฤกษาสพทธพธ
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

8/2559-12/2560

1,248,125.00

8/2559-8/2561

2,184,600.00

4/2559-10/2560

2,224,000.00

4/2559-3/2561

123,000.00

8/2559-7/2560

1,000,000.00

รศ.ดร.วพโรจนน เจมยมจรพสรพงสม
คณะแพทยศาสตรน จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
รศ. โรจนน คธณเอนก
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม มหาวพทยาลพย
ธรรมศาสตรน
23

การประยธกตนใช ดเทคโนโลยมการพสน
ละอองนกน าขนาดเลมกเพพอ
พ ลดปพ ญหา
มลพพษทางอากาศภายในอาคาร
บรพเวณพพน
น ทมท
พ ม
มพ ค
ม วามไวตสอการได ดรพบ
ผลกระทบในภาคเหนพอของประเทศ
ไทย

ผศ.สธรพตนน บพวเลพศ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

ผศ.ฐพตม
พ า รธงส รพตนาอธบล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.ธพญภพสสรน ทองเยมน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
สธพรรณพการน ซาเหลา
มหาวพทยาลพยอธบลราชธานม
24

การปรพบปรธงพพนธธแ
น ละการผลพตต ดน
พพนธธป
น ทธมมาสมแดง

รศ.ธพญญะ เตชะศมลพพทพกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
รศ.นพมณม โทปะญญานนทน
คณะวพทยาศาสตรน มหาวพทยาลพยแมสโจ ด
รศ.พมรนธช จอมพธก
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชารพงสมประยธกตนและไอโซโทป

25

การปรพบปรธงสายพพนธธแ
พ บคทมเรมย
Corynebacterium glutamicum
CS176 เพพอ
พ เพพม
พ ประสพทธพภาพในการ
ผลพตกรดซพคซพนก
พ โดยวพธก
ม ารทกาลาย
ยมนทมก
พ กาหนดการสร ดางเอนไซมนแลคเต
ทดมไฮโดรจมเนส

ผศ.สาวพตร ตระกลลนสาเลพอ
พ มใส
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยา

นางสาวภพญณพตา เฟพพ องบางหลวง
คณะวพทยาศาสตรน
26

การปรพบเปลมย
พ นการใช ดทมด
พ น
พ และการ
ออกแบบหสวงโซสอป
ธ ทานทางการ
เกษตรเพพอ
พ ลดการเกพดหมอกควพน

ผศ.ดร. ปธส น เทมย
พ งบลรณธรรม
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
ผศ.พพทธนพนทน หรรษาภพรมยนโชค
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา

27

การผลพตกณาซชมวภาพจากผพกตบชวา
ด ดวยจธลน
พ ทรมยธน รรมชาตพศก
พ ยภาพสลง

รศ.จธรย
ม รน พตนน ลมสมพทธพธ
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน

6/2559-2/2560

450,000.00

28

การผลพตสมธรรมชาตพสกาเรมจรลปจากพพช
ให ดสมของไทย และการประยธกตนใช ดใน
ผลพตภพณฑนขนมไทยกศงพ สกาเรมจรลป

อ.ปารพสท
ธ ธพธ เฉลพมชพยวพฒนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน

8/2559-1/2561

1,500,000.00
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

28

การผลพตสมธรรมชาตพสกาเรมจรลปจากพพช
ให ดสมของไทย และการประยธกตนใช ดใน
ผลพตภพณฑนขนมไทยกศงพ สกาเรมจรลป

รศ.ทพศนมย น ลพม
น สธวรรณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
ดร.ลพดดา แสงเดพอน วพฒนศพรธพ รรม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
อ.สธจต
พ ตา เรพองรพศมม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
ผศ.พพชรมยา บธญกอแก ดว
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
ผศ.อภพญญา มานะโรจนน
คณะเทคโนโลยมคหกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพย
เทคโนโลยมราชมงคลพระนคร

8/2559-1/2561

1,500,000.00

29

การผลพตเอทานอลจากทะลายเปลสา
ปาลนมด ดวยกระบวนการหมพกแบบหมพก
รสวม (SSCF)

รศ.เพมญจพตร ศรมนพคธณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ผศ.อนธสษ
พ ฐน ธนะพพมพนเมธา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

11/2558-5/2560

748,300.00

30

การผลพตเอนไซมนแมนนาเนสเพพอ
พ ใช ด
ในการเตรมยมพรมไบโอตพกจากการเนพอ
น
มะพร ดาวและการทดสอบคสาความเปม น
พพษของพรมไบโอตพก

ผศ.สธทธพพพนธธน แก ดวสมพงษน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ

3/2559-9/2560

2,648,000.00

8/2559-1/2561

9,300,000.00

5/2559-5/2561

400,000.00

รศ.สธนย
ม น นพธส
พ น
พ ประเสรพฐ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
อ.มพสลพน นาคไพจพตร
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
31

การเผยแพรสประชาสพมพพนธนและถสาย
ทอดเทคนพคการปรธง และ ประกอบ
อาหารไทยเพพอ
พ สธขภาพทพงน ประเทศ
และตสางประเทศ

นางพพชรม ตพงน ตระกลล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
ดร.วารธณม วารพญญานนทน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
รศ.ณรงคน สมพงษน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการศศกษา

32

การพพฒนากระบวนการเกมบรพกษาต ดน
พะยลงปลอดเชพอ
น ในสภาพเยพอกแขมง
เพพอ
พ การเกมบรพกษาสายพพนธธพ
น ะยลงใน
ระยะยาว

ดร.วรรณสพร พ วรรณรพตนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาววพลาสพนม กวมกจพ ธรรมกธล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาวพนพดา วงษน แหวน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาวรมณมย น เจรพญทรพพยน
สถาบพนวพจพยและพพฒนาแหสงมหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน บางเขน
ฝส ายเครพอ
พ งมพอและวพจพยทางวพทยาศาสตรน
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32

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนากระบวนการเกมบรพกษาต ดน
พะยลงปลอดเชพอ
น ในสภาพเยพอกแขมง
เพพอ
พ การเกมบรพกษาสายพพนธธพ
น ะยลงใน
ระยะยาว

คณะผผวด จ
ว จย

ดร.สธวรรณ ตพงน มพตรเจรพญ
กลธม
ส งานวนวพฒนวพจพย สกานพกวพจพยและพพฒนาการ
ปส าไม ด กรมปส าไม ด

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

5/2559-5/2561

400,000.00

2/2559-1/2560

500,000.00

6/2559-5/2560

2,020,000.00

9/2559-8/2560

1,179,660.00

นางพวงพรรณ ยงรพตนา
กลธม
ส งานวนวพฒนวพจพย สกานพกวพจพยและพพฒนาการ
ปส าไม ด กรมปส าไม ด
นายสธทพศนน เล ดาสกธล
กลธม
ส งานวนวพฒนวพจพย สกานพกวพจพยและพพฒนาการ
ปส าไม ด กรมปส าไม ด
นางสาวขอบฟด า สมธทรทอง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและ
เทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.ปพ ยรพษฎน ปรพญญาพงษน เจรพญทรพพยน
โครงการอนธรพกษน พพนธธกรรมพพชอพนเนพอ
พ งมาจากพระ
ราชดการพสมเดมจพระเทพรพตนราชสธดาฯ สยามบรมราช
กธมารม
33

การพพฒนากระบวนการหมพกข ดาวแดง
เพพอ
พ เพพม
พ ผลผลพตสารเมแทบอไลตน
ทธตย
พ ภลม พ โดย Monascus purpureus
IFRPD 4046 สายพพนธธก
น ลายจาก
ปลายข ดาว

ศรมสด
ธ า หาญภาคภลม พ
คณะวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมและเทคโนโลยม
มหาวพทยาลพราชภพฏสวนดธสต
พ

นางวนพดา เทวารธทธพธ ชพตส
พ รรคนกล
ธ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
นายประมวล ทรายทอง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน
เรพออากาศเอกหญพงชธตม
พ า ทองวชพระ
คณะพยาบาลศาสตรน มหาวพทยาลพยราชภพฏสวน
ดธสต
พ
นางมาลพย เมพองน ดอย(บธญรพตนกรกพจ)
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน
34

การพพฒนาการใช ดลพกนพนจากกากอ ดอย
ในการผลพตคารนบอนไฟเบอรนเพพอ
พ
เปรมยบเทมยบกพบวพตถธดบ
พ อพน
พ ทางการค ดา

ดร.ศพรล
พ ก
พ ษณน เลมย
น งประยลร
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
ดร.จพกรพล สธนทรวราภาส
ศลนยนพพนธธวศ
พ วกรรมและเทคโนโลยมชวม ภาพแหสงชาตพ
ดร.วราวธฒ พ ศธภมพตรมงคล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ

35

การพพฒนาขนมขบเคมย
น วชนพดกรอบ
พองจากมพนสกาปะหลพงเพพอ
พ ผล ดบรพโภค
ภาวะเสมย
พ ง metabolic syndrome

อ.วศะพร จพนทรนพฒ
ธ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
อ.น ดองนธช ศพรวพ งศน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

35

การพพฒนาขนมขบเคมย
น วชนพดกรอบ
พองจากมพนสกาปะหลพงเพพอ
พ ผล ดบรพโภค
ภาวะเสมย
พ ง metabolic syndrome

อ.ปารพสท
ธ ธพธ เฉลพมชพยวพฒนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน

9/2559-8/2560

1,179,660.00

36

การพพฒนาขนมครกแชสเยพอกแขมง

รศ.กมลวรรณ แจ ดงชพด
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑน
นางสาวเวธกา เฉลพมแสน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

3/2559-9/2560

110,000.00

37

การพพฒนาคลพปวพดโม อสกาหรพบเยาวชน
เพพอ
พ สร ดางความเข ดาใจเรพอ
พ งเศรษฐกพจ
พอเพมยงผสานการเรมยนรล ดภลมป
พ พ ญญา
ไทย

อ.ศธภฤกษน ทานาค
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

6/2559-12/2560

901,000.00

8/2559-1/2561

4,200,000.00

5/2559-12/2560

950,000.00

รศ.นาตยา ปพ ลน
พ ธนานนทน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
38

การพพฒนาตการพบอาหารไทยมพอ
น กลาง
วพนเพพอ
พ เพพม
พ คธณคสาทางโภชนาการ
สกาหรพบเดมกวพยเรมยน : กรณมศก
ศ ษา
โรงเรมยนสพงกพดสกานพกงานเขตพพน
น ทมพ
การศศกษาประถมศศกษานครนายก

อ.ทวมศก
พ ดพธ เตชะเกรมยงไกร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน

อ.อกาพร แจสมผล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
อ.ฤทพย เรพองธรรมสพงหน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
อ.ปารพสท
ธ ธพธ เฉลพมชพยวพฒนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
อ.ทพพากร มสวงถศก
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
อ.พรทพพยน พสธกมลเศรษฐน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
นางสาววพลลภา โพธาสพนธน
คณะเกษตร บางเขน ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
ผศ.อพญชนมย น อธทพยพพฒนาชมพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
39

การพพฒนาทพกษะการสพอ
พ สารภาษา
อพงกฤษเพพอ
พ การสอนสกาหรพบครล
พลศศกษาด ดวยชธดสพอ
พ เทคโนโลยมความ
จรพงเสรพมเพพอ
พ เตรมยมความพร ดอมการ
เข ดาสลป
ส ระชาคมอาเซมยน

ผศ.สมบพต พ อสอนศพร พ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพลศศกษา

ผศ.ณพ ฐยา แก ดวมธกดา
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพลศศกษา
รศ.ณรงคน สมพงษน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการศศกษา
ผศ.ณพ ฐพล รกาไพ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการศศกษา
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนาทพกษะการสพอ
พ สารภาษา
อพงกฤษเพพอ
พ การสอนสกาหรพบครล
พลศศกษาด ดวยชธดสพอ
พ เทคโนโลยมความ
จรพงเสรพมเพพอ
พ เตรมยมความพร ดอมการ
เข ดาสลป
ส ระชาคมอาเซมยน

คณะผผวด จ
ว จย

อ.ไพฑลรยน ศรมฟดา
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการศศกษา

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

5/2559-12/2560

950,000.00

10/2558-10/255
9

2,858,000.00

ผศ.วพภารพตนน แสงจพนทรน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
อ.มาลพนม ประพพณวงศน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
ผศ.ณชพงศน อธดมศรม
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
โรงเรมยนสาธพตแหสงมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
40

การพพฒนาเทคโนโลยมชวม ภาพทาง
การเพาะเลมย
น งสพตวนนกนาและการจพดการ
ความเสมย
พ งของผลพตภพณฑนสต
พ วนนกนาจาก
การเพาะเลมย
น ง

รศ.นนทวพทยน อารมยช
น น
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา
ผศ.ศศพมนพส อธณจพกรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมวเคมม

41

การพพฒนาโมเดลเชพงสาเหตธครลมอ
พ
อาชมพทางอาชมวศศกษา

รศ.สธวรรณา นาควพบล
ล ยนวงศน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
นางสาวถวพกา เมฆอพคฆกรณน
นพสต
พ ภาควพชาอาชมวศศกษา

3/2559-3/2560

136,500.00

42

การพพฒนาโมเดลเชพงสาเหตธภาวะผล ด
นก าการเปลมย
พ นแปลงของผล ดบรพหาร
อาชมวศศกษาสพงกพดสกานพกงานคณะ
กรรมการการอาชมวศศกษา

รศ.สธวรรณา นาควพบล
ล ยนวงศน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา

10/2558-9/2559

98,000.00

นายไกรรพช เทศมม
มหาวพทยาลพยราชภพฎธนบธรม
43

การพพฒนาระบบชสวยตพดสพนใจในการ
นก าทางรถแทรกเตอรนการเกษตร โดย
ใช ดเทคโนโลยมเลเซอรนระบธตกาแหนสง

อ.ศพรศ
พ ก
พ ดพธ เชพดเกมยรตพพล
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร
รศ.ประเทพอง อธษาบรพสท
ธ ธพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร
อ.ภวพนทน ธพญภพทรานนทน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร
ผศ.วพนรพฐ อพบดธลลากาซพม
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร

4/2559-3/2560

1,516,240.00

44

การพพฒนาสพอ
พ การถสายทอดความ
พ เพพอ
รล ดและการประชาสพมพพนธนอาหารไทยสลส
ตลาดโลก

ดร.วารธณม วารพญญานนทน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
รศ.ณรงคน สมพงษน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการศศกษา
ผศ.เชพดพงษน ขมระจพตตน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร

8/2559-1/2561

3,000,000.00
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45

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนาหนสวยปฏพบต
พ ก
พ ารและ
มาตรการอยสางเปม นระบบเพพอ
พ การออก
แบบกระบวนการการควบคธมและการ
หาคสาเหมาะสม

คณะผผวด จ
ว จย

รศ.เพมญจพตร ศรมนพคธณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

11/2558-5/2560

475,000.00

รศ.ธงไชย โรหพตะดพษฐ ศรมนพคธณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
46

การพพฒนาหธน
ส ยนตนสร ดางบ ดาน : ทมม
INROC-Z-BO, ทมม INROC-Q-BO
และ ทมม INROC-K-BO

อ.วรพจนน ศตเดชากธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

12/2558-7/2559

300,000.00

47

การแพรสกระจายของปรอทในตะกอน
ดพนและตะกอนแขวนลอยในพพน
น ทมป
พ าก
แมสนกนาเจ ดาพระยา

รศ.สพญญา สพรวพ ท
พ ยาปกรณน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมสพงพ แวดล ดอม
อ.สธชล
ม า พลเรพอง
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมสพงพ แวดล ดอม

1/2559-1/2561

557,980.00

48

การยกระดพบคธณภาพและความ
ปลอดภพยของพรพกแห ดงของไทยและ
ผลพตภพณฑนแปรรลปจากพรพก

ผศ.วราภา มหากาญจนกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
นายพพสท
ธ ธพธ บธตรสธวรรณ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
อ.วรางคณา โสมะนพนทนน
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจพตวพทยาการศศกษาและการแนะแนว
นางเขมพพษ ตรมสวธ รรณ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน
นางสาวงามจพตร โลสวท
พ รล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
ดร. อรรณพ ทพศนอธดม
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลล ดานนา พพษณธโลก

6/2559-1/2560

500,000.00

49

การแยกสสวนและไฮโดรไลซพ
สเศษปาลนมเหลพอทพงน โดยการใช ดสาร
เคมมในระบบเอกพพนธนและวพวธพ พพนธธน

รศ.เพมญจพตร ศรมนพคธณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ผศ.ดร.จธฬารพตนน ศพกดารณรงคน
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยมหพดล

11/2558-5/2560

758,300.00

50

การวพดปรพมาณเนพอ
น ยางแห ดงในยาง
ก ดอนถ ดวยด ดวยการวพเคราะหนภาพ
สเปกตรพมอพนฟราเรดยสานใกล ด

ผศ.อมรฤทธพธ พธทธพพพ
พ พฒนนขจร
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
ผศ.อมรเดช พธทธพพพ
พ พฒนนขจร
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร

1/2559-3/2560

376,860.00

51

การวพเคราะหนข ดอมลลขนาดใหญสเพพอ
พ
สนพบสนธนการตพดสพนใจในการปลลกพพช
เศรษฐกพจ ให ดเหมาะสมกพบพพน
น ทมก
พ าร
เกษตรของเกษตรกร

ผศ.ผกาเกษ วพตย
ธ า
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาการคอมพพวเตอรน

6/2559-12/2560

9,000,000.00

ผศ.ชาครพต วพชโรภาส
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาการคอมพพวเตอรน
ผศ.อธษา สพมมาพพนธน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาการคอมพพวเตอรน
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51

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การวพเคราะหนข ดอมลลขนาดใหญสเพพอ
พ
สนพบสนธนการตพดสพนใจในการปลลกพพช
เศรษฐกพจ ให ดเหมาะสมกพบพพน
น ทมก
พ าร
เกษตรของเกษตรกร

คณะผผวด จ
ว จย

อ.เสฎฐวพทยน เกพดผล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาการคอมพพวเตอรน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-12/2560

9,000,000.00

11/2558-5/2560

456,400.00

9/2559-8/2560

3,005,000.00

อ.รธจ เอกะวพภาต
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาการคอมพพวเตอรน
อ.เทพฤทธพธ บพณฑพตวพฒนาวงศน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาการคอมพพวเตอรน
ผศ.สธขม
ธ าล กพตส
พ น
พ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาการคอมพพวเตอรน
ผศ.ธมรสพทธพธ เกษตรเกษม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
ผศ.ชพนภพทร ทพพโยภาส
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ
ผศ.ดร. รพชฎา คงคะจพนทรน
คณะวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยม มหาวพทยาลพย
ธรรมศาสตรน
ดร.ปกปด อง สสองเมพอง
คณะวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยม มหาวพทยาลพย
ธรรมศาสตรน
ผศ.ดร.สมพร ชสวยอารมย น
คณะวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยม มหาวพทยาลพย
สงขลานครพนทรน วพทยาเขตปพ ตตานม
52

การวพจพยพพนฐานและเทคโนโลยม
พน
ใหมส
สกาหรพบไบโอเอทานอลจากเศษเหลพอ
ทพงน จากการเกษตรและอธตสาหกรรม
เกษตรในประเทศจมนและประเทศ
ไทย

รศ.เพมญจพตร ศรมนพคธณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

ผศ.ประมธข ภระกลลสธขสถพตยน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.ทรงศพกดพธ วพฒนชพยเสรมกล
ธ
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาธนบธรม
ผศ.อนธสษ
พ ฐน ธนะพพมพนเมธา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
รศ.ธงไชย โรหพตะดพษฐ ศรมนพคธณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
อ.เมธม สายศรมหยธด
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ผศ.ดร.จธฬารพตนน ศพกดารณรงคน
มหาวพทยาลพยมหพดล
53

การวพจพยและพพฒนาแบบบลรณาการ
เพพอ
พ การผลพตทธเรมยนพพนธธห
น ลงลพบแล
เชพงพาณพชยนอยสางยพพงยพน ปม ทมพ 3

ผศ.พมระศพกดพธ ฉายประสาท
คณะเกษตรศาสตรน ทรพพยากรธรรมชาตพและสพงพ แวด
ล ดอม มหาวพทยาลพยนเรศวร
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53

การวพจพยและพพฒนาแบบบลรณาการ
เพพอ
พ การผลพตทธเรมยนพพนธธห
น ลงลพบแล
เชพงพาณพชยนอยสางยพพงยพน ปม ทมพ 3

ผศ.รณฤทธพธ ฤทธพรณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร

9/2559-8/2560

3,005,000.00

54

การวพจพยและพพฒนาผลพตภพณฑนเสรพม
ภลมค
พ ธ ดมกพนจากจธลน
พ ทรมยเน พพอ
พ ลดความ
เสมย
พ งโรคมะเรมงลกาไส ดใหญส

สมพร มลลมพพงมม
ไมสระบธหนสวยงาน

10/2558-9/2560

6,243,900.00

1/2559-1/2560

500,000.00

เปรมสธดา สมาน
ไมสระบธหนสวยงาน
อพจฉรา ไชยองคนการ
ไมสระบธหนสวยงาน
พงศธร ประภพกรางกลล
ไมสระบธหนสวยงาน
จารธวรรณ สพทธพพล
ไมสระบธหนสวยงาน
ดวงทพพยน มลลมพพงมม
ไมสระบธหนสวยงาน
อ.ศพรพรรณ สธคนธสพงหน
คณะเทคนพคการสพตวแพทยน
ภาควพชาเทคนพคการสพตวแพทยน
55

การวพจพยและพพฒนาสมรรถนะทมพ
พ งศ
ประสงคนของครลปฐมวพยของศลนยน
พพฒนาเดมกเลมกสพงกพดองคนกรปกครอง
สสวนท ดองถพน
พ ทมส
พ อดคล ดองตามความ
เปลมย
พ นแปลงทางการศศกาาใน
ศตวรรษทมพ 21

ผศ.ดร.รธงส นภา ตพงน จพตรเจรพญกธล
บพณฑพตวพทยาลพย มหาวพทยาลพยสวนดธสต
พ

สายสมร เมพองมลล
สวนดธสต
พ โพล มหาวพทยาลพยสวนดธสต
พ
อ.จพนทรนเพมญ ตพงน จพตรเจรพญกธล
คณะวพทยาศาสตรนศรมราชา
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน ฐานและพลศศกษา
56

การศศกษาการพพฒนาขมดความ
สามารถในการแขสงขพนอธตสาหกรรม
เกษตรไทย: เพพอ
พ จพดทกานโยบายและ
ยธทธศาสตรน

รศ.ธงชพย สธวรรณสพชณนน
สถาบพนวพจพยและพพฒนาแหสงมหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน บางเขน
ฝส ายประสานงานวพจพยและประเมพนผล

6/2559-4/2560

700,000.00

57

การศศกษาคธณลพกษณะของนกน าทพงน จาก
ระบบบกาบพดนกน าเสมยแบบไร ดอากาศของ
โรงงานผลพตเอทานอลจากกาก
นกน าตาลและการใช ดประโยชนนในการ
เพาะปลลกอ ดอย

ผศ.ณพ ฐกานตน นพตยพพธนน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ

11/2558-5/2560

2,640,400.00

7/2559-6/2560

800,000.00

ผศ.ประกพต สธขใย
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
อ.สราวธธ รธงส เมฆารพตนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
58

การศศกษาชนพดแมลงพาหะถสายทอด
เชพอ
ส แจ ด
น ไฟโตพลาสมาสาเหตธโรคพธม
มพนสกาปะหลพง

รศ.สธภาพร กลพน
พ คง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
รศ.คนศงนพตยน เหรมยญวรากร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
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58

การศศกษาชนพดแมลงพาหะถสายทอด
เชพอ
ส แจ ด
น ไฟโตพลาสมาสาเหตธโรคพธม
มพนสกาปะหลพง

รศ.นพนทศพกดพธ ปพพ นแก ดว
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา

7/2559-6/2560

800,000.00

59

การศศกษาเปรมยบเทมยบฤทธพล
ธ ดปวด
ของตพวยา firocoxib และกลธม
ส ควบคธม
ในการลดปวดลพงผสาตพดทกาหมพน

รศ.นรพศ เตมงชพยศรม
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนคลพนก
พ สพตวนเลมย
น ง
Prangtip Phuwapattanachart
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน ภาควพชา
เวชศาสตรนคลพนก
พ สพตวนเลมย
น ง

9/2559-9/2561

120,000.00

60

การศศกษาและใช ดประโยชนนผลพตภพณฑน
จากการทกาเหมพอง (Leonardite) ใน
การดลดซพบยาปราบศพตรลพช
พ ทมต
พ กค ดาง

อ. ดร. อภพชน วพชเรนทรนวงศน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมสรธ นารม

3/2559-3/2560

390,000.00

10/2558-9/2559

960,000.00

อ.ชนพตถน โชคเจรพญรพตนน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
61

การศศกษาศพกยภาพพลพงงานจากนกน า
ขศน
น นกน าลงบรพเวณภาคใต ดตอนบนเปรมยบ
เทมยบชายฝพพ งทะเลอสาวไทยกพบชายฝพพ ง
ทะเลอพนดามพน

ดร.สมพงคน บางยมข
พ น
พ
สถาบพนเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาเจ ดาคธณทหาร
ลาดกระบพง วพทยาเขตชธมพรเขตอธดมศพกดพธ จพงหวพด
ชธมพร
นายสาคร จพนทรนมา
คณะประมง บางเขน
สถานมวจ
พ พยเพพอ
พ การพพฒนาชายฝพพ งอพนดามพน (ฝส าย
สนพบสนธนวพชาการ)
ผศ.มณฑล อนงคนพรยศกธล
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล

62

การศศกษาศพกยภาพพพน
น ทมรพ องรพบนกน า
หลากเพพอ
พ เกมบกพกนกน าไว ดใช ดในฤดลแล ดง
ในลสูม
ธ นกน าชมตอนบน

ผศ.วพษธวพฒกน แต ดสมบพต พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน

6/2559-12/2560

1,054,000.00

63

การศศกษาสถานภาพของหอยทะเล
ฝาคลใส นครอบครพว Mytilidae ทมเพ ปม น
ชนพดพพนธธต
น าส งถพน
พ (Alien species)
บรพเวณชายฝพพ งทะเลไทย

ดร. กพตธพ ร สรรพานพช
สถาบพนวพทยาศาสตรนทางทะเล มหาวพทยาลพยบลรพา

10/2558-9/2559

803,000.00

8/2559-7/2560

1,851,000.00

ผศ.ธมระพงศน ด ดวงดม
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
นางสาวอพญชลม จพนทรนคง
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทรพพยากรทางทะเลและชาย
ฝพพ งอสาวไทยฝพพ ง ตะวพนออก
64

การสร ดางชธมชน และเครพอขสายการ
ผลพตมะพร ดาวปลอดภพยโดยใช ดการควบ
คธมศพตรลพช
พ โดยชมววพธเม ปม นหลพก

ผศ.โสภณ อธไรชพน
พ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา
อ.ณพชานพนทน เกพนอาษา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา
น.ส.พรรณทพพา ลมทหาร
ศลนยนวจ
พ พยควบคธมศพตรลพช
พ โดยชมวน
พ ทรมยแ
น หสงชาตพ
น.ส.ระชา กฤษศธภมงคล
ศลนยนวจ
พ พยควบคธมศพตรลพช
พ โดยชมวน
พ ทรมยแ
น หสงชาตพ
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65

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การสการวจทพศนคตพของผล ดมมผลกระทบ
จากปพ ญหาการพพพาทระหวสางมนธษยน
และลพงปส าในพพน
น ทมส
พ วนสพตวนเปพ ดเขา
เขมยว

คณะผผวด จ
ว จย

นายอานธภาพ แย ดมดม
องคนการสวนสพตวน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-9/2559

353,000.00

9/2559-3/2561

1,800,000.00

10/2558-9/2559

1,017,800.00

10/2558-9/2559

389,400.00

8/2559-3/2561

1,000,000.00

น.สพ. วพศษ
พ ฎน อาศพยธรรมกธล
องคนการสวนสพตวน
นายลพขสพทธพธ พธฒเขมยว
มหาวพทยาลพยศพลปากร วพทยาเขตพระราชวพงสนาม
จพนทรน
ผศ. ดร. ภพทรพล มหาขพนธน
มหาวพทยาลพยศพลปากร วพทยาเขตพระราชวพงสนาม
จพนทรน

66

การเสรพมสร ดางศพกยภาพของบธคลากร
ทางการศศกษาในการศศกษาขพน
น พพน
น
ฐานตามมาตรฐานการศศกษาอาเซมยน

67

การหลสอและการทกาสกาเนา 3 มพต พ จาก
ประตพมากรรมและลวดลายประดพบ
สะพานเจรพญรพช ๓๑

อ.จรรยา เจตนนเจรพญ
คณะวพทยาศาสตรนศรมราชา
ภาควพชาทรพพยากรและสพงพ แวดล ดอม
รศ.ธงชพย สธวรรณสพชณนน
สถาบพนวพจพยและพพฒนาแหสงมหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน บางเขน
ฝส ายประสานงานวพจพยและประเมพนผล
จพกรพพนธน วพลาสพนก
ม ล
ธ
มหาวพทยาลพยศพลปากร
ผศ.คธณยธต เอมย
พ มสอาด
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
รศ.วรพทยา ธรรมกพตตพภพ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอาชมวศศกษา
พพเชฐ เขมยวประเสรพฐ
มหาวพทยาลพยศพลปากร
กพตตพนาถ วรรรณพสสร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน ภาควพชาวพศวกรรม
เครพอ
พ งกล

68

การออกแบบ และพพฒนาผลพตภพณฑน
ของตกแตสงบ ดาน เพพอ
พ เปม นแนวทางใน
การประกอบอาชมพภายในชธมชน จาก
แผสนอพดประสานฟางข ดาว และขมโน ฟม

นางสาวณพ ฐรพกา พรมทา
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรนและการออกแบบ
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลรพตนโกสพนทรน
อ.พพศท
ธ ธธน ศพรพ
พ พนธธน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน

69

ขนมขบเคมย
น วเชพงสร ดางสรรคนจากผลไม ด
ไทยด ดวยเทคโนโลยมเอกซน ทรลชน
พ
สลก
ธ ผ ดูลบรพโภคยธคใหมสและผ ดูลรพก
ป ลสูม
สธขภาพ

ดร.หทพยชนก กพนตรง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางจธฬาลพกษณน จารธนธช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวสธวณ
ม า จพนทพพรพกษน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวสธภค
พ ชนมน คลสองดม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
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คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

69

ขนมขบเคมย
น วเชพงสร ดางสรรคนจากผลไม ด
ไทยด ดวยเทคโนโลยมเอกซน ทรลชน
พ
สลก
ธ ผ ดูลบรพโภคยธคใหมสและผ ดูลรพก
ป ลสูม
สธขภาพ

นายวรพล เพมงพพนจ
พ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโรงงาน

8/2559-3/2561

1,000,000.00

70

ความแปรปรวนของสภาพภลมอ
พ ากาศ
กพบการจพดการลธม
ส นกน าทมส
พ ม
พ
พ พพนธนกบ
คธณภาพและปรพมาณนกน าในลธม
ส นกน ายสอย
ของพพน
น ทมล
พ ม
ธส นกน า

ผศ.จพกรกฤษณน มหพจฉรพยวงศน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม

6/2559-11/2560

1,500,000.00

11/2558-5/2560

527,600.00

รศ.พพฒนา อนธรพกษน พงศธร
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
รศ.ตธลวพทยน สถาปนจารธ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
รศ.ภพทรา เพสงธรรมกมรตพ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
ผศ.ประไพพพศ ชพยรพตนมโนกร
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
อ.ปพ ยาภรณน สมสมพคร
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
71

คธณสมบพตแ
พ อนตมอ
น อกซพแดนตนของลพ
กนพนจากลกาต ดนปาลมนนกนามพนภายหลพง
การระเบพดด ดวยไอนกน าและการกกาจพดลพ
กนพนเพพอ
พ การผลพตไบโอเอทานอล

รศ.เพมญจพตร ศรมนพคธณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ผศ.ประมธข ภระกลลสธขสถพตยน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ

72

เครพอ
พ งตรวจวพดสารปนเปพน อนฟอรนมาลพน
ในอาหารทะเลแบบพกพาได ด

ผศ.ชพชวาล วงศนชส
ล ข
ธ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน
อ.วมระศพกดพธ ฟธด งเฟพพ อง
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพตววพทยา
ดร.อนธรพตนน วพศษ
พ ฏนสรอรรถ
ศลนยนเทคโนโลยมอเพ ลมกทรอนพกสนและคอมพพวเตอรน
แหสงชาตพ

4/2559-10/2560

854,000.00

73

โครงการการสร ดางระบบฐานข ดอมลล
เกษตรดพจต
พ อลเพพอ
พ การตพดสพนใจของ
กลธม
ส เกษตรกรในการผลพตไม ดดอกไม ด
ประดพบในเขตทธงส รพงสพต

ผศ.พพชรมยา บธญกอแก ดว
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน

6/2559-12/2560

1,856,050.00

ผศ.กนกวรรณ ถนอมจพตร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
รศ.อลพศรา มมนะกนพษฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
นายปราโมทยน ไตรบธญ
สถาบพนวพจพยวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมแหสง
ประเทศไทย
นางสาวดวงพร บธญชพย
บรพษพทกล ดวยไม ดไทย จกากพด
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการการสร ดางระบบฐานข ดอมลล
เกษตรดพจต
พ อลเพพอ
พ การตพดสพนใจของ
กลธม
ส เกษตรกรในการผลพตไม ดดอกไม ด
ประดพบในเขตทธงส รพงสพต

คณะผผวด จ
ว จย

นางสาวศศพมา พยธยงคน
สถาบพนวพจพยพพชสวน กรมวพชาการเกษตร

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-12/2560

1,856,050.00

8/2559-8/2562

2,992,500.00

10/2558-10/256
0

1,560,632.00

10/2558-10/255
9

500,000.00

6/2559-12/2560

735,000.00

นายนทมพงศน เมพองแก ดว
สกานพกงานเกษตรจพงหวพดสมธทรสาคร
74

โครงการวพจพยเซมนเซอรนอจ
พ ฉรพยะ
สกาหรพบเกมบข ดอมลลตสางๆเพพอ
พ ระบบ
สมารนทฟารนมในทธงส รพงสพต ภายใต ดแผน
งานวพจพยเรพอ
พ ง "โครงการการ
พพฒนาการเกษตรไทยสลรส ะบบเกษตร
อพจฉรพยะด ดวยการใช ดข ดอมลลขนาดใหญส"

ผศ.ชพชวาล วงศนชส
ล ข
ธ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน

ผศ.ดร.พนพดา หลสอวงศนตระกลล
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสธวรรณภลม พ
ผศ. ดร. ธมรเกมยรตพธ เกพดเจรพญ
มหาวพทยาลพยมหพดล
75

โครงการวพจพยออกแบบ และพพฒนาไถ
ระเบพดดพนดานชนพดสพน
พ า 2 ขาแบบ
พ ทมข
มมชด
ธ ควบคธมความถมใพ นการสพน
พ

ผศ.กพนตนธกรณน เขาทอง
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
วพชย
ธ
พ โอภานธกล
กรมวพชาการเกษตร
ตฤณสพษฐน ไกรสพนบธรศพกดพธ
กรมวพชาการเกษตร
อานนทน สายคกาฟล
กรมวพชาการเกษตร
พธทธธพนพนทรน จารธวพฒนน
กรมวพชาการเกษตร
มงคล ตธน
ส เฮ ดา
กรมวพชาการเกษตร
จพระวมณน มหพทธพธนาศพกดพธ
กรมวพชาการเกษตร

76

โครงขสายระบบโทรศพพทนอจ
พ ฉรพยะอพต
โนมพตส
พ กาหรพบเฝด าระวพงการเกพดโรคพพช
ในข ดาว

นก ายอนรรฆพล แสนทน
วพทยกาลพยนวพตกรรมกการจพดกการข ดอมลล สถกาบพน
เทคโนโลยมพระจอมเกลาเจ
กด าคธ
กด ณทหการลกาดกระบพง
นก างสกาวศศพประภกา มการกาช
นพสต
พ ปรพญญาเอก คณะเกษตร มหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน
อ.ศพรพ
พ ร ดอนเหนพอ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช

77

ฉนวนจากกาบมะพร ดาวสกาหรพบปด องกพน
ความร ดอนและเสมยงภายในอาคารเพพอ
พ
ใช ดแทนฉนวนแรสใยหพน

อ.รตพพร มพพนพรหม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมวพสดธ
ผศ.ปรพญญา ฉกาจนโรดม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมวพสดธ
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77

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ฉนวนจากกาบมะพร ดาวสกาหรพบปด องกพน
ความร ดอนและเสมยงภายในอาคารเพพอ
พ
ใช ดแทนฉนวนแรสใยหพน

คณะผผวด จ
ว จย

ดร.วพชต
พ ประกายพรรณ
บรพษพท มหพพนธน ไฟเบอรนซเม มนตน จกากพด (มหาชน)

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-12/2560

735,000.00

3/2559-12/2559

120,000.00

ผศ. ดร. นพนทพร คงคะจพนทรน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน คณะวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยม
ม.ธรรมศาสตรน
ผศ. ดร.ณพ ฏฐพตา ชวนเกรพกกธล
สถาบพนวพจพยโลหะและวพสดธ จธฬาลงกรณน
มหาวพทยาลพย
ดร.พพชญนรพตนน อพนทรนเอพอ
น
บรพษพท กลาสบรพดจน จากพด
78

ตพวบสงชมช
น วม ภาพระบธการสพมผพสใยหพนไค
รโซไทลนในประชากรกลธม
ส เสมย
พ งใน
อธตสาหกรรมไทยทมใพ ช ดใยหพนไครโซ
ไทลน

ผศ.ศพรวพ รรณ พราพงษน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสรมรวพทยา
นธชจนาถ หมบแก ดว
โครงการสหวพทยาการระดพบบพณฑพตศศกษา สาขา
พพนธธวศ
พ วกรรม บว. มก.
ผศ.ธมระศพกดพธ พราพงษน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชากายวพภาคศาสตรน
ศาสตราจารยน นพ. สมชพย บวรกพตตพ
สกานพกงานราชบพณฑพตยสภา

79

นวพตกรรมเครพอ
พ งดพม
พ อพมพลชพนจากวพตถธ
ดพบไทยสลผ
ส ล ดรพกสธขภาพและผล ดสลงอายธทพว
โลก

ดร.วพชชา ตรมสวธ รรณ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
นางสาวชธษณา เมฆโหรา
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
นางสาวพพศมพย ศรมชาเยช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
ดร.ดาลพด ศพรวพ พน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
ดร.วารธณม วารพญญานนทน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
นางสาวเพลพนใจ ตพงคณะกธล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

8/2559-7/2560

2,000,000.00

80

แนวปฏพบต
พ ท
พ ด
มพ แ
ม ละข ดอเสนอเชพง
นโยบายระบบการบรพหารจพดการ
มหาวพทยาลพยในกกากพบของรพฐ

รศ.บรรจบ ภพรมยนคกา
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนการกมฬา
รศ.สธมต
พ ร สธวรรณ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
รศ.วพนพย พลลศรม
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาพลศศกษาและกมฬา
รองศาสตราจารยน ดร.จรลญศรม มาดพลกโกวพท
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย

6/2559-5/2562

265,000.00
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

แนวปฏพบต
พ ท
พ ด
มพ แ
ม ละข ดอเสนอเชพง
นโยบายระบบการบรพหารจพดการ
มหาวพทยาลพยในกกากพบของรพฐ

คณะผผวด จ
ว จย

อาจารยน ดร.พพชญาภา ยพนยาว
มหาวพทยาลพยราชภพฏนครปฐม

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-5/2562

265,000.00

อาจารยนสธ
ธ ารพตนน ชาวนาฟาง
มหาวพทยาลพยราชภพฏนครปฐม
อ.ธมรศพกดพธ สร ดอยคมรม
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา
81

แผนการทกากพจกรรมสสงเสรพมและสนพบ
สนธนการทกาวพจพย กพจกรรม: โครงการ
รสวมมพอเครพอขสายมหาวพทยาลพย แผน
กพจกรรมการพพฒนาการเกษตรไทยสลส
ระบบอพจฉรพยะด ดวยการใช ดข ดอมลลขนาด
ใหญส

ผศ.สธตเขตตน นาคะเสถมยร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

6/2559-12/2560

45,000,000.00

82

พพฒนาเครพอ
พ งขศน
น รลปลายมพต พ (3 D)
สกาหรพบออกแบบชมววพสดธนาโนคอมโพ
สพทโครงรสาง 3 มพตข
พ องไบโอจมนก
พ ไฮ
ดรอกซมอะพาไทดนรวส มกพบพอลพเมอรน
ชมวภาพ สกาหรพบเปม นนวพตกรรมฐานชม
ววพสดธสงพ เคราะหนในการประยธกตนทาง
ด ดานวพศวกรรมเนพอ
น เยพอ
น กระดลก

ผศ.วมรพพฒนน พลอพน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน

4/2559-10/2560

445,000.00

83

พธทธสมาคม : บทบาทการสสงเสรพม
พระพธทธศาสนาในอพนเดมย

ผศ.โกวพทยน พพมพวง
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภาษาไทย

10/2558-9/2559

35,000.00

84

ฟพ ลม
น คลธมดพนเพพอ
พ ระบบนพเวศ

ศ.ดร.สธวบธญ จพรชาญชพย
วพทยาลพยปพ โตรเลมยมและปพ โตรเคมม

11/2558-10/255
9

1,800,000.00

9/2559-10/2560

1,186,539.00

10/2558-9/2559

900,000.00

รศ.อภพรพตนน เลาหนบต
ธ รม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมวพสดธ
รศ.รพงรอง ยกส ดาน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
ผศ.ดร.สธทธพนพนทน พงษน ธรรมรพกษน
ภาควพชาเคมมอต
ธ สาหกรรม คณะวพทยาศาสตรน
ประยธกตน มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาพระ
นครเหนพอ
ผศ.อมรรพตนน เลพศวรสพรก
พ ล
ธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมวพสดธ
85

เยพอ
พ เชพงกลเสรพมความแขมงแรงจาก
วพตถธดบ
พ เส ดนใยในประเทศสกาหรพบผลพต
วพสดธเชพงประกอบไฟเบอรนซเม มนตน (ปม ทมพ
2)

ผศ.พพชต
พ สมบลรณน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน
ผศ.นพคม แหลมสพก
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน

86

รลปแบบการบรพหารสถานศศกษาทมส
พ งส
เสรพมทพกษะของผล ดเรมยนในศตวรรษทมพ
21

ดร.พรศพกดพธ สธจรพตรพกษน
คณะครธศาสตรน มหาลพยราชภพฎหมลบ
ส ดานจอมบศง
อ.สธพพตรา สธจรพตรพกษน
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาศพลปศาสตรน
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ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

87

วนวพฒนวพทยาและการจพดการพพน
น ทมพ
ปลลกสพก ภายใต ดโครงการรวมใจภพกดพธ
ปลลกมเหสพกขน-สพกสยามพนทรน ถวาย
พระบาทสมเดมจพระเจ ดาอยสูห
ล วพ เนพอ
พ ง
ในวโรกาสทรงมมพระชนมายธ 84
พรรษา

ผศ.รธงส เรพอง พลลศพร พ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

7/2559-12/2560

500,000.00

88

ศพกยภกาพในกการผลพตทกานตะวพนเปม น
พพชหมธนเวมยนในนก าขกนาวและกการใช ดประ
โยชนน อยกาพ งครบวงจรเพพอ
พ เพพม
พ มลลคกาพ /
ผลของระดพบ plant sterol ในสลตร
อาหารตสอคธณภาพของนกน านมแพะใน
ฟารนมเกษตรกร

อ.ดร.ศพวพร แพงคกา
โปรแกรมวพชาเกษตรศาสตรน คณะวพทยาศาสตรนและ
เทคโนโลยม มหาวพทยาลพยราชภพฏนครราชสมมา

10/2558-9/2559

333,630.00

รองศาสตราจารยน ดร.ปราโมทยน แพงคกา
โปรแกรมวพชาเทคโนโลยมการผลพตสพตวน สกานพกวพชา
เทคโนโลยมการเกษตร มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมสรธ นารม
อ.ทวมศก
พ ดพธ เตชะเกรมยงไกร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาคหกรรมศาสตรน
89

ศศกษาถศงกลธม
ส จธลน
พ ทรมยแ
น ละปรพมาณ
ของกลธม
ส แอมโมเนมยออกซพไดซนซงพ แบ
คทมเพ รมยและกลธม
ส แอมโมเนมยออกซพ
ไดซนซงพ อารนเคมยในระบบบกาบพดนกน าเสมย
ชธมชนแบบชมวภาพทมม
พ ก
ม กาจพด
ไนโตรเจนของประเทศไทยและ
ญมป
พ นIdentification
ธส
and
Quantification of Ammonia
Oxidizing Bacteria and Ammonia
Oxidizing Archaea Responsible
for Biological Nitrogen Removal
in Domestic Wastewater
Treatment Plants in Thailand and
Japan

รศ. ดร. พงศนศก
พ ดพธ หนลพพนธน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมสพงพ แวดล ดอม

10/2558-9/2559

320,000.00

90

อาหารไทยมพงสวพรพตแ
พ ละอาหารไทย
ฮาลาลสลต
ส ลาดโลก

นางสาวพพศมพย ศรมชาเยช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นายพพสท
ธ ธพธ บธตรสธวรรณ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางเยมนใจ ฐพตะฐาน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
นางสาววาสนา นาราศรม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
นางสาวสมพชญา ตาทองศรม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
นางสาวปพพ นมณม โพชนจพต
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร

8/2559-1/2561

4,000,000.00

นางสาวศกลวรรณ ประสพทธพวธ ไพ ล
สกานพกงานอธพการบดม
พพพธพ ภพณฑนองคนความรล ดและธนาคารองคนความรล ด
อพจฉรพยะ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

90

อาหารไทยมพงสวพรพตแ
พ ละอาหารไทย
ฮาลาลสลต
ส ลาดโลก

นายสธเชษฐน สมธหเสนมโต
คณะวพศวกรรมศาสตรนและเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรม
มหาวพทยาลพยศพลปากร

8/2559-1/2561

4,000,000.00

91

อพทธพพลของการเปลมย
พ นแปลงการใช ด
ทมด
พ น
พ ตสอปรพมาณนกน าทสาในลธม
ส นกน ายม
ตอนบน

ดร.อนธสรณน บธญปก
มหาวพทยาลพยพะเยาวน

10/2558-10/255
9

300,000.00

ผศ.ตสอศพกดพธ ประเสรพฐสพงขน
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพศวกรรมโยธาและสพงพ แวดล ดอม
นายมนตรม แสนวพงสม
มหาวพทยาลพยพะเยาวน

รวม
แหลลงททน
-

91 โครงการ

งบประมาณ

บาท

168,685,904.00

สจาน จกงานคณะกรรมการอดอยและนจาน ตาลทราย

1

การพพฒนาระบบปลอดเชพอ
น ในการ
ขยายอ ดอยพพนธธด
น ด
ม ดวยวพธก
ม าร Bio
Reactor

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.จพนตนา อพนอาตมนงาม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
อ.ศพรพ
พ ร ดอนเหนพอ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
อ.นงลพกษณน เทมยนเสรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

10/2558-12/255
9

450,000.00

2

การศศกษาวพธก
ม ารตพดเนพอ
น เยพอ
พ เจรพญเพพอ
พ
การผลพตแคลพสอ ดอยปลอดโรค

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
ผศ.ลพ ภวภลตานนทน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
อ.จพนตนา อพนอาตมนงาม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
อ.ศพรพ
พ ร ดอนเหนพอ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
อ.นงลพกษณน เทมยนเสรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

10/2558-12/255
9

200,000.00

3

โครงการประสพทธพภาพและราคาของ
นกน าอ ดอยเพพอ
พ ใช ดในการผลพตเอทานอล

รศ.กล ดาณรงคน ศรมรอต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
รศ.วพรพตนน วาณพชยนศรมรพตนา
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
รศ.สมบพต พ ขอทวมวพฒนา
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑน
นางสาวบธญทพวา นพลจพนทรน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน หนสวยปฏพบต
พ ก
พ ารแปร
รลปมพนสกาปะหลพงและแปด ง

10/2558-9/2559

8,550,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

3

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการประสพทธพภาพและราคาของ
นกน าอ ดอยเพพอ
พ ใช ดในการผลพตเอทานอล

คณะผผวด จ
ว จย

นางสาวชลชดา ศพรเพ สตสธวรรณ
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน หนสวยปฏพบต
พ ก
พ ารแปร
รลปมพนสกาปะหลพงและแปด ง

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-9/2559

8,550,000.00

นายนพยสพทธพธ ยพงพ กกาแหง
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควพชา
เทคโนโลยมชวม ภาพ
นายประยธทธ เสาทอง
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควพชา
เทคโนโลยมชวม ภาพ
4

โครงการพพฒนาและขยายอ ดอยพพนธธด
น ม
ปม งบประมาณ พ.ศ.2559

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
รศ.รพตนา ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
รศ.พงศนศก
พ ดพธ ชลธนสวพสดพธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.นนทวพชรน ชพยณรงคน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.ชธต พ มสวงประเสรพฐ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

10,000,000.00

5

โครงการพพฒนาและขยายอ ดอยพพนธธด
น ม
ในเขตพพน
น ทมภ
พ าคกลาง และภาคตะวพน
ออก ปม งบประมาณ พ.ศ.2559

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

32,000,000.00

6

โครงการพพฒนาและขยายอ ดอยพพนธธด
น ม
ในเขตพพน
น ทมภ
พ าคตะวพนออกเฉมยงเหนพอ
ปม งบประมาณ พ.ศ.2559

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

31,000,000.00

7

โครงการพพฒนาและขยายอ ดอยพพนธธด
น ม
ในเขตพพน
น ทมภ
พ าคเหนพอ ปม งบประมาณ
พ.ศ.2559

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

19,000,000.00

8

พพฒนาระบบ และรลปแบบแปลงในการ
ใช ดเครพอ
พ งจพกรกลเพพอ
พ การกกาจพดวพชพพช
ในแปลงทดสอบพพนธธอ
น ดอย

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.นนทวพชรน ชพยณรงคน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.ชธต พ มสวงประเสรพฐ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายปฐมพงษน คธมพล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายสมชาย หลสอมหพทธนะกธล
คณะเกษตร กกาแพงแสน ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

400,000.00

9

พพฒนาระบบ และรลปแบบแปลงในการ
ใช ดเครพอ
พ งจพกรกลเพพอ
พ การใสสปป ยอ
ธ ดอยใน
แปลงทดสอบพพนธธน

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.ชธต พ มสวงประเสรพฐ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

400,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

9

พพฒนาระบบ และรลปแบบแปลงในการ
ใช ดเครพอ
พ งจพกรกลเพพอ
พ การใสสปป ยอ
ธ ดอยใน
แปลงทดสอบพพนธธน

นายปฐมพงษน คธมพล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายสมหวพง หลมค ดา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายสานนทน บธญมม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

400,000.00

10

พพฒนาระบบ และรลปแบบแปลงเพพอ
พ
การปลลกกล ดาอ ดอยทมเพ หมาะสมกพบการ
ใช ดเครพอ
พ งปลลกกล ดาอ ดอย

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.นนทวพชรน ชพยณรงคน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.ชธต พ มสวงประเสรพฐ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายสานนทน บธญมม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

400,000.00

11

พพฒนาระบบฐานข ดอมลลเพพอ
พ สนพบสนธน
การคพดเลพอกพพนธธอ
น ดอย

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
รศ.รพตนา ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายสมหวพง หลมค ดา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

1,000,000.00

12

พพฒนาระบบฐานข ดอมลลเพพอ
พ สนพบสนธน
การปรพบปรธงพพนธธอ
น ดอย

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
รศ.รพตนา ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายปฐมพงษน คธมพล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

1,000,000.00

13

พพฒนาระบบเทคโนโลยมสารสนเทศ
เพพอ
พ พพฒนาเครพอขสายการคพดเลพอก
พพนธธอ
น ดอย

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
รศ.รพตนา ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายสมหวพง หลมค ดา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

1,000,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

14

พพฒนาระบบเพพอ
พ การเตรมยมนกน าอ ดอย
สกาหรพบการวพเคราะหน

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
รศ.พงศนศก
พ ดพธ ชลธนสวพสดพธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายสานนทน บธญมม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายสมชาย หลสอมหพทธนะกธล
คณะเกษตร กกาแพงแสน ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

800,000.00

15

ศศกษาพพฒนาวพจพยระบบและแผนการ
ทดลองอ ดอยแปลงทดสอบให ดสอด
คล ดองกพบการใช ดเครพอ
พ งจพกรกลเพพอ
พ ทด
แทนแรงงาน

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2558-12/255
9

500,000.00

10/2558-12/255
9

500,000.00

รศ.รพตนา ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
รศ.พงศนศก
พ ดพธ ชลธนสวพสดพธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายปฐมพงษน คธมพล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
16

ศศกษาและพพฒนาวพธก
ม ารเตรมยมนกน า
อ ดอยสกาหรพบการวพเคราะหน

รวม
แหลลงททน
1

1

16 โครงการ

งบประมาณ

บาท

107,200,000.00

สจาน จกงานคณะกรรมการอาชอวศศกษา
การวพเคราะหนอต
พ รากกาลพงบธคลากรใน
วพทยาลพยเทคโนโลยมฐานวพทยาศาสตรน

รวม
แหลลงททน
-

รศ.บพพตร ตพงน วงศนกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
รศ.พงศนศก
พ ดพธ ชลธนสวพสดพธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.วรรณธนะ กสานตพกล
ธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
นายสานนทน บธญมม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

1 โครงการ

อ.สธนทรา โตบพว
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

งบประมาณ

10/2558-9/2559

500,000.00

บาท

500,000.00

สจาน จกงานคณะกรรมการอาหารและยา
การพพฒนารลปแบบการปรพบเปลมย
พ น
พฤตพกรรมการบรพโภคอาหารของนพก
เรมยนชพน
น มพธยมศศกษาตอนต ดน

รวม

1 โครงการ

ผศ.กรพณฑรพตนน บธญชสวยธนาสพทธพธ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพลศศกษา
นายวมระชพย นลวชพย
กองพพฒนาศพกยภาพผล ดบรพโภค สกานพกงานคณะ
กรรมการอาหารและยา

งบประมาณ

12/2558-9/2559

1,700,000.00

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

สจาน จกงานเทศบาลตจาบลดอนเจดอย ร ต.ดอนเจดอย ร อ.พนมทวน จ.กาญจนบทร อ
โครงการสการวจความพศงพอใจของผล ด
รพบบรพการตสอคธณภาพการให ดบรพการ
ของเทศบาลตกาบลดอนเจดมย น อกาเภอ
พนมทวน จพงหวพดกาญจนบธรม ประจกาปม
งบประมาณ พ.ศ. 2559

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.สธมต
พ ร สธวรรณ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน

งบประมาณ

9/2559-12/2559

15,000.00

บาท

15,000.00

สจาน จกงานเทศบาลนครสกลนคร
โครงการวพจพยและประเมพนผลความพศง
พอใจของประชาชนเกมย
พ วกพบการ
บกาบพดนกน าเสมยของเทศบาลนคร
สกลนคร ประจกาปม 2559

ผศ.นพรวรรณ แสนโพธพธ
คณะสาธารณสธขศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาอนามพยชธมชน

8/2559-11/2559

60,000.00

อ.รพมพรรณ ยงยอด
คณะสาธารณสธขศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาอนามพยชธมชน
อ.อนพนตน อพฟตพคาร
คณะสาธารณสธขศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาอนามพยชธมชน

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

60,000.00

สจาน จกงานนโยบายและแผนพล จงงาน กระทรวงพล จงงาน
การวพจพยและพพฒนาระบบการปลลกพพช
ชมวมวลรสวมกพบการปลลกข ดาวเพพอ
พ เพพม
พ
ศพกยภาพพลพงงานชมวมวล

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

อ.จพราพร เชพอ
น กลล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.นรธณ วรามพตร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.อรอธมา ตนะดธลยน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.พรศพร พ เลมย
น งสกธล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.ทรงยศ โชตพชต
ธ ม
พ า
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.คพทลมยา ฉพ ตรนเทมย
พ ง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.อนธรพกษน อรพญญนาค
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
นางสาวสดใส ชสางสลพก
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ

งบประมาณ

9/2559-8/2560

1,314,920.00

บาท

1,314,920.00

สจาน จกงานนว จตกรรมแหลงชาตว
ประสพทธพภาพของสารกระตธ ดนภลมค
พ ธ ดม
กพนตสอเชพอ
น วพบรพโอในกธ ดงขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei)

ผศ.วพน สธรเชษฐพงษน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยาและวพทยาภลมค
พ ธ ดมกพน

1/2559-7/2559
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระบบวพดความบรพบรล ณนของมะพร ดาวนกน า
หอมด ดวยเทคนพค NIR บนสายพาน
ลกาเลมยงแบบตสอเนพอ
พ ง

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
1/2559-12/2559

บรพษพท บลลรเพ วอรน โปรดพกสน จกากพด
บรพษพท บลลรเพ วอรน โปรดพกสน จกากพด

งบประมาณ
( บาท )
1,784,000.00

ผศ.รณฤทธพธ ฤทธพรณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

2,284,000.00

สจาน จกงานปล จดกระทรวงเกษตรและสหกรณร
โครงการการประเมพนผลการดกาเนพน
งานของโครงการพพฒนาศลนยนเครพอ
ขสายปราชญนชาวบ ดาน ปม งบประมาณ
พ.ศ. 2559

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

อ.ชธลพ
ม ร เปมพ ยมสมบลรณน
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการตลาด

งบประมาณ

6/2559-3/2560

800,000.00

บาท

800,000.00

สจาน จกงานปล จดกระทรวงเทคโนโลยอสารสนเทศและการสชอสาร
ทท

1

การเชสาใช ดงานระบบต ดนแบบข ดอมลล
แผนทมฐ
พ าน เพพอ
พ ใช ดประโยชนนในการ
บลรณาการข ดอมลลภาครพฐ

ผศ.กฤษณน วพนอพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

3/2559-12/2560

10,000,000.00

2

โครงการสนพบสนธนความรสวมมพอด ดาน
อวกาศแหสงเอเชมยแปซพฟพก (APSCO)
กพจกรรมการพพฒนาองคนความรล ดด ดาน
เทคโนโลยมอวกาศ (Education and
Training Center)

รศ.มงคล รพกษาพพชรวงศน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

12/2558-3/2560

4,950,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

14,950,000.00

สจาน จกงานปล จดกระทรวงววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ
การประเมพนมลลคสาทางเศรษฐกพจทมเพ กพด
จากการสนพบสนธนงบประมาณ
โครงการคลพนก
พ เทคโนโลยม ประจกาปม
งบประมาณ พ.ศ.2559

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.วพศษ
น สมบธญชพย
พ ฐน ลพม
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

งบประมาณ

8/2559-2/2560

1,800,000.00

บาท

1,800,000.00

สจาน จกงานปล จดกระทรวงอทตสาหกรรม กระทรวงอทตสาหกรรม
การปด องกพนและตสอต ดานการทธจรพต
คอรนรพปชพน
พ

อ.พรชพย ศธภวพทต
พ พพฒนา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน
อ.ไพโรจนน ลพม
น ศรมสกธลวงศน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน
อ.สธนทรา โตบพว
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
คธณประกายรพตนน สธวรรณ
นพกวพจพยอพสระ

12/2558-3/2560

คธณอมรวพทยน วพเศษสงวน
นพกวพจพยอพสระ
คธณอภพชาตพ สมสน
พ ตน
นพกวพจพยอพสระ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การพพฒนาระบบการจพดทกาคการพบรอง
และตพดตามประเมพนผลการปฏพบต
พ พ
ราชการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

อ.พรชพย ศธภวพทต
พ พพฒนา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน
อ.ไพโรจนน ลพม
น ศรมสกธลวงศน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน
อ.สธนทรา โตบพว
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา
คธณอมรวพทยน วพเศาสงวน
นพกวพจพยอพสระ

งบประมาณ
( บาท )

12/2558-3/2560

2,000,000.00

3/2559-1/2560

900,000.00

2/2559-1/2560

4,500,000.00

คธณอภพชาตพ สมสน
พ ตน
นพกวพจพยอพสระ
คธณดธลยรพตนน เศวตรพพชรน
นพกวพจพยอพสระ
3

โครงการการจพดทกาตพวชมวน พดผลพตภพณฑน
มวลรวมสมเขมยว (Green GDP) ภาค
อธตสาหกรรม ประจกาปม งบประมาณ
2559 กลธม
ส อธตสาหกรรมปพ โตรเคมมขน
พน
ต ดน

รศ.ดร.เศรษฐน สพมภพตตะกธล
มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส

อ.วพกานดา วราหนบณ
พ ฑลรวพทยน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
น.ส.กธลธพดา คธณานพนทกพจ
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
ดร.วรยธทธ สายบพวตรง
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
4

โครงการจพดทกาตพวชมวน พดผลพตภพณฑนมวล
รวมสมเขมยว (Green GDP) ภาค
อธตสาหกรรมประจกาปม งบประมาณ
2559

รศ.ดร.เศรษฐน สพมภพตตะกธล
มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส

อ.วพกานดา วราหนบณ
พ ฑลรวพทยน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ผศ.ดร.ณพ ฐนม วรยศ
มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
นายอธพวพตร จพรจรพยาเวช
ศลนยนเทคโนโลยมโลหะและวพสดธแหสงชาตพ

รวม
แหลลงททน
1

4 โครงการ

งบประมาณ

บาท

10,400,000.00

สจาน จกงานพ จฒนาบ จณฑวตศศกษาและววจ จยดดานววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ สจาน จกงานคณะกรรมการการอทดม
ศศกษา (สบว.)
การทกานายการเกพดอาการสะท ดาน
หนาวของผลสพบปะรด

ผศ.เกมยรตพสด
ธ า เหลพองวพลย
พ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศน
สกานพกวพชาอธตสาหกรรมเกษตร มหาวพทยาลพยแมสฟดา
หลวง

8/2559-7/2562
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การทกานายการเกพดอาการสะท ดาน
หนาวของผลสพบปะรด

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
8/2559-7/2562

อ.อพษยา นะมพก พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน

1 โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
2,400,000.00

บาท

2,400,000.00

สจาน จกงานพ จฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตว (สวทช.)

1

กรอบโครงสร ดางหสวงโซสอป
ธ ทานชม
วมวลเพพอ
พ การตพดสพนใจกรณมศก
ศ ษาใน
อธตสาหกรรมผลพตไฟฟด า

อ.วงศนผกา วงศนรพตนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร

3/2559-3/2560

250,000.00

2

การแก ดปพ ญหาชพน
น ดานไถพรวนแบบ
ผสมผสานเพพอ
พ เพพม
พ ผลผลพตมพน
สกาปะหลพง

ผศ.สมชพย อนธสนธพพ
ธ รเพพม
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.ศธภฌ
พ า ธนะจพตตน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.สมชพย อนธสนธพพ
ธ รเพพม
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ดร.วพนเพมญ วพรย
พ ะกพจนทมกล
ธ
กรมพพฒนาทมด
พ น
พ

11/2558-11/255
9

1,461,000.00

นายธมรพล เปลสงสพนเทมจ ย
กรมพพฒนาทมด
พ น
พ
นายรฐนนทน เจรพญชาศรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
3

การจกาแนกชนพดราสนพม จากพพช
เศรษฐกพจ 3 ชนพดในประเทศไทย

อ.พพชรวพภา ใจจพกรคกา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช

2/2559-2/2560

250,000.00

4

การตรวจทางอณลชวม โมเลกธลของการ
ตพดเชพอ
น Rickettsia felis ในสธนพขและ
หมพด ทมพ
พ บบนตพวสธนพขทมไพ มสมเม จ ดาของ
อาศพยอยลใส นวพดในเขตกรธงเทพฯของ
ประเทศไทย

อ.เทวพนทรน อพนปพป นแก ดว
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาปรสพตวพทยา

3/2559-2/2560

250,000.00

7/2559-6/2560

1,976,000.00

อ.เกษรพน ขกายพงพ เกพด
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาปรสพตวพทยา
นายวพษณธวพฒนน ฉพมน ดอย
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาปรสพตวพทยา
5

การตอบสนองทางสรมรวพทยาทมพ
สพมพพนธนกบ
พ การจพดการนกน า เพพอ
พ เพพม
พ
ผลพตภาพของมพนสกาปะหลพง (ปม ทมพ 3)

ผศ.สธตเขตตน นาคะเสถมยร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.เอมจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.สธดสายสพน แก ดวเรพอง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.คพทลมยา ฉพ ตรนเทมย
พ ง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.ปพ ยะ กพตตพภาดากธล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

5

การตอบสนองทางสรมรวพทยาทมพ
สพมพพนธนกบ
พ การจพดการนกน า เพพอ
พ เพพม
พ
ผลพตภาพของมพนสกาปะหลพง (ปม ทมพ 3)

ผศ.สธขม
ธ าลยน เลพศมงคล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.ชพยสพทธพธ ทองจล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
นายนพศลล สมธทรทอง
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
นายสธเมศ ทพบเงพน
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
นายธมระ สมหวพง
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
ดร.กพงพ กานทน พานพชนอก
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
นายศรพนยน หงษาครประเสรพฐ
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาอาชมพแกสเกษตรกร ศลนยนวจ
พ พย
และถสายทอดเทคโนโลยมการเกษตร
รศ.วพจารณน วพชชธกจพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

7/2559-6/2560

1,976,000.00

6

การตอบสนองทางสรมรวพทยาทมพ
สพมพพนธนกบ
พ การจพดการนกน าและปป ูธย
เพพอ
พ เพพม
พ ผลพตภาพของมพนสกาปะหลพง (
ปม ทมพ 2)

ผศ.สธตเขตตน นาคะเสถมยร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

10/2558-10/255
9

3,315,000.00

รศ.เอมจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.สธดสายสพน แก ดวเรพอง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
อ.คพทลมยา ฉพ ตรนเทมย
พ ง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.ปพ ยะ กพตตพภาดากธล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.สธขม
ธ าลยน เลพศมงคล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.ชพยสพทธพธ ทองจล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
นายนพศลล สมธทรทอง
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

6

การตอบสนองทางสรมรวพทยาทมพ
สพมพพนธนกบ
พ การจพดการนกน าและปป ูธย
เพพอ
พ เพพม
พ ผลพตภาพของมพนสกาปะหลพง (
ปม ทมพ 2)

นายสธเมศ ทพบเงพน
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
นายธมระ สมหวพง
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
ดร.กพงพ กานทน พานพชนอก
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
นายศรพนยน หงษาครประเสรพฐ
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาอาชมพแกสเกษตรกร ศลนยนวจ
พ พย
และถสายทอดเทคโนโลยมการเกษตร
รศ.วพจารณน วพชชธกจพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

10/2558-10/255
9

3,315,000.00

7

การทดสอบผลผลพตขพน
น สลงของถพพว
เขมยวสายพพนธธใน หมสของประเทศไทย

ผศ.ประกพจ สมทสา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
นางสธมนา งามผสองใส
ศลนยนวจ
พ พยพพชไรสชย
พ นาท กรมวพชาการเกษตร

11/2558-11/255
9

1,650,000.00

นางอารดา มาสรม
ศลนยนวจ
พ พยพพชไรสชย
พ นาท กรมวพชาการเกษตร
นางสาวจพราลพกษณน ภลมไพ ธสง
ศลนยนวจ
พ พยพพชไรสชย
พ นาท กรมวพชาการเกษตร
นางสาวเชาวนาถ พฤทธพเทพ
ศลนยนวจ
พ พยพพชไรสชย
พ นาท กรมวพชาการเกษตร
นายชลชาตพ บธญศพกดพธ
ศลนยนวจ
พ พยพพชไรสชย
พ นาท กรมวพชาการเกษตร
นางนงลพกษน ปพ น
น ลาย
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาการเกษตรลพบธรม กรมวพชาการ
เกษตร
นายจพระ สธวรรณประเสรพฐ
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาเมลมดพพนธธพ
น ช
พ พพษณธโลก
นางสาวเพมญรพตนน เทมยมเพมง
ศลนยนวจ
พ พยพพชไรสเพชรบลรณน
นางทพศนมย น บธตรทอง
ศลนยนวจ
พ พยพพชไรสนครสวรรคน
ศ.พมระศพกดพธ ศรมนเพ วศนน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
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จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

8

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การปรพบปรธงหนสวยการจกาแนกดพนระ
ดพบกลสูม
ธ ดพนยสอยของดพน Paleustults
เพพอ
พ การแปลความหมายข ดอมลลดพน
อยสางมมประสพทธพผลในกรณมการปลลก
มพนสกาปะหลพงภาคตะวพนออกเฉมยง
เหนพอ

คณะผผวด จ
ว จย

ผศ.สมชพย อนธสนธพพ
ธ รเพพม
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

11/2558-11/255
9

896,000.00

ดร.นฤกมล จพนทรนจรพ าวธฒก
พ ล
ธ
กรมพพฒนาทมด
พ น
พ
ผศ.สมชพย อนธสนธพพ
ธ รเพพม
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.ศธภฌ
พ า ธนะจพตตน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ดร.วพนเพมญ วพรย
พ ะกพจนทมกล
ธ
กรมพพฒนาทมด
พ น
พ
นายรฐนนทน เจรพญชาศรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
9

การเปรมยบเทมยบโครงสร ดางต ดนทธนของ
การแปรรลปยางพาราเปม นผลพตภพณฑน
ประเภทตสางๆ ระดพบวพสาหกพจชธมชน

อ.นราภรณน เภาประเสรพฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

11/2558-11/255
9

250,000.00

10

การผลพตเครพอ
พ งดพม
พ สกพดเข ดมข ดนจาก
พธทราจมน ขพง และเหมดหลหนลดกา

อ.สธดาทพพยน แซสตน
พน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
นางสาวนวพร มพคคสมธทรน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควพชาวพทยา
ศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

10/2558-4/2560

300,000.00

นางสาวสธภช
พ ชา
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควพชาวพทยา
ศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
นางสาวณพ ชกานตน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควพชาวพทยา
ศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
11

การพพฒนากรอบแนวคพดในการออก
แบบระบบและศศกษาศพกยภาพในการ
เพพม
พ ชสองทางการตลาดผสานระบบ
พาณพชอพเลมคทรอนพคสน กรณมศก
ศ ษา ผ ดา
ย ดอมครามหมลบ
ส ดานโนนเรพอ จพงหวพด
สกลนคร

ผศ.ศรพญญา แซสตงพ น
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพทยาการคอมพพวเตอรนและสารสนเทศ

4/2559-3/2560

250,000.00

12

การพพฒนาพพนธธม
น ะเขพอมสวงต ดานทาน
โรคเหมย
พ วเขมยว

รศ.ชลพดา เลมกสมบลรณน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช

2/2559-6/2562

299,000.00

13

การพพฒนาระบบรพบรองและฉลาก
ผลพตภพณฑนอพ
พ ไซเคพลคารนบอนฟธต
พรพน
น ทนเพพอ
พ สสงเสรพมธธรกพจและ
เศรษฐกพจสมเขมยว

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพงพ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม

11/2558-12/255
9

1,980,000.00

รศ.สพงหน อพนทรชลโต
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร
นายธนนนทน นธชเนตร
คณะสพงพ แวดล ดอม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

14

การพพฒนาวพธต
ม รวจหาเชพอ
น สาเหตธโรค
ใบขาวอ ดอยโดยใช ดเทคนพค LAMP

อ.ประภาษ กาวพชา
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
อ.ธพญญนวนพช ธพญสพรวพ รรธนน
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร

12/2558-11/255
9

250,000.00

15

การเพพม
พ ผลผลพตตสอพพน
น ทมแ
พ ละ
ประสพทธพภาพการผลพตมพนสกาปะหลพงทมพ
ปลลกบนดพนเสพอ
พ มโทรม (ปม ทมพ 3)

ผศ.สมชพย อนธสนธพพ
ธ รเพพม
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ดร.นฤกมล จพนทรนจรพ าวธฒก
พ ล
ธ
กรมพพฒนาทมด
พ น
พ

11/2558-11/255
9

213,000.00

9/2559-8/2560

2,103,000.00

ผศ.ศธภฌ
พ า ธนะจพตตน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ดร.วพนเพมญ วพรย
พ ะกพจนทมกล
ธ
กรมพพฒนาทมด
พ น
พ
นายอาทพตยน สธขเกษม
กรมพพฒนาทมด
พ น
พ
นายธมรพล เปลสงสพนเทมจ ย
กรมพพฒนาทมด
พ น
พ
นายรฐนนทน เจรพญชาศรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
16

การศศกษาผลกระทบทางเศรษฐกพจ
มหภาคจากมาตรการสสงเสรพมการ
ผลพตอธตสาหกรรมชพน
น สสวนประกอบ
ระบบรางภายในประเทศไทยและแนว
ทางเชพงนโยบายทมเพ หมาะสม

อ.มนตนชย
พ จพตรสมธทร
พ พพนจ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

ดร.มาโนช โลหเปตานนทน
คณะวพศวกรรมศาสตรน จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
ดร.วพชระ สพตยาประเสรพฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเทคโนโลยม
มหานคร
ดร.วพนวพสา ชพชวงษน
คณะวพศวกรรมศาสตรน สถาบพนเทคโนโลยมพระ
จอมเกล ดาเจ ดาคธณทหารลาดกระบพง
ดร.เปมพ ยมจพนทรน ดวงมณม
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรน
ผศ.ดร.วพชย
พ รสูงธ โรจนนอนพนตน
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเทคโนโลยม
พระจอมเกล ดาพระนครเหนพอ
นายสธทธพพล แซสล มน
คณะเศรษฐศาสตรน ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตร
และทรพพยากร
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

17

การศศกษาผลของสารสกพดกระเจมจ ยบ
เขมยวตสอการสะสมไขมพนในเซลลนตบ
พ

อ.สธดาทพพยน แซสตน
พน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

3/2559-3/2560

250,000.00

18

การศศกษาวพสดธอน
พ ทรมยจ
น ากมะพร ดาว
เพพอ
พ เปม นวพสดธปลลกสกาหรพบผพกอพนทรมย น

นายวธฒช
พ ย
พ ทองดอนแอ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
นางสาวศพรวพ รรณ ทพพรพกษน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
นางสาวปพ ยะรพตนน วพจพกขณนสงพ สพทธพธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
นายนพพล เกตธประสาท
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)

12/2558-6/2560

721,970.00

5/2559-3/2560

301,000.00

19

การศศกษาหพวมพนสกาปะหลพงและ
จธลน
พ ทรมยผ
น ลพตกรดแลคตพกในอาหาร
ผสมครบสสวนหมพกตสอคธณภาพอาหาร
หมพก การกพนได ด การยสอยได ดของ
โภชนะ การเจรพญเตพบโตและคธณภาพ
ซากในโคเนพอ
น ลลกผสมภลพาน

(

(

(

(

อ.พพชาด เขจรศาสตรน
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร

อ.ธมระยธทธ จพนทะนาม
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
อ.ภาณธวพฒนน คพมภมรวพฒนน
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
20

การสร ดางมลลคสาเพพม
พ ของเสมยในฟารนม
โคนมสกาหรพบกลธม
ส เครพอขสายต ดนแบบ

ผศ.สธวรรณ หอมหวล
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
ดร.อตพนธช แซสจวพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
นายเอนก ไกรรอด
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

10/2558-5/2559

680,000.00

21

การออกแบบวงจรรพกษาระดพบแรงต ดน
แบบแรงดพนตกครสอมตกาพ และมม
ประสพทธพภาพสลงโดยไมสใช ดตพวเกมบ
ประจธภายนอกในระบบแผงวงจรรวม
พลพงงานตกาพ

ผศ.วรดร วพฒนพานพช
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

8/2559-7/2560

250,000.00

22

โครงการการค ดนหายมนความหอมใน
ฟพ กเขมยว (Benincasa hispida) เพพอ
พ
การพพฒนาสายพพนธธฟ
น พ กเขมยวหอมสสู ล
ตลาดทางเลพอกใหมสและการพพฒนา
ผลพตภพณฑนระดพบอธตสาหกรรม

อ.ศพวเรศ อารมกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

9/2559-8/2561

1,429,000.00

ผศ.วชพรญา อพม
พ สบาย
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

22

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการการค ดนหายมนความหอมใน
ฟพ กเขมยว (Benincasa hispida) เพพอ
พ
การพพฒนาสายพพนธธฟ
น พ กเขมยวหอมสสู ล
ตลาดทางเลพอกใหมสและการพพฒนา
ผลพตภพณฑนระดพบอธตสาหกรรม

คณะผผวด จ
ว จย

อ.อพญมณม อาวธชานนทน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

9/2559-8/2561

1,429,000.00

11/2558-9/2559

1,200,000.00

12/2558-11/255
9

500,000.00

8/2559-1/2561

20,915,000.00

นางสาวนงนาถ พสอค ดา
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาธนบธรม
วพทยาเขตราชบธรม
นางสาวเสาวลพกษณน เรพองนาม
บรพษพท ฮอทพเจนเนตพคสน รมเสพรซ
น จกากพด
นายปพพ น โลหะวพทยากธล
บรพษพท ฮอทพเจนเนตพคสน รมเสพรซ
น จกากพด
23

โครงการการประเมพนพพนธธม
น พน
สกาปะหลพง สลตรปป ูธย และจกานวนครพงน
ในการเกมบเกมย
พ วผลผลพตใบมพน
สกาปะหลพงในสองฤดลปลลก เพพอ
พ เปม น
อาหารสพตวนและผลผลพตหพวมพน
สกาปะหลพง

รศ.เอมจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

อ.ภพศจม คงศมล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
นายธมระ สมหวพง
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยเขาหพนซ ดอน ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอด
เทคโนโลยมการเกษตร
รศ.สมเกมยรตพ ประสานพานพช
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล
ผศ.กพมปนาท วพจต
พ รศรมกมล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
24

โครงการการพพฒนาแบบจกาลองเพพอ
พ
หาพพน
น ทมแ
พ ละสภาพอากาศทมเพ หมาะสม
กพบการปลลกมพนสกาปะหลพงพพนธธต
น าส งๆ
และการเปรมยบเทมยบผลผลพตของมพน
สกาปะหลพงแตสละพพนธธน

อ.นราภรณน เภาประเสรพฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

ผศ.ปพ ยะ กพตตพภาดากธล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.วพจารณน วพชชธกจพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
25

โครงการการออกแบบสถาปพ ตยกรรม
องคนกรสกาหรพบบลรณาการข ดอมลลเพพอ
พ
พพฒนาคนไทยตลอดชสวงชมวต
พ

รศ.อพศนมย น กสอตระกลล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
Dr.Nicolas Suyratos
University of Paris South,France
Dr.Richard Chbeir
IUT De Bayonne et du Pays Basque France
ดร.ชพยกฤต เจรพญศพรวพ พฒนน
ศลนยนเทคโนโลยมอเพ ลมกทรอนพกสนและคอมพพวเตอรน
แหสงชาตพ สวทช.
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จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

25

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการการออกแบบสถาปพ ตยกรรม
องคนกรสกาหรพบบลรณาการข ดอมลลเพพอ
พ
พพฒนาคนไทยตลอดชสวงชมวต
พ

คณะผผวด จ
ว จย

นายดนพยรพฐ ธนบดมธรรมจารม
กทม.

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
8/2559-1/2561

ดร.นพยนา สหเวชชภพณฑน
ศลนยนเทคโนโลยมอเพ ลมกทรอนพกสนและคอมพพวเตอรน
แหสงชาตพ สวทช.
ดร.อนธชาตพ ทพศนวพบล
ล ยน
คณะเทคโนโลยมสารสนเทศ มหาวพทยาลพย
เทคโนโลยมพระจอมเกล ดาธนบธรม
ดร.ชลเมธ อาปณพกานนทท น
คณะเทคโนโลยมสารสนเทศ มหาวพทยาลพย
เทคโนโลยมพระจอมเกล ดาธนบธรม
ดร.ตธลยน ไตรยสรรคน
คณะเทคโนโลยมสารสนเทศ มหาวพทยาลพย
เทคโนโลยมพระจอมเกล ดาธนบธรม
ดร.นพ.ไพโรจนน บธญศพรค
พ กาชพย
สถาบพนการแพทยนฉธนเฉพนแหสงชาตพ
นายแพทยนฆนพท ครธธกลล
คณะแพทยศาสตรนโรงพยาบาลรามาธพบดม
อ.สมโชค เรพองอพทธพนพนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาการคอมพพวเตอรน
นายเทวา คกาปาเชพอ
น
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาธนบธรพ
ม ระ
นครเหนพอ
ผศ.อพนทพราภรณน มลลศาสตรน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
รศ.ศพรพ
พ ร อสองรธงส เรพอง
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
ดร.นพนทนฐนพช รสูงธ รพศมมวพฒนกธล
มหาวพทยาลพยเอเซมยอาคเนยน
นายวสธเทพ ขธนทอง
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นางสาวจพนตนา เปรมปราชญน
ศลนยนความรล ดเฉพาะด ดานวพศวกรรมความร ดูลและ
วพศวกรรมภาษา มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นายธนภพทร ขพนตพยาภรณน
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นายสธกฤษ โชตพภท
พ รศรม
ศลนยนความร ดูลเฉพาะด ดานวพศวกรรมความร ดูลและ
วพศวกรรมภาษา มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นายปพ ณณวพชญน ขาวฤกษน
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
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25

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการการออกแบบสถาปพ ตยกรรม
องคนกรสกาหรพบบลรณาการข ดอมลลเพพอ
พ
พพฒนาคนไทยตลอดชสวงชมวต
พ

คณะผผวด จ
ว จย

นายธนพพฒนน สธกแสงศรม
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

8/2559-1/2561

20,915,000.00

1/2559-12/2559

1,794,000.00

8/2559-8/2560

1,230,000.00

8/2559-8/2560

1,280,000.00

นายวพชระ ศรมสวพสดพธ
ศลนยนความร ดูธเฉพาะด ดานวพศวกรรมความร ดูลและ
วพศวกรรมภาษา มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นางสาวทพดดาว กลมบพพกล
ธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นางสาวเชษฐนสด
ธ า เสนะนพนทน
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นางอารมรพตนน ทองใบ
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
26

โครงการพพฒนาชธดไถระเบพดดพนดาน
แบบตพดตพงน ชธดพรวนแนวดพงพ สกาหรพบ
การปลลกมพนสกาปะหลพง

รศ.ประเทพอง อธษาบรพสท
ธ ธพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร
นายณรงคน อธน
ส คง
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเกษตร
นายสพนตพภาพ ศรมสข
ธ จร
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
นางสาวฐพตม
พ า คลสองแคลสว
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
นางสาวชธตม
พ า กาบแก ดว
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

27

โครงการพพฒนาสร ดางเครพอ
พ งคพดแยก
มะขามปนเปพน อนอพตโนมพตด
พ ดวยระบบ
รพงสมยวล แ
ม ละการวพเคราะหนภาพ

อ.ชมาพร เจมยรบธตร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
นายชพยวพฒนน ศรมเทศ
บรพษพท ไนนน แทมมะรพนดน จกากพด
อ.ศพรพรรณ สธคนธสพงหน
คณะเทคนพคการสพตวแพทยน
ภาควพชาเทคนพคการสพตวแพทยน
ดร.ศรมสท
พ ธพธ เจมยรบธตร
มหาวพทยาลพยสธโขทพย

28

โครงการพพฒนาสร ดางเครพอ
พ งนพบจกานวน
ลลกกธ ดงจากบสออนธบาลโดยวพธก
ม าร
ประมวลผลภาพ

อ.ชมาพร เจมยรบธตร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
นางโสภา รสหอม
บรพษพท ทม.เอมม.ดม.ทธลสน จกากพด
อ.วรพงษน สวสางศรม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

29

โครงการพพฒนาสร ดางระบบล ดางแผง
เซลลนแสงอาทพตยนอต
พ โนมพต พ

อ.วรพงษน สวสางศรม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

8/2559-8/2560

1,060,000.00

30

โครงการศศกษาคธณสมบพตแ
พ ละปพ จจพย
การผลพตของ Rubber-reinforced
Plywood

รศ.ทรงกลด จารธสมบพต พ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน

3/2559-7/2559

275,000.00
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ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

30

โครงการศศกษาคธณสมบพตแ
พ ละปพ จจพย
การผลพตของ Rubber-reinforced
Plywood

ผศ.อกาไพ เปมพ ยมอรธณ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน
รศ.ธมระ วมณน
พ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน
นางสาววรารพตนน หาคกา
สกานพกงานอธพการบดม
ศลนยนประสานเพพอ
พ การพพฒนาสลค
ส วามเปม นเลพศ

3/2559-7/2559

275,000.00

31

โปรแกรมการคพดแยกคธณภาพความ
บรพบรล ณนของมะพร ดาวนกน าหอมด ดวย
เทคนพค NIR และ โปรแกรมควบคธม
การคพดแยกด ดวยระบบการควบคธมแบบ
PLC บนสายพานลกาเลมยง

บรพษพท บลลรเพ วอรน โปรดพกสน จกากพด
บรพษพท บลลรเพ วอรน โปรดพกสน จกากพด

1/2559-12/2559

802,352.00

12/2558-11/255
9

244,318.00

8/2559-9/2560

792,000.00

ผศ.รณฤทธพธ ฤทธพรณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร
32

ผลของโปรตมนตสางระดพบในสลตร
อาหารข ดนตสอสมรรถภาพการผลพตและ
กระบวนการหมพกในกระเพาะหมพกของ
แพะเนพอ
น ลลกผสมระยะรธน
ส ทมไพ ด ดรพบหญ ดา
เนเปม ยรนหมพกเปม นแหลสงอาหารหยาบ

อ.ธมระยธทธ จพนทะนาม
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
อ.พพชาด เขจรศาสตรน
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
นายชพยรพตนน คกาหา
สกานพกงานวพทยาเขตเฉลพมพระเกมยรตพจพงหวพด
สกลนคร
กองบรพหารการวพจพยและบรพการวพชาการ

33

ฟธตพรพน
น ทนสงพ แวดล ดอมของชาใบ
หมสอนเพพอ
พ การแสดงความรพบผพดชอบ
ตสอผลพตภพณฑน

นายณพ ฐพล ชพยยวรรณาการ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ศลนยนเชมย
พ วชาญเฉพาะทางด ดานกลยธทธนธรธ กพจทมเพ ปม น
มพตรตสอสพงพ แวดล ดอม
ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพงพ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
นายศธภโชค ตาปนานนทน
คณะสพงพ แวดล ดอม
นางสาวอพญญารพตนน ละม ดาย
คณะสพงพ แวดล ดอม
ดร.พรพพมล บธญค ดูธม
MTEC
นายสมภพ จงรวยทรพพยน
กรมหมสอนไหม
นายสธทธพสน
พ ตน พพมพะสาลม
กรมหมสอนไหม
นางสาวสมพร เลพศจพรกธล
กรมหมสอนไหม
นางสาวสธจต
พ รา เสมอจพตตน
กรมหมสอนไหม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

34

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

สมบพตเพ ชพงกลและเชพงความร ดอนของ
โฟมคอมโพสพททมส
พ ามารถยสอยสลาย
ได ดทางชมวภาพ จากโพลพแลคตพกแอซพ
ดและยางพาราทมส
พ วส นผสมของเส ดนใย
มะพร ดาว

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

รศ.ธารพณม นามพพชญน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

งบประมาณ
( บาท )

12/2558-12/256
0

282,000.00

11/2558-11/255
9

1,900,000.00

ดร.ธนาวดม ลมก
น ารภพย
ศลนยนเทคโนโลยมโลหะและวพสดธแหสงชาตพ สกานพกงาน
พพฒนาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมแหสงชาตพ
35

อพทธพพลรสวมของวพสดธปรพบปรธงดพนทมไพ ด ด
จากธรรมชาตพและวพสดธอน
พ ทรมยเน หลพอ
ใช ดตสอการเพพม
พ เมมดดพนเสถมยรนกน า
ประสพทธพภาพของปธปยเคมม และผล
ผลพตมพนสกาปะหลพงทมป
พ ลลกบนดพนเนพอ
น
หยาบเสพอ
พ มโทรม

ผศ.สมชพย อนธสนธพพ
ธ รเพพม
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

ผศ.สมชพย อนธสนธพพ
ธ รเพพม
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.ศธภฌ
พ า ธนะจพตตน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
นายอาทพตยน สธขเกษม
กรมพพฒนาทมด
พ น
พ
ดร.วพนเพมญ วพรย
พ ะกพจนทมกล
ธ
กรมพพฒนาทมด
พ น
พ
นายธมรพล เปลสงสพนเทมจ ย
กรมพพฒนาทมด
พ น
พ
นายรฐนนทน เจรพญชาศรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

รวม
แหลลงททน
-

35 โครงการ

งบประมาณ

บาท

51,599,640.00

สจาน จกงานมาตรฐานสวนคดาเกษตรและอาหารแหลงชาตว

1

การศศกษาโซสอป
ธ ทานการขนสสงซาก
สพตวนและเนพอ
น สพตวนในประเทศเพพอ
พ การ
บพงคพบใช ดมาตรฐาน

ผศ.ชธตม
พ า ไวศรายธทธน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร

12/2558-12/255
9

1,500,000.00

2

การศศกษาวพจพยการจพดตพงน องคนการไมส
แสวงหากกาไรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณน

ผศ.ประพพณวดม ศพรศ
พ ภ
ธ ลพกษณน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ผศ.บธญจพต ฐพตาภพวพฒนกธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
รศ.อภพวพนทน กกาลพงเอก
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน
ผศ.อพสรพยา บธญญะศพร พ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
อ.อารมยา โอบพเดมยกวล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

4/2559-9/2560

1,456,730.00

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

2,956,730.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

สจาน จกงานร จบรองมาตรฐานและประเมวนคทณภาพการศศกษา
การพพฒนารลปแบบการนก าผลการ
ประเมพนคธณภาพภายนอกไปใช ด
ประโยชนนในการพพฒนาคธณภาพสถาน
ศศกษาขพน
น พพน
น ฐานขนาดเลมก ในภาค
ตะวพนออกเฉมยงเหนพอ

ดร.ทพศนนศรพ น
พ ทรน สวสางบธญ
คณะศศกษาศาสตรน มหาวพทยาลพยมหาสารคาม

6/2559-10/2560

300,000.00

ดร.สรพญญา จพนทรนชส
ล กธล
คณะศศกษาศาสตรน มหาวพทยาลพยศพลปากร
ผศ.พพนดา วราสธนพนทน
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

300,000.00

สจาน จกงานเลขาธวการสภาการศศกษา
การพพฒนานวพตกรรมสกาหรพบเดมก
ปฐมวพยของประเทศไทย (นพทาน
วรรณคดมไทยทมเพ หมาะสมสกาหรพบเดมก
ปฐมวพย)

รศ.ปพ ทมาวดม เลสหม
น งคล
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

6/2559-11/2559

600,000.00

ผศ.อรพรรณ บธตรกตพญญล
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

600,000.00

สจาน จกงานววจ จยและพ จฒนาการทางทหาร กองท จพเรชอ (สวพ.ทร.)
การทดสอบและวพเคราะหนโมเดลยาน
เบาะอากาศ (WIG) New oneใน
อธโมงคนลม

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

อ.รพฐพล สาครสพนธธน
คณะวพศวกรรมศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
ผศ.ศพรพ
พ งศน อตพพพนธน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ
ผศ.ชพนภพทร ทพพโยภาส
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ

งบประมาณ

1/2559-12/2559

640,000.00

บาท

640,000.00

สจาน จกงานเศรษฐกวจอทตสาหกรรม
โครงการฐานข ดอมลลเชพงลศก
อธตสาหกรรมบรรจธภณ
พ ฑน ปม 2560

รศ.ธพญญารพตนน จพญกาญจนน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
ผศ.อกาพร เสนสห น
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
อ.ณพ ฐดนพย หาญการสธจรพต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
อ.อภพชญา ลมลาวณพชกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
อ.ปพ ยะวณม จรพยะสกธลโรจนน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

9/2559-8/2560
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1

โครงการฐานข ดอมลลเชพงลศก
อธตสาหกรรมบรรจธภณ
พ ฑน ปม 2560

ผศ.เลอพงศน จารธพพนธน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
รศ.งามทพพยน ภลวส โรดม
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

9/2559-8/2560

2,500,000.00

2

โครงการพพฒนาระบบข ดอมลลเชพงลศก
อธตสาหกรรมบรรจธภณ
พ ฑน

รศ.ธพญญารพตนน จพญกาญจนน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
ผศ.อกาพร เสนสห น
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
รศ.งามทพพยน ภลวส โรดม
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
ผศ.เลอพงศน จารธพพนธน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
ผศ.ชนพสสา นพนทพวพชรพนทรน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
อ.อภพชญา ลมลาวณพชกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
อ.ณพ ฐดนพย หาญการสธจรพต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
อ.ปพ ยะวณม (ยกเลพก) จรพยะสกธลโรจนน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

11/2558-7/2559

3,800,000.00

3

โครงการพพฒนาระบบข ดอมลลเชพงลศก
อธตสาหกรรมบรรจธภณ
พ ฑน ปม 2560

รศ.ธพญญารพตนน จพญกาญจนน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

10/2559-7/2560

2,300,000.00

รวม
แหลลงททน
1

3 โครงการ

งบประมาณ

บาท

8,600,000.00

สจาน จกงานสลงเสรวมววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอม
การจพดทกาดพชนมความเชพอ
พ มพพนผล ดประกอบ
การภาคการผลพตของ SMEs ราย
เดพอน ปม 2560 ประจกาภลมภ
พ าค ภาค
กลางรวมภาคตะวพนออก (ไมสรวม
กรธงเทพมหานคร)

ผศ.จธฑามาศ ทวมไพบลลยนวงษน
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการจพดการธธรกพจ

9/2559-12/2560

800,000.00

11/2558-12/255
9

500,000.00

ผศ.ประไพพพศ สวพสดพรธ พมยน
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการเงพนและการบพญชม
อ.มธขสธดา พลลสวพสดพธ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาอธตสาหกรรมบรพการ
นางสาวรพชเมธม รชตวพฒนกธล
นพสต
พ ปรพญญาโท สาขาการบรพหารและพพฒนา
อธตสาหกรรม
2

การจพดทกาดพชนมความเชพอ
พ มพพนผล ดประกอบ
การภาคการผลพตของ SMEs รายไตร
มาส ปม 2559 ประจกาภลมภ
พ าค ภาค
กลางรวมภาคตะวพนออก (ไมสรวม
กรธงเทพมหานคร)

ผศ.จธฑามาศ ทวมไพบลลยนวงษน
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการจพดการธธรกพจ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การจพดทกาดพชนมความเชพอ
พ มพพนผล ดประกอบ
การภาคการผลพตของ SMEs รายไตร
มาส ปม 2559 ประจกาภลมภ
พ าค ภาค
กลางรวมภาคตะวพนออก (ไมสรวม
กรธงเทพมหานคร)

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ผศ.ประไพพพศ สวพสดพรธ พมยน
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาการเงพนและการบพญชม

งบประมาณ
( บาท )

11/2558-12/255
9

500,000.00

12/2558-9/2559

6,700,000.00

อ.มธขสธดา พลลสวพสดพธ
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ภาควพชาอธตสาหกรรมบรพการ
3

การจพดทกายธทธศาสตรนและแผนปฏพบต
พ พ
การสสงเสรพมวพสาหกพจขนาดกลางและ
ขนาดยสอม รายสาขา/รายพพน
น ทม/พ
กกาหนดประเภท

อ.กมลพรรณ แสงมหาชพย
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการการผลพต
อ.ธงชพย ศรมวรรธนะ
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการตลาด
อ.นพนธวธฒ พ ลมอมรสพร พ
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการ
อ.พพทวพส เอพอ
น สพงคมเศรษฐน
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการ

รวม
แหลลงททน
1

1

โครงการสการวจความคพดเหมน
ประชาชนทมม
พ ต
ม อ
ส การดกาเนพนนโยบาย
ของหนสวยงานในกระบวนการยธตธพ รรม

1

บาท

8,000,000.00

1 โครงการ

อ.ศพกดพส
ธ ท
พ ธพธ บธศยพลากร
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
รศ.ชลชพ
ม พพพพฒนนศถ
พ ม
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
นายสพทธพนพนทน วพวพฒนาพรชพย
นพกวพจพยอพสระ

งบประมาณ

12/2558-10/255
9

1,500,000.00

บาท

1,500,000.00

สจาน จกแผนงานและโครงการพวเศษ สจาน จกงานปล จดกระทรวงเกษตรและสหกรณร
โครงการศศกษาการบรพหารการเปลมย
พ น
แปลงการบรพหารจพดการด ดานการ
เกษตรและสหกรณนจพงหวพด และการ
สการวจความพศงพอใจของหนสวยงาน
ในสพงกพดของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณนตอ
ส การอกานวยการและบรพหาร
จพดการของสกานพกงานปลพดกระทรวง
เกษตรและสหกรณน ประจกาปม งบ
ประมาณ 2559

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

สจาน จกนโยบายและประสานงานแผนกระบวนการยทตธ
ว รรม สจาน จกงานกวจการยทตธ
ว รรม

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

1 โครงการ

อ.สมหมาย อธดมวพทต
พ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

งบประมาณ

5/2559-12/2560

650,000.00

บาท

650,000.00

สจาน จกพ จฒนาบ จณฑวตศศกษาและการววจ จยดดานววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอ สกอ.
การคพดเลพอกสายพพนธนเบญจมาศทมพ
เกพดจาก somaclonal variation เพพอ
พ
ผลพตเปม นพพนธธก
น ารค ดา

ผศ.เสรพมศพร พ จพนทรนเปรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
นายรณยศ พลเสน
นพสต
พ ปรพญญาโท โครงการสหวพทยาการ บพณฑพต
ศศกษา สาขาเทคโนโลยมชวม ภาพเกษตร

3/2559-2/2561
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

บาท

418,000.00

สจาน จกพ จฒนาผผป
ด ระกอบการ กรมสลงเสรวมอทตสาหกรรม

1

การพพฒนาผล ดประกอบการเพพอ
พ เพพม
พ
ศพกยภาพมาตรฐานผลพตภพณฑนใน
ตลาด AEC

อ.อพจฉรา ปทธมนากธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

12/2558-1/2560

1,200,000.00

2

การพพฒนาศพกยภาพผล ดประกอบการสลส
ประชาคมเศรษฐกพจอาเซมยน (AEC)
หลพกสลตร พพฒนาศพกยภาพผล ดประกอบ
การ SMEs สลต
ส ลาดเวมยดนาม

อ.อพจฉรา ปทธมนากธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

12/2558-2/2560

1,500,000.00

อ.ณพ ฐพล พจนาประเสรพฐ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
อ.รวพสสาขน สธชาโต
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
อ.อพจฉรา เกษสธวรรณ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

2,700,000.00

สจาน จกโลจวสตวกสร กรมอทตสาหกรรมพชน
น ฐานและการเหมชองแรล กระทรวงอทตสาหกรรม
โครงการพพฒนาและยกระดพบความนสา
เชพอ
พ ถพอด ดานสธขอนามพยของสพนค ดา
อธตสาหกรรมอาหารเพพอ
พ การสสงออก
ในตลาดเอเซมยและสหภาพยธโรป

ผศ.ธนพต พธทธพงษน ศรพ พ
พ ร
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร

2/2559-10/2559

2,990,000.00

4/2559-12/2559

4,000,000.00

รศ.พรธพภา องคนคณ
ธ ารพกษน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
อ.จธมพล วรสายพณหน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
อ.วพชรพงศน เลพศสธรวพฒนน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
อ.อพจฉรา เกษสธวรรณ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
รศ.ธนโชตพ บธญวรโชตพ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
ผศ.ชธตม
พ า ไวศรายธทธน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
2

โครงการพพฒนาและสสงเสรพม
มาตรฐานและวพธป
ม ฏพบต
พ ท
พ ด
มพ ใม นการ
บรพหารจพดการระบบโซสความเยมน
(Cold Chain) สกาหรพบภาค
อธตสาหกรรม

รศ.ปรารถนา ปรารถนาดม
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร

ผศ.เกรมยงไกร อพศวมาศบพนลพอ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
ผศ.จพตศพร พ ราชตนะพพนธธน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

โครงการพพฒนาและสสงเสรพม
มาตรฐานและวพธป
ม ฏพบต
พ ท
พ ด
มพ ใม นการ
บรพหารจพดการระบบโซสความเยมน
(Cold Chain) สกาหรพบภาค
อธตสาหกรรม

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

นางสธวม
พ ล สธระเรพองชพย
บรพษพท ซพสเตมม เดเวลอปเมนทน คอนซพลแตนทน
จกากพด

งบประมาณ
( บาท )

4/2559-12/2559

4,000,000.00

1/2559-1/2560

2,995,000.00

รศ.ดร. จพรชพย พธทธกธลสมศพร พ
สถาบพนเทคโนโลยมนานาชาตพสรพ น
พ ธร มหาวพทยาลพย
ธรรมศาสตรน ศลนยนรพงสพต
อ.จธมพล วรสายพณหน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
รศ.ดร. ดร. สพบศพกดพธ นพนทวานพช
สถาบพนเทคโนโลยมนานาชาตพสรพ น
พ ธร มหาวพทยาลพย
ธรรมศาสตรน ศลนยนรพงสพต
ผศ.ดร. พพสษ
พ ฐน จพนทรนวราสธทธพธ
สถาบพนเทคโนโลยมนานาชาตพสรพ น
พ ธร มหาวพทยาลพย
ธรรมศาสตรน ศลนยนรพงสพต
ผศ.ดร. อพษฎาวธฒ พ ดการงศพร พ
สถาบพนเทคโนโลยมนานาชาตพสรพ น
พ ธร มหาวพทยาลพย
ธรรมศาสตรน ศลนยนรพงสพต
ผศ.ดร. ณพ ฎฐรพกา ฤทธพทพ
พ ยนพพนธธน
สถาบพนเทคโนโลยมนานาชาตพสรพ น
พ ธร มหาวพทยาลพย
ธรรมศาสตรน ศลนยนรพงสพต
นางสาวสธนด
พ า อพศวสพบสกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควพชา
เทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรมเกษตร
3

โครงการสสงเสรพมการพพฒนาบรรจธ
ภพณฑน (Packaging) เพพอ
พ เพพม
พ มลลคสา
การตลาด และโลจพสตพกสน

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

9,985,000.00

สจาน จกศวลปากรทอท 3 พระนครศรออยทธยา
สการวจธรณมฟพสก
น ทมบ
พ รพเวณ
พ สนในพพน
พระราชวพงโบราณ อธทยานประวพต พ
ศาสตรนพระนครศรมอยธธยา

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

รศ.ธพญญารพตนน จพญกาญจนน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
รศ.งามทพพยน ภลวส โรดม
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
ผศ.ชนพสสา นพนทพวพชรพนทรน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
ผศ.เลอพงศน จารธพพนธน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
อ.ณพ ฐดนพย หาญการสธจรพต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

1 โครงการ

งบประมาณ

3/2559-10/2559

138,000.00

สจาน จกศวลปากรทอท 7 นลาน
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น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

บาท

138,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การกกาหนดอายธโบราณวพตถธและสพงพ ทมพ
เกมย
พ วข ดองด ดวยวพธเม รพองแสงความร ดอน

รวม
แหลลงททน
1

1

โครงการสการวจด ดานธรณมฟพสก
พ สนใน
โครงการขสวงหลวงเวมยงแก ดว ตกาบลศรม
ภลม พ อกาเภอเมพอง จพงหวพดเชมยงใหมส

1

8/2559-4/2560

ผศ.กฤษณน วพนอพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
93,500.00

บาท

93,500.00

1 โครงการ

ผศ.กฤษณน วพนอพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

12/2558-6/2559

งบประมาณ

829,600.00

บาท

829,600.00

องครการขนสดงมวลชนกรทงเทพ
โครงการศศกษาเพพอ
พ จพดทกาแผน
วพสาหกพจ พ.ศ. 2560-2564 แลแผน
ปฏพบต
พ ก
พ ารประจกาปม พ.ศ. 2560

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

สจาน จกศวลปากรทอท 8 เชอยงใหมล กรมศวลปากร

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.อนพนตน มธงส วพฒนา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

2/2559-9/2559

งบประมาณ

4,500,000.00

บาท

4,500,000.00

องครการบรวหารสลวนจ จงหว จดกาญจนบทร อ
โครงการศศกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอมยดศลนยนจพดการขยะ
อพนตรายชธมชน ขององคนการบรพหาร
สสวนจพงหวพดกาญจนบธรม (ระยะแรก)

อ.กพตตพพจนน เพพม
พ พลล
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน

3/2559-5/2560

10,000,000.00

รศ.สพทธพชย
พ ตพนธนะสฤษดพธ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอนธรพกษน วท
พ ยา
อ.กพตช
พ ย
พ รพตนะ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอนธรพกษน วท
พ ยา
ผศ.ธพนวา จพตตนสงวน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
อ.พรไพรพนทรน รธงส เจรพญทอง
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน
อ.ประภา โซณะสลาม
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน
รศ.ปฬาณม ฐพตวพ พฒนา
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพงคมวพทยาและมานธษยวพทยา
นางสาวขนพษฐา ทสาพพมาย
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน มหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

10,000,000.00

องครการบรวหารสลวนจ จงหว จดสกลนคร
โครงการศศกษาความเปม นไปได ดของ
การพพฒนาหนองหารเพพอ
พ ความเปม น
อยลท
ส ด
มพ อ
ม ยสางยพพงยพน

ผศ.วพจนนวงคน กรมพละ
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพศวกรรมโยธาและสพงพ แวดล ดอม
ผศ.ศมณพร สธทธพบาก
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพศวกรรมโยธาและสพงพ แวดล ดอม

5/2559-11/2559

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

2,900,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

โครงการศศกษาความเปม นไปได ดของ
การพพฒนาหนองหารเพพอ
พ ความเปม น
อยลท
ส ด
มพ อ
ม ยสางยพพงยพน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ผศ.อนธกล
ล วพฒนสธข
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเทคโนโลยมการอาหารและโภชนาการ
อ.รฐานพษฐน สธขธนาภพรพตนน
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพศวกรรมโยธาและสพงพ แวดล ดอม
อ.ภพกดม คบกลาง
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพศวกรรมโยธาและสพงพ แวดล ดอม
นางสาวทพศวรรณ ปม คธณ
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
สกานพกงานเลขานธการ
ผศ.เจษฎา เตชมหาศรานนทน
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
รศ.กอบเกมยรตพ ผสองพธฒ พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า
ผศ.ภลวดล โดยดม
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
อ.ศธภสพทธพธ สพทธาพานพช
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
อ.วพมลนพนทนน กพนเกตธ
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
อ.พรทพพยน ศรมมงคล
คณะทรพพยากรธรรมชาตพและอธตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควพชาเกษตรและทรพพยากร
สมฤทธพธ ลาภชพตาภรณน
กองบรพการกลาง มก.ฉกส

5/2559-11/2559

ดร.พพทพกษน ปพ กษานนทน
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน
พธทธพพงษน สพตลา
บรพษพทสถาปนพกทลเกมตเตอรน
ผศ.ดร.ปรมยาพร โกษา
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมสธ
รนารม
อ.ธนวพฒนน ภพทรวรเมธ
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด าและคอมพพวเตอรน

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

2,900,000.00

องครการบรวหารสลวนจ จงหว จดสมททรสงคราม

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

บาท

งบประมาณ
( บาท )
2,900,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การสการวจความพศงพอใจของ
ประชาชนตสอการให ดบรพการของ
องคนการบรพหารสสวนจพงหวพด
สมธทรสงคราม

รวม
แหลลงททน
1

1

1

1

1

1

1

บาท

18,000.00

รศ.สพรก
พ ร กาญจนสธนทร
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภลมศ
พ าสตรน

งบประมาณ

4/2559-8/2559

900,000.00

บาท

900,000.00

รศ.สพรก
พ ร กาญจนสธนทร
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภลมศ
พ าสตรน

1 โครงการ

โครงการศศกษาวพจพยและพพฒนาระบบ
กกาจพดสพงพ ปฏพกล
ล องคนการบรพหารสสวน
ตกาบลบางแก ดว

งบประมาณ

5/2559-9/2559

150,000.00

บาท

150,000.00

รศ.วมระเกษตร สวนผกา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2558-1/2560

3,000,000.00

บาท

3,000,000.00

องครการบรวหารสลวนตจาบลศาลายา ตจาบลศาลายา อจาเภอพททธมณฑล จ จงหว จดนครปฐม
โครงการจพดทกาแผนทมภ
พ าษม และ
ทะเบมยนทรพพยนสน
พ ด ดวยระบบ
สารสนเทศภลมศ
พ าสตรน (GIS) เพพอ
พ
ประกอบการจพดเกมบภาษม ขององคนการ
บรพหารสสวนตกาบลศาลายา

รศ.สพรก
พ ร กาญจนสธนทร
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภลมศ
พ าสตรน

1 โครงการ

งบประมาณ

6/2559-6/2560

3,480,000.00

บาท

3,480,000.00

องครการบรวหารสลวนตจาบลสาลอ อจาเภอบางปลามดา จ จงหว จดสทพรรณบทร อ
โครงการจพดทกาแผนทมภ
พ าษม และ
ทะเบมยนทรพพยนสน
พ ระยะทมพ 2 (ภาษม
โรงเรพอนและทมด
พ น
พ และภาษม ปดาย)

รศ.สพรก
พ ร กาญจนสธนทร
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภลมศ
พ าสตรน

1 โครงการ

งบประมาณ

7/2559-1/2560

1,000,000.00

บาท

1,000,000.00

องครการสลงเสรวมกวจการโคนมแหลงประเทศไทย
โครงการเพพม
พ ศพกยภาพองคนกรด ดาน
การพพฒนาระบบงบประมาณและการ
บรพหารกลยธทธน อ.ส.ค.

รวม
แหลลงททน
-

18,000.00

องครการบรวหารสลวนตจาบลบางแกดว อจาเภอเมชอง จ จงหว จดฉะเชวงเทรา

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

1 โครงการ

"โครงการปรพบปรธงระบบแผนทมภ
พ าษม
และทะเบมยนทรพพยนสน
พ "

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

องครการบรวหารสลวนตจาบลบางแกดว อจาเภอบดานแหลม จ จงหว จดเพชรบทร อ

รวม
แหลลงททน
-

9/2559-12/2559

รศ.วพลลภ รพฐฉพ ตรานนทน
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชารพฐศาสตรนและรพฐประศาสนศาสตรน

โครงการจพดทกาแผนทมภ
พ าษม และ
ทะเบมยนทรพพยนสน
พ ด ดวยระบบ
สารสนเทศภลมศ
พ าสตรน (GIS) เพพอ
พ
ประกอบการจพดเกมบภาษม ระยะทมพ 2
ข ดอมลลแผนทมแ
พ ปลงทมด
พ น
พ และแผนทมพ
แมสบท

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

องครการบรวหารสลวนตจาบลคลองนา อจาเภอเมชอง จ จงหว จดฉะเชวงเทรา

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

อ.รมพดายธ อยลส
ส ข
ธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

1 โครงการ

งบประมาณ

4/2559-6/2560

3,000,000.00

บาท

3,000,000.00

องครการสวนส จตวร ในพระบรมราชผปถ จมภร
การจพดทกาฐานข ดอมลลดมเอมนเอประจกา
ตพวช ดางในโครงการคชอาณาจพกร
จพงหวพดสธรน
พ ทรน

อ.มานะกร สธขมาก
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน

7/2559-6/2561

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

1,200,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

บาท

1,200,000.00

องครการสะพานปลา
โครงการสการวจความพศงพอใจของผล ด
ใช ดบรพการสะพานปลาและทสาเทมยบ
เรพอประมง

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.ศพนสนมย น หวพงวรลพกษณน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง

งบประมาณ

5/2559-9/2559

365,700.00

บาท

365,700.00

องครการอาหารและเกษตรแหลงสหประชาชาตว
โครงการสสงเสรพมประเทศไทยเพพอ
พ
รวมภาคเกษตรในแผนการปรพบตพว
ของประเทศด ดานการเปลมย
พ นแปลง
สภาพภลมอ
พ ากาศ

ผศ.วพษณธ อรรถวานพช
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

8/2559-2/2560

1,512,490.00

อ.สมหมาย อธดมวพทต
พ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

1,512,490.00

องครการอทตสาหกรรมปลาไมด
การจพดชพน
น ทมส
พ วนปส า
น คธณภาพพพน
เศรษฐกพจ

รวม

รศ.มณฑล จกาเรพญพฤกษน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

1 โครงการ

งบประมาณ

7/2559-3/2561

330,000.00

บาท

330,000.00

องครกรอวสระและเอกชน
แหลลงททน
1

Bright Management consulting Co.,Ltd.
โครงการศศกษาแนวทางการออกแบบ
อาคารเขมยวตามเกณฑน LEED 2009
for Commercial Interior โครงการ
Krungthai-AXA Life Insurance
Public Company Limited

ผศ.ชนพกานตน ยพม
น ประยลร
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร

11/2558-9/2560

250,000.00

5/2557-1/2560

640,000.00

สธฑาลพกษณน ตพนตพวงศน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน
นพนภา ทองบธ
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน
2

โครงการสสงเสรพมการใช ดพลพงงาน
อยสางมมประสพทธพภาพในอาคารธธรกพจ

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

ผศ.ชนพกานตน ยพม
น ประยลร
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร

งบประมาณ

บาท

890,000.00

Easy Bio Co.Ltd., Korea
ผลของการเตพมสาร Lipidol ในอาหาร
ตสอประสพทธพภาพการผลพต คธณภาพไขส
การยสอยได ดของไขมพน ปรพมาณไขมพน
ในเลพอดและการแสดงออกของยมนทมพ
เกมย
พ วข ดองกพบการขนสสงสารอาหารใน
ระดพบเซลลนของไกสไขส

อ.กนกพร พสวงพงษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล

7/2559-6/2560

รศ.ชพยภลม พ บพญชาศพกดพธ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

การใชอาหาร
Nor ในกธ ดง
ธด

1

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

บาท

472,500.00

รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

1 โครงการ

งบประมาณ

7/2559-12/2560

150,000.00

บาท

150,000.00

GePro Geflugel-Protein Vertriebsgesellschaft mbH&Co.,Ltd. KG
ผลของผลพตภพณฑนจโม ปรในสพตวนนกนา

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

Feed Add, Dumas, ApS co.,Ltd.

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

1 โครงการ

งบประมาณ

12/2558-1/2560

420,000.00

บาท

420,000.00

Inno-Foed Co., Ltd., Thailand
การเสรพมเอนไซมนยอ
ส ยโพลพ
แซมคคาไรดนทไมพ มสใชสแปด ง (Beta
Endopower) ตสอการให ดผลผลพตไขส
และคธณภาพไขสไกส

ผศ.ยธวเรศ เรพองพานพช
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

3/2559-11/2559

340,516.00

ผศ.เสกสม อาตมางกลร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นายอรรถวธฒ พ พลายบธญ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

รวม
แหลลงททน
1

1

การเสรพม Dezigner8 ตสอคธณภาพ
เปลพอกไขสและสมรรถภาพการผลพต
ของไกสไขส

1

บาท

340,516.00

ผศ.ยธวเรศ เรพองพานพช
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

1 โครงการ

งบประมาณ

2/2559-12/2559

319,000.00

บาท

319,000.00

Lucta (Guangzhou) Flavours Co.Ltd
การเสรพมสารเสรพมดศงดลดการกพน
อาหารLucta ในอาหารกธ ดงขาว

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

Klean Greentech Co.,Ltd.

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

1 โครงการ

งบประมาณ

9/2558-9/2559

163,303.00

บาท

163,303.00

Phoenix Pulp and Paper Co.Ltd.
การวพเคราะหนและทดสอบ
ประสพทธพภาพการใช ดงาน และการยอม
รพบของเกษตรกรตสอสารสกพดแทนนพ
นจากเปลพอกต ดนยลคาลพปตพส”

รศ.วพลลภ อารมรบ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพฤกษศาสตรน

5/2559-7/2560

รศ.วพทยา ปพ น
น สธวรรณ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเคมม
ผศ.กฤษณน วพนอพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ
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น ม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การวพเคราะหนและทดสอบ
ประสพทธพภาพการใช ดงาน และการยอม
รพบของเกษตรกรตสอสารสกพดแทนนพ
นจากเปลพอกต ดนยลคาลพปตพส”

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
5/2559-7/2560

นางสาวจธฑามณม แสงสวสาง
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอดเทคโนโลยมการเกษตร

งบประมาณ
( บาท )
888,950.00

นางสนมนตนธญา คงพรม
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน คณะวพทยาศาสตรน
บางเขน ภาควพชาพฤกษศาสตรน

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

888,950.00

PRO SIX Trading & Production Co.,Ltd.
ผลพตภพณฑนใบชาเขมยวอบกรอบปรธงรส
แบบสาหรสาย

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ดร.สธมต
พ รา บธญบการธง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
อ.จธฑา มธกดาสนพท
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง

1 โครงการ

งบประมาณ

9/2559-10/2560

150,000.00

บาท

150,000.00

RELS International Co., Ltd., Japan

1

การใช ด DFG ในอาหารปลา

รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

7/2559-12/2560

220,000.00

2

ผลของการเสรพมผงขพงหมพกแห ดงและ
ซพงข ดาวโพดหมพกแห ดงตสอการให ดผล
ผลพตไขสและคธณภาพไขสไกส

ผศ.ยธวเรศ เรพองพานพช
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
ผศ.เสกสม อาตมางกลร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นายอรรถวธฒ พ พลายบธญ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นางภคอร อพครมธธรากธล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (การผลพตสพตวน
ปม ก) ภาควพชาสพตวบาล

10/2558-8/2559

508,860.00

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

728,860.00

Research grant for product development of the Pharmalink International Limited Company
การศศกษาเปรมยบเทมยบประสพทธพผล
ของการรพกษาโรคข ดอเสพอ
พ มในสธนพข
ด ดวย marine based fatty acid
compound (PCSO-524) ระหวสาง
สถาบพน

ผศ.มนชนก วพจารสรณน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนคลพนก
พ สพตวนเลมย
น ง

1/2559-1/2561

อ.นฤดม เกษมสพนตน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสรมรวพทยา
ผศ.เฉลพมพล เลมกเจรพญสธข
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนคลพนก
พ สพตวนเลมย
น ง

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

1,600,000.00

Sumitomo Forestry Co., Ltd.
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

Research of Fly Ash Soil
Conditioner

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
6/2559-1/2562

ดร.มะลพวพลยน หฤทพยธนาสพนตพธ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
ศ.สายพณหน ทพดศรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.ทรงยศ โชตพชต
ธ ม
พ า
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.รธงส เรพอง พลลศพร พ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
นายเกษม หฤทพยธนาสพนตพธ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นางสาวอรชา แซสตน
พ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร

งบประมาณ
( บาท )
1,067,200.00

นางสาวเทพา ผธดผสอง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นางสาวปวมณา บาดาล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
นายยธทธนา บรรจง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นายเอกพงษน ธนะวพต พ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นางสาวสธวนธช ตพนตระกลล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

1,067,200.00

Thai Union Frozen Product LTD.
โครงการอบรมบรรจธภณ
พ ฑนพลาสตพก
สกาหรพบอาหารแชสเยมนแชสแขมงและการ
ทดสอบวพสดธ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.อกาพร เสนสห น
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

งบประมาณ

10/2558-12/255
8

45,000.00

บาท

45,000.00

Ueno Fine Chemicals Industry (Thailand), Ltd.
Research and Development for
Production of Squalene from
Thraustochytrids Isolated from
Thailand

อ.เดพอนรพตนน ชลอธดมกธล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยา

6/2559-5/2561

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
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600,000.00

Page 120 of 200

รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

การศศกษาการเปลมย
พ นแปลงคธณภาพ
ของ ODF ระหวสางการเกมบ

1

บาท

600,000.00

รศ.รธงส นภา พงศนสวพสดพม
ธ านพต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑน

1 โครงการ

Effects of Sonication and
Annealing on Magnetic
Properties and Tunneling
Magnetoresistance of Exchange
Biased Thin Films

งบประมาณ

9/2559-6/2563

710,000.00

บาท

710,000.00

1 โครงการ

ผศ.พงศกร จพนทรพตนน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน

งบประมาณ

2/2559-7/2561

1,217,040.00

บาท

1,217,040.00

กลทม
ล บรวษ จทโรงงานนจาน ตาลเกษตรไทย
วพเคราะหนข ดอมลลภลมส
พ ารสนเทศเพพอ
พ
สร ดางหนสวยสนพบสนธนทางสารสนเทศ
ในการเพพม
พ ผลผลพตและคธณภาพอ ดอย

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

Western Digital (Thailand),Co.,Ltd.

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

Unity Food Co., Ltd

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.กธมท
ธ สพงขศพลา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.ปธญญพศา ตระกลลยพงพ เจรพญ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

งบประมาณ

4/2559-5/2560

100,000.00

บาท

100,000.00

ชทมนทมสหกรณรเครดวตยผเนอย
ท นแหลงประเทศไทย จจาก จด

1

การปรพบปรธงโครงสร ดางงานด ดาน
บธคลากรและการจพดทกาเครพอ
พ งมพอ
ประเมพนผลการปฏพบต
พ งพ านของฝส าย
งานและเจ ดาหน ดาทมพ ช.ส.ค.

รศ.วพจต
พ ตนศรม สงวนวงศน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน

6/2559-12/2560

600,000.00

2

แผนกลยธทธนชม
ธ นธมสหกรณนเครดพตยล
เนมยนแหสงประเทศไทย จกากพด
(ช.ส.ค.) ปม 2560-2564

รศ.วพจต
พ ตนศรม สงวนวงศน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน
ผศ.รพงสรรคน ปพ ตป
พ พ ญญา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน
ผศ.สธชน
พ ปลมหะจพนดา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน
อ.พรประภา คพคท
ธ จพ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน
อ.พพมพนพร โสววพฒนกธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสหกรณน

6/2559-12/2560

400,000.00

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

1,000,000.00

บ.วอ.เอส.เอส. อวนด จสเตรอยล จจาก จด
โครงการวพจพยและพพฒนา Robot and
Conveyor System Integration
and application development

ผศ.กพตพ
พ งษน เจาจารศก
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

6/2559-9/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

329,500.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

โครงการวพจพยและพพฒนา Robot and
Conveyor System Integration
and application development

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

นายธนพล สธขนพม
พ
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล กกาแพงแสน

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-9/2560

329,500.00

8/2559-7/2561

632,000.00

นายเจตนรพน สวนทอง
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล กกาแพงแสน
2

โครงการวพจพยและพพฒนา Robot and
Conveyor System Integration
and application development (
สสวนอธดหนธนทธนการศศกษาสกาหรพบ
นพสต
พ ระดพบมหาบพณฑพต)

ผศ.กพตพ
พ งษน เจาจารศก
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

นายเจตนรพน สวนทอง
วพศวกรรมเครพอ
พ งกล กกาแพงแสน
นายธนพล สธขนพม
พ
วพศวกรรมเครพอ
พ งกล กกาแพงแสน

รวม
แหลลงททน
1

1

การพพฒนาผลพตภพณฑนขนมขบเคมย
น ว
และเครพอ
พ งดพม
พ ชนพดชงดพม
พ จากข ดาว

1

1

1

1 โครงการ

การเลมย
น งกธ ดงขาวด ดวยวพตถธดบ
พ ทดแทน
ปลาปส น

งบประมาณ

3/2559-2/2560

250,000.00

บาท

250,000.00

นางสาวอรวรรณน บธตรดม
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน

งบประมาณ

11/2558-10/256
3

400,000.00

บาท

400,000.00

1 โครงการ

รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

งบประมาณ

7/2559-12/2560

280,000.00

บาท

280,000.00

บรวษ จท Jefo Thai Ltd. จจาก จด
การใช ด โปรตพเอสในการเพาะเลมย
น ง
สพตวนนกนาและอาหารสพตวนนกนา

รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

1 โครงการ

งบประมาณ

8/2559-4/2561

200,000.00

บาท

200,000.00

บรวษ จท K.M.P. BIOTECH CO., LTD.
ผลของการทกาแห ดงเชพอ
พ ทรมยโน ดย
น จธลน
วพธ ม spray dry และ freeze dry ตสอ
การอยลรส อดของเชพอ
น

รวม
แหลลงททน
-

นายวรพล เพมงพพนจ
พ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโรงงาน

บรวษ จท AETS จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

การตรวจภลมค
พ ธ ดมกพนโรคตพดเชพอ
น ไวรพสใน
สธกรด ดวย วพธอ
ม ไพ ลซสา (ELISA)

รวม
แหลลงททน
-

บาท

961,500.00

บรวษ จท ฟารรมเกษตรกรผผเด ลอย
น งสทกร

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บจก. อาภาการเกษตร

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

รศ.สธนย
ม น นพธส
พ น
พ ประเสรพฐ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ

งบประมาณ

1/2559-3/2559

138,000.00

บรวษ จท Kaneka Corporation

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
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บาท

138,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ผลของการใช ดสารกลลตาไธโอนตสอ
การเจรพญเตพบโตและผลผลพตของมพน
สกาปะหลพงในประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
1

1

1

1

1

930,000.00

บาท

930,000.00

อ.ณพ ฏฐนธน ฐพตช
พ ญาพงษน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
อ.ปรพญทพพยน วงศนไทย
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
ผศ.วพศณธ บธญญาวพวพฒนน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
อ.อรรถพล กกาลพงดม
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพยาธพวท
พ ยา
นางสาวสธดธพษา เหลสาเปมพ ยม
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน

1 โครงการ

Sand erosion study by CFD
simulation

งบประมาณ

12/2558-12/256
0

20,000.00

บาท

20,000.00

รศ.วรางคนรพตนน จพนทสาโร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

1 โครงการ

งบประมาณ

8/2558-12/2559

495,000.00

บาท

495,000.00

บรวษ จท S&P Syndicate Public Co., Ltd
การศศกษาแนวทางการยพดอายธการจพด
จกาหนสายผลพตภพณฑนเค ดกและพาย

1 โครงการ

ผศ.จพตศพร พ ราชตนะพพนธธน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
อ.ปพ ทธพมา อธดมไพจพตรกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
ผศ.สธดสาย ตรมวานพช
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

งบประมาณ

11/2558-8/2559

740,000.00

บาท

740,000.00

บรวษ จท SCG Chemicals Co., Ltd. 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800, Thailand
การวพเคราะหนคาส ความเข ดมข ดนตกาพ สธดใน
การยพบยพงน การเจรพญของเชพอ
น แบคทมเรมย
และคสาความเข ดมข ดนตกาพ สธดในการฆสา
เชพอ
น แบคทมเรมยของสารสพงเคราะหน

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

บรวษ จท PTT Exploration and Production PCL

รวม
แหลลงททน
-

6/2559-6/2560

อ.ภพศจม คงศมล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

1 โครงการ

การศศกษาประสพทธพภาพของอนธพพนธธน
ของคอปเปอรนในการยพบยพงน การเจรพญ
และฆสาเชพอ
น แบคทมเรมยในสพตวนนกนา

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จท NUTRI-CAL CO., LTD 167/8 หมผบ
ล าด นดวเอมเมอร จล การรเดดน 1 ตจาบล พวมลราช อจาเภอ บางบ จวทอง
นนทบทร อ

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.รพงรอง ยกส ดาน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

งบประมาณ

3/2559-9/2559

700,000.00

บาท

700,000.00

บรวษ จท Siam Steel Mill Services Limited
Slag Utilization for Agriculture
Development in Thailand ปม 2559

ผศ.เสาวนธช ถาวรพฤกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

7/2559-7/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
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2,600,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

การศศกษาสารดลดจพบสารพพษจากเชพอ
น
ราตสอ aflatoxin B1, zearalenone
และ fumonisin B1

1

1

1

งบประมาณ

10/2558-9/2559

250,000.00

บาท

250,000.00

รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

1 โครงการ

งบประมาณ

3/2559-9/2560

500,000.00

บาท

500,000.00

บรวษ จท กรอน อะกรวเทค อวนโนเวชน
ท จ จจาก จด
การเสรพมนาโน-ไคโตโอลพโกแซคคา
ไรดน (Nano-Chitooligosaccharide)
ชนพดผงในอาหารตสอการยพบยพงน เชพอ
น อม.
โคไล (Escherichia coli) กสอโรคใน
ระบบทางเดพนอาหารของลลกสธกรหยสา
นม

1 โครงการ

ผศ.สธเจตนน ชพน
พ ชม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

งบประมาณ

6/2559-12/2559

600,000.00

บาท

600,000.00

บรวษ จท กรอน อวนโนเวทอฟ ไบโอเทคโนโลยอ จจาก จด
ผลของการใช ด Multimineral Chito
Acid Organic Chelate เคลพอบ
อาหารเมมดเพพอ
พ เพพม
พ ความถมใพ นการลอก
คราบของปลม ดา (Portunus
pelagicus)

รวม
แหลลงททน
-

บาท

2,600,000.00

รศ.อกานาจ พพวพลเทพ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเภสพชวพทยา
ผศ.ศรพญญา พพวพลเทพ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเภสพชวพทยา
ผศ.อธสม
ธ า เจพมนาค
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเภสพชวพทยา
ผศ.กาญจนา อพม
พ ศพลปน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเภสพชวพทยา
ผศ.พรรณวพมล ตพนหพน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเภสพชวพทยา

1 โครงการ

การใช ดแรสธาตธอน
พ ทรมยใน นอาหารปลา

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

บรวษ จท ZINPRO ANIMAL NUTRITION (THAILAND) INC.จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จท Vet Product

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.สธขกฤช นพมต
พ รกธล
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

งบประมาณ

7/2559-12/2559

634,800.00

บาท

634,800.00

บรวษ จท กรอนแคล (ประเทศไทย) จจาก จด
การจพดการธาตธอาหารสกาหรพบเพพม
พ ผล
ผลพตของข ดาวหอมมะลพอน
พ ทรมย น

ผศ.ชพยสพทธพธ ทองจล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สธชาดา กรธณา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สพรน
พ ภา ชสวงโอภาส
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

7/2559-12/2560
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การจพดการธาตธอาหารสกาหรพบเพพม
พ ผล
ผลพตของข ดาวหอมมะลพอน
พ ทรมย น

รวม
แหลลงททน
1

1

โครงการจ ดางทมป
พ รศกษาจพดทกาแบบราย
ละเอมยดการกสอสร ดางด ดานวพศวกรรม
บรพเวณศลนยนกกาจพดมลลฝอยหนองแขม
เพพม
พ เตพม (ตสอเนพอ
พ งจากโครงการจพด
ทกาเอกสารข ดอเสนอประกวดราคาขน
มลลฝอยจากศลนยนกกาจพดมลลฝอย
หนองแขมและนก าไปทกาลายโดยวพธ ม
ฝพ งกลบอยสางถลกสธขลพกษณะ ระยะทมพ
4)

1

7/2559-12/2560

อ.สพญชพย ภลเส งพน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.อพญธพชา พรมเมพองคธก
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.ธวพชชพย อพนทรนบญ
ธ ชสวย
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
550,000.00

บาท

550,000.00

1 โครงการ

ผศ.บธญมา ปด านประดพษฐน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน

งบประมาณ

7/2559-7/2560

347,000.00

บาท

347,000.00

บรวษ จท กลทม
ล แมลบาด นเกษตรกรหนองแหนรลวมใจพ จฒนา
การพพฒนาผลพตภพณฑนเหมดทอด
สมธนไพร

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จท กลทม
ล 79 จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

นายสมโภชนน ใหญสเอมย
พ ม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

1 โครงการ

งบประมาณ

12/2558-6/2559

35,000.00

บาท

35,000.00

บรวษ จท กองททนววจ จยฮผเวฟารรมา
การศศกษาเพพอ
พ ทกาความเข ดาใจอยสาง
ถสองแท ดถศงวพวพฒนาการของความ
รธนแรงในการกสอโรคและการดพอ
น ตสอยา
ต ดานจธลชมพ โดยใช ดการวพเคราะหน
หน ดาทมย
พ น
ม ทพงน จมโนมในแบคทมเรมยกสอ
โรคทมแ
พ ยกได ดจากสพตวนปสวยในระบบ
การผลพตสพตวนในประเทศไทย

อ.ศพรพ
พ ร คงสร ดอย
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพตวแพทยสาธารณสธขศาสตรน

1/2559-12/2560

330,000.00

อ.ชลาลพย เรพองหพรพญ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพตวแพทยสาธารณสธขศาสตรน
นายสธขสพนตน ฉกพาสพงหน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพตวแพทยสาธารณสธขศาสตรน

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

330,000.00

บรวษ จท กอฟ
ก อะ ไลฟร จจาก จด
อาหารเช ดาธพญพพชพร ดอมทานชนพด
พองกรอบ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ดร.หทพยชนก กพนตรง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

1 โครงการ

งบประมาณ

2/2559-9/2559

100,000.00

บรวษ จท ขดาวกรอบสยาม จจาก จด
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การเกมบรพกษาข ดาวกรอบสยาม

รวม
แหลลงททน
1

1

1

1

1

1

งบประมาณ

บาท

27,000.00

ผศ.ทานตะวพน พพรพกษน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑน

งบประมาณ

12/2558-12/255
9

69,300.00

บาท

69,300.00

1 โครงการ

อ.อรรถพร วพเศษสพนธธน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

งบประมาณ

3/2559-1/2560

250,000.00

บาท

250,000.00

การพพฒนาสลตรและกระบวนการผลพต
ผลพตภพณฑนเนพอ
น มะพร ดาวอบแห ดง

1 โครงการ

นางสาวพพศมพย ศรมชาเยช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

งบประมาณ

4/2559-8/2559

150,000.00

บาท

150,000.00

บรวษ จท จ จดการและพ จฒนาทร จพยากรนจาน ภาคตะว จนออก จจาก จด (มหาชน)
โครงการพพฒนาระบบชสวยตพดสพนใจใน
การบรพหารแหลสงนกน าต ดนทธน และการ
สลบจสายนกน า (EWMS)

1 โครงการ

ผศ.ณพ ฐ มาแจ ดง
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า

งบประมาณ

4/2559-4/2561

9,895,000.00

บาท

9,895,000.00

บรวษ จท เจ พอ พอ ฟารรอส
อ จจาก จด
การศศกษาประสพทธพภาพผลพตภพณฑน
Bio-Cal Plus ตสอการยพบยพงน แบคทมเรมย
Vibrio spp. คธณภาพนกน า และ ความ
เปม นพพษตสอกธ ดงขาวแวนนาไมยน
(Litopenaeus vannamei)

1 โครงการ

อ.ประพพนธนศก
พ ดพธ ศมรษะภลม พ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

งบประมาณ

12/2558-3/2559

189,000.00

บาท

189,000.00

บรวษ จท เจ พอ พอ อะโกร (ประเทศไทย) จจาก จด
การวพเคราะหนประสพทธพภาพของปธปย
ชมวภาพละลายฟอสเฟต เพพอ
พ เพพม
พ
ความเปม นประโยชนนของฟอสฟอรพสใน
ดพน

อ.สพรน
พ ภา ชสวงโอภาส
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

1/2559-7/2560

ผศ.ชพยสพทธพธ ทองจล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

รวม
แหลลงททน
-

27,000.00

บรวษ จท โคโคน จท แฟคทอรอท จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

โครงการศศกษา ผลกระทบของการ
ทกาชมอตพมนนพงพ ตสอรอยเชพอ
พ มระหวสาง
ทองแดงกพบเหลมกกล ดาผสมตกาพ โดยวพธ ม
การทางไฟไนตนเอลพเมนตน

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

บรวษ จท เค เอยม แอล เทคโนโลยอ จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

10/2558-6/2559

นางสาวชสอลพดดา เทมย
พ งพธก
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

การพพฒนาผลพตภพณฑนเครพอ
พ งดพม
พ อะโร
มสาพลพงงานตกาพ

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จท ค จดสรร แอนดร คชา จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

งบประมาณ

200,000.00

บรวษ จท เจ แอล พอ เอยนจอเนอยรวงท เซอรรวส
ว จจาก จด
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ศศกษาโครงสร ดางฐานรากกพงหพนลม
ด ดวยการวพดคสาคลพน
พ ไหวสะเทพอนแบบ
หพกเห โครงการ SARAHNLOM
WIND FARM ตกาบลห ดวยบง อกาเภอ
ดสานขธนทด จพงหวพดนครราชสมมา

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
3/2559-12/2559

ผศ.ดมเซลลน สวนบธรม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

1 โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
402,700.00

บาท

402,700.00

บรวษ จท เจอยไตต
การเปพ ดรพบสพอ
พ และความต ดองการของ
เกษตรกรทมม
พ ต
ม อ
ส การสสงเสรพม และการ
ประชาสพมพพนธนปพจจพยการผลพตทางการ
เกษตรในจพงหวพดราชบธรม

ผศ.เชพดพงษน ขมระจพตตน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร

5/2559-5/2560

136,000.00

ผศ.ชพชชพย แก ดวสนธพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร
อ.รพม ดอกไม ดเทศ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร

รวม
แหลลงททน
1

1

อายธการเกมบรพกษาผลพตภพณฑน มะพร ดาว
ฟรมสดราย

1

1

นางสาวชสอลพดดา เทมย
พ งพธก
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

1 โครงการ

การพพฒนาสลตรผลพตภพณฑนขนมอบจาก
ฟลาวมพนสกาปะหลพง

งบประมาณ

5/2559-1/2560

44,000.00

บาท

44,000.00

1 โครงการ

ดร.รพตนา ตพนฑเทอดธรรม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

งบประมาณ

8/2559-3/2560

550,000.00

บาท

550,000.00

บรวษ จท ชอวาดอ โปรด จกสร จจาก จด
การแยกเชพอ
น และระบธชนพดแบคทมเรมย
และยมสตนจากกระบวนการเกมบนกน า
หวานดอกมะพร ดาว

รวม
แหลลงททน
-

บาท

136,000.00

บรวษ จท ชอไชยว จฒนรอต
ท สาหกรรม จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท โจ-ลอท แฟมวล อท จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.นพนทนา สมสข
ธ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยา

งบประมาณ

8/2559

13,400.00

บาท

13,400.00

บรวษ จท ซองเดอรร ไทยออรรกานวคฟผด จจาก จด รลวมก จบ สจาน จกงานนว จตกรรมแหลงชาตว
ข ดาวพองอพนทรมยช
น นพดละลายในปาก

นางจธฬาลพกษณน จารธนธช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นายวรพล เพมงพพนจ
พ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโรงงาน
ดร.หทพยชนก กพนตรง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวสธวณ
ม า จพนทพพรพกษน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

1/2559-10/2559

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

บาท

330,000.00

บรวษ จท ซวกมลา ไฮโดร คอนซ จลแตนทร จจาก จด
ศศกษาความเหมาะสมการปรพบปรธง
โครงขสายระบบชลประทานในพพน
น ทมฝ
พ พง
ตะวพนตกของแมสนกนาเจ ดาพระยา

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.เชพดวงศน แสงศธภวานพช
คณะพาณพชยนาวมนานาชาตพ ศรมราชา
ภาควพชาวพทยาการเดพนเรพอและโลจพสตพกสนทางทะเล

งบประมาณ

9/2559-10/2560

100,000.00

บาท

100,000.00

บรวษ จท ซวดเอยน จจาก จด
โครงการศศกษาศพกยภาพและรลปแบบ
การพพฒนาและสสงเสรพมการใช ด
พลพงงานทดแทนในเขตเศรษฐกพจ
พพเศษ (ระยะทมพ 1 จกานวน 5 จพงหวพด)

นายเกษม หฤทพยธนาสพนตพธ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
ผศ.วพชย
พ ศพวะโกศพษฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
ดร.มะลพวพลยน หฤทพยธนาสพนตพธ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
รศ.ปพ ต พ กพนตพงกธล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ดร.สธธรม า วพทยากาญจนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
ดร.วราวธฒ พ ศธภมพตรมงคล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
อ.อธดมศพกดพธ เลพศสธชาตวนพช
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
นายชพยพร สามพธม
ส พวง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นายยธทธนา บรรจง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นายเอกพงษน ธนะวพต พ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นางสาวปวมณา บาดาล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร

7/2559-5/2560

นางกพณทพมา โอชารส
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

โครงการศศกษาศพกยภาพและรลปแบบ
การพพฒนาและสสงเสรพมการใช ด
พลพงงานทดแทนในเขตเศรษฐกพจ
พพเศษ (ระยะทมพ 1 จกานวน 5 จพงหวพด)

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
7/2559-5/2560

นางสาวอรชา แซสตน
พ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร

งบประมาณ
( บาท )
950,000.00

นางสาวเทพา ผธดผสอง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นางสาวสธวนธช ตพนตระกลล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร

รวม
แหลลงททน
1

1

ผลของสารปด องกพนกกาจพดเชพอ
น รา
Azoxystrobin 20% +
Difnoconazole 12.5% SC ตสอการ
เพพม
พ คธณภาพและปรพมาณผลผลพตของ
ข ดาว

1

บาท

950,000.00

1 โครงการ

อ.จกาเนมยร ชมภล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

งบประมาณ

4/2559-6/2559

125,000.00

บาท

125,000.00

บรวษ จท ซอ.เอส.จอ. โปรด จกสร (ไทยแลนดร) จจาก จด
การพพฒนาผลพตภพณฑนมะพร ดาวนกน าหอม
เชพงพาณพชยน

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท ซวนเจนทา ครอป โปรเทคชน
ท จ จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

รศ.จพนดาวรรณ สพรพนทวพเนตพ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพตววพทยา
รศ.วพน เชยชมศรม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพตววพทยา
อ.ณภพทร กกาธรสพรวพ ม
พ ล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน
ดร.สธดาวรรณ เชยชมศรม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)

งบประมาณ

9/2559-2/2560

20,000.00

บาท

20,000.00

บรวษ จท โซเอทวส (ประเทศไทย) จจาก จด
การศศกษาเปรมยบเทมยบประสพทธพภาพ
วพคซมนปด องกพนโรคเซอรนโคไวรพสใน
ฟารนมสธกร

ผศ.อลงกต บธญสลงเนพน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
ผศ.ปรพวรรต พลลเพพม
พ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
อ.พพชย
พ จพรวพฒนาพงศน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
นางสาวอรวรรณน บธตรดม
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
รศ.กพจจา อธไรรงคน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน

1/2559-5/2559

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

การวพเคราะหนการแลกเปลมย
พ นความ
ร ดอนในศลนยนข ดอมลล โดยใช ดโปรแกรม
สกาเรมจรลปทางด ดานพลศาสตรนของไหล
เชพงคกานวณ

1

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

บาท

500,000.00

1 โครงการ

อ.วมรชพย ชพยวรพฤกษน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

งบประมาณ

8/2559-3/2560

200,000.00

บาท

200,000.00

บรวษ จท ดอนเมชองพ จฒนา จจาก จด
การใช ดประโยชนนขยะสดจากบรพษพท
ดอนเมพองพพฒนา จกากพด เพพอ
พ ผลพตปธปย
อพนทรมยช
น นพดเหลวและวพสดธปลลก

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จท ไซทร เพรพพาเรชน
ท จ แมเนจเมนทร จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.ชพยสพทธพธ ทองจล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.อธดมศพกดพธ เลพศสธชาตวนพช
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
อ.สพรน
พ ภา ชสวงโอภาส
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สธชาดา กรธณา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.อพญธพชา พรมเมพองคธก
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สพญชพย ภลเส งพน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.ธวพชชพย อพนทรนบญ
ธ ชสวย
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

งบประมาณ

9/2559-11/2560

150,000.00

บาท

150,000.00

บรวษ จท ดอ.เอ. รอเซวรช
ร เซย นเตอรร จจาก จด
การพพฒนาปธปยอพนทรมยโน ดยใช ดวพสดธ
เหลพอใช ดจาก อธตสาหกรรมเยพอ
พ และ
กระดาษ อธตสาหกรรมการผลพตเอทา
นอล และอธตสาหกรรมโรงไฟฟด าชม
วมวลสกาหรพบพพชเศรษฐกพจในสภาพ
แปลง

ผศ.ชพยสพทธพธ ทองจล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

9/2559-9/2560

อ.สพรน
พ ภา ชสวงโอภาส
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สธชาดา กรธณา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.ธวพชชพย อพนทรนบญ
ธ ชสวย
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สพญชพย ภลเส งพน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.อพญธพชา พรมเมพองคธก
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

550,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนาปธปยอพนทรมยโน ดยใช ดวพสดธ
เหลพอใช ดจาก อธตสาหกรรมเยพอ
พ และ
กระดาษ อธตสาหกรรมการผลพตเอทา
นอล และอธตสาหกรรมโรงไฟฟด าชม
วมวลสกาหรพบพพชเศรษฐกพจในสภาพ
แปลง

รวม
แหลลงททน
1

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
9/2559-9/2560

นางสาวศพรส
พ ด
ธ า บธตรเพชร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

1 โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
550,000.00

บาท

550,000.00

บรวษ จท ถ จงไมดโออคไทย จจาก จด
โครงการวพจพย"การศศกษาคธณสมบพต พ
ทางเคมมชวม ภาพและทางกายภาพ
ของ American white oak และ
Bosnia white oak"

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

อ.อารนม อพนอาตมนงาม
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน

1 โครงการ

งบประมาณ

2/2559-9/2560

132,000.00

บาท

132,000.00

บรวษ จท ทยอปสร-แลบ คอนซ จลแตนทร จจาก จด

1

โครงการ สมบพตท
พ างเคมมของดพนเบน
ทอไนตน วพเคราะหนปรพมาณโซเดมยมทมพ
แลกเปลมย
พ นได ดของดพนทมผ
พ สมสพดสสวน
เบนทอไนตนปรพมาณตสางๆ จกานวน 2
ตพวอยสาง

อ.กพญจนนนรม ชสวงฉกพา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

1/2559-12/2559

1,200.00

2

โครงการ สมบพตท
พ างฟพ สก
พ สนและเคมม
ดพน วพเคราะหนสมบพตท
พ างฟพ สก
พ สนและ
เคมมดน
พ จกานวน 4 ตพวอยสาง

อ.กพญจนนนรม ชสวงฉกพา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

1/2559-12/2559

42,600.00

รวม
แหลลงททน
1

1

การศศกษาการเชพอ
พ งกกาเนพด
พ มตสอเครพอ
ไฟฟด าพลพงงานความร ดอนเข ดากพบโครง
ขสายของการไฟฟด าสสวนภลมภ
พ าค

1

บาท

43,800.00

1 โครงการ

อ.วมรวธฒ พ กนกบรรณกร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

งบประมาณ

8/2559-12/2559

360,000.00

บาท

360,000.00

บรวษ จท ทอม คอนซ จลตวงน เอนจวเนอยรวงท แอนดร แมแนจเเมนทร จจาก จด
หาลพกษณะธรณมวท
พ ยาใต ดดพนด ดวยการ
วพดคสาสภาพต ดานทานไฟฟด าเชพง 2 มพต พ
ภายใต ดโครงการศศกษาความเหมาะสม
และออกแบบระบบรถไฟทางคลส ชสวง
เดสนชพย-เชมยงใหมส

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท ทอพไอ อ โพลอน เพาเวอรร จจาก จด (มหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.ดมเซลลน สวนบธรม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

งบประมาณ

3/2559-12/2559

759,115.00

บาท

759,115.00

บรวษ จท ทผเซเวลนตอน เอววเอชน
ท จ คอนซ จบแทนสร (ไทยแลนดร) จจาก จด
การศศกษาแนวทางการลดการปลสอย
คารนบอนจากกพจกรรมการดกาเนพนงาน
ของทสาอากาศยานภลมภ
พ าค ระยะทมพ 2

อ.อารยา ศพกดพบ
ธ รล ณาเพชร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ
อ.มนตนชย
พ สธระรพตนนชย
พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ
อ.วพศวน ศรมพวาทกธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ
ผศ.ชพนภพทร ทพพโยภาส
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ

3/2559-3/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

2,824,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การศศกษาผลกระทบของ Airport
Carbon Accreditation Programme
ตสอการปฏพบต
พ ก
พ ารของทสาอากาศยาน
ในประเทศไทย: ระยะทมพ 3

รวม
แหลลงททน
1

1

การบกาบพดนกน าเสมยทมป
พ นเปพน อนโลหะ
หนพก

อ.อารยา ศพกดพบ
ธ รล ณาเพชร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ

3/2559-3/2560

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
939,000.00

บาท

3,763,000.00

อ.นพทกาญจนน ประเสรพฐสพงขน
คณะวพทยาศาสตรนและวพศวกรรมศาสตรน สกลนคร
ภาควพชาวพศวกรรมโยธาและสพงพ แวดล ดอม

1 โครงการ

1/2559-1/2561

งบประมาณ

50,000.00

บาท

50,000.00

บรวษ จท เทรเชอรร โปรด จกสร จจาก จด
การวพจพยและศศกษาองคนความรล ดเชพงลศก
ในสลตรนกน ายางเพพอ
พ ใช ดผลพตเปม นหมอน
และทมน
พ อนยางพาราซศงพ เปม นมพตรตสอสพงพ
แวดล ดอม

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จท เทนคาตดา จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.วมรศพกดพธ สมพทธพพงศน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพสดธศาสตรน

งบประมาณ

6/2559-6/2560

3,050,000.00

บาท

3,050,000.00

บรวษ จท ไทยคม จจาก จด (มหาชน)

1

โครงการออกแบบวพจพยและพพฒนา
ระบบ "Carrier-in-Carrier (CNC)"
Phase II

อ.พพนศพกดพธ เทมยนวพบล
ล ยน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

8/2559-5/2560

200,000.00

2

โครงการออกแบบวพจพยและพพฒนา
ระบบสสงสพญญาณทดแทนอพตโนมพต พ "
Auto-Diversity "

อ.พพนศพกดพธ เทมยนวพบล
ล ยน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

8/2559-5/2560

200,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

การสร ดางและประยธกตนฐานข ดอมลลภลม พ
อากาศและนกน าฝนเพพอ
พ การผลพตอ ดอย
และวพจพยด ดานอ ดอย

บาท

400,000.00

1 โครงการ

รศ.กธมท
ธ สพงขศพลา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.ปธญญพศา ตระกลลยพงพ เจรพญ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

งบประมาณ

10/2558-9/2559

1,000,000.00

บาท

1,000,000.00

บรวษ จท ไทยรลวมใจนจาน ม จนพชช จจาก จด
โครงการศศกษาคสาพลพงงานและ
โปรตมนใช ดประโยชนนได ดของรกาสกพด
นกน ามพนในไกสเนพอ
น

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท ไทยซผการร มวลเลอรร จจาก จด (TSMC)

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

นางสาววราพพนธธน จพนตณวพชญน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (วพชาการ
อาหารสพตวน) ภาควพชาสพตวบาล
นางภคอร อพครมธธรากธล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (การผลพตสพตวน
ปม ก) ภาควพชาสพตวบาล
รศ.นวลจพนทรน พารพกษา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

1 โครงการ

งบประมาณ

3/2559-9/2559

158,800.00

บรวษ จท ไทยโอลอเคมอ จจาก จด

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

บาท

158,800.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการ ตพดตามระดพบและคธณภาพ
นกน าใต ดดพนเพพอ
พ การเฝด าระวพงอยสางตสอ
เนพอ
พ งพพน
น ทมพ บรพษพท ไทยโอลมเคมม
จกากพด

รวม
แหลลงททน
1

1

การวพจพยและพพฒนาอธตสาหกรรมอ ดอย
นกน าตาลและผลพตภพณฑนตอ
ส เนพอ
พ ง: การ
พพฒนาโครงสร ดางองคนกรวพจพยและแนว
ทางของงานวพจพย

1

1

1

งบประมาณ

169,400.00

บาท

169,400.00

รศ.กล ดาณรงคน ศรมรอต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ

งบประมาณ

4/2559-9/2559

400,000.00

บาท

400,000.00

1 โครงการ

นางสาวทพสนพนทนน หงสะพพก
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน(การผลพตสพตวน
เคมย
น วเอพอ
น งขนาดเลมก)ภาควพชาสพตวบาล
นางสาววราพพนธธน จพนตณวพชญน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (วพชาการ
อาหารสพตวน) ภาควพชาสพตวบาล
นางสธกญ
พ ญา จพตตธพรพงษน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (วพชาการ
อาหารสพตวน) ภาควพชาสพตวบาล

งบประมาณ

7/2559-3/2561

112,700.00

บาท

112,700.00

บรวษ จท บรอดแคส ดอพอท (ไทยแลนดร) จจาก จด
การศศกษาการเพพม
พ ประสพทธพภาพ การ
ซสอมบการธงระบบราง ด ดวยการปรพบรลป
รสางของราง (Rail Reprofile) ด ดวย
เทคโนโลยม รถไฟกศงพ รถบรรทธกเจมยร
ราง แบบ Milling (Rail Road Truck
Milling)

1 โครงการ

ผศ.ชนะ รพกษน ศรพ พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

งบประมาณ

5/2559-5/2560

727,000.00

บาท

727,000.00

บรวษ จท บอเอเอสเอฟ(ไทย) จจาก จด
ความเปม นไปได ด ผลประโยชนนทเมพ กพด
ขศน
น และผลตสอสภาพแวดล ดอมของ
เทคโนโลยมเคลมยรนฟพลดน ในระบบการ
ปลลกข ดาวของไทย

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

การศศกษาคธณภาพของเลซพตน
พ ทมอ
พ ายธ
การเกมบตสางๆ กพน

รวม
แหลลงททน
-

1/2559-12/2559

อ.กพญจนนนรม ชสวงฉกพา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

งบประมาณ
( บาท )

บรวษ จท นจาน ม จนพชชไทย จจาก จด (มหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จท นจาน ตาลมวตรผล จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.ธานม ศรมวงศนชย
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

งบประมาณ

4/2559-12/2559

958,000.00

บาท

958,000.00

บรวษ จท บอแอลซอพ อ เพาเวอรร จจาก จด
โครงการศศกษาการแพรสกระจาย
นพเวศวพทยาและการเฝด าระวพงของสพตวน
นกน ากลธม
ส Cnidarian และ
Urochordate บรพเวณโรงไฟฟด าบมแอล
ซมพม จพงหวพดระยอง อสาวไทยฝพพ งตะวพน
ออก

ผศ.จรวย สธขแสงจพนทรน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล

3/2559-2/2560
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

โครงการศศกษาการแพรสกระจาย
นพเวศวพทยาและการเฝด าระวพงของสพตวน
นกน ากลธม
ส Cnidarian และ
Urochordate บรพเวณโรงไฟฟด าบมแอล
ซมพม จพงหวพดระยอง อสาวไทยฝพพ งตะวพน
ออก

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
3/2559-2/2560

รศ.เชษฐพงษน เมฆสพมพพนธน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล

งบประมาณ
( บาท )
2,000,000.00

ผศ.มณฑล อนงคนพรยศกธล
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
ผศ.ธมระพงศน ด ดวงดม
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
ผศ.สธชาย วรชนะนพนทน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
อ.เยาวลพกษณน มพพนธรรม
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
อ.จพตราภรณน ฟพ กโสภา
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
อ.นภาขวพญ แหวนเพชร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล

รวม
แหลลงททน
1

1

การศศกษาประสพทธพภาพอาหารทมม
พ ผ
ม ล
ตสอการเจรพญเตพบโตของปลากะพง
ขาวในนกน ากรสอย

บาท

2,000,000.00

1 โครงการ

นายวมรกพจ จรเกตธ
คณะประมง บางเขน
สถานมวจ
พ พยประมงสมธทรสงคราม (ฝส ายสนพบสนธน
วพชาการ)

งบประมาณ

8/2559-1/2560

103,500.00

บาท

103,500.00

บรวษ จท ไบโอมวน
การศศกษาการปลสอยเชพอ
น ซพลโมเนล
ลาในลลกไกสเนพอ
น ทมก
พ น
พ อาหารทมผ
พ สม
ด ดวย โปรไบโอตพกสน

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท เบทาโกร จจาก จด (มหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.นรพนทรน อธประกรพนทรน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
อ.รธงส โรจนน แจสมอ ดน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
นางภพทรา มลลจพตร
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
นางสาวอรวรรณน บธตรดม
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
นางศรมสมพย วพรย
พ ารพมภะ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพตวแพทยสาธารณสธขศาสตรน

งบประมาณ

1/2559-4/2560

300,000.00

บรวษ จท ปตท. จจาก จด (มหาชน), สจาน จกงานพ จฒนาววทยาศาสตรรและเทคโนโลยอแหลงชาตว, บรวษ จท ปผนซอเมนตรไทย
จจาก จด
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการการให ดคกาปรศกษา วพจพย และ
บรพการวพชาการ ด ดานพลพงงาน สพงพ แวด
ล ดอม และการประเมพนวพฏจพกรชมวต
พ

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
8/2559-3/2561

อ.วพกานดา วราหนบณ
พ ฑลรวพทยน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
1,500,000.00

บาท

1,500,000.00

บรวษ จท ปตท. สจารวจและผลวตปว โตรเลอยม จจาก จด (มหาชน)

1

การประเมพนการดลดซพบกณาซคารนบอน
ไดออกไซดน ภายใต ดโครงการ ปตท.
สผ. ปลลกปส าลดภาวะโลกร ดอน ปม ทมพ 2
Baseline (แปลงปลลกปม 2557 และปม
2558)

ผศ.สคาร ทมจพนทศก
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

3/2559-6/2560

3,729,500.00

2

โครงการฟพน นฟลปสาเพพอ
พ การเรมยนรล ดเชพง
นพเวศสวนศรมนครเขพอ
พ นขพนธน ตามแนว
พระราชดการพสมเดมจพระเทพรพตนราช
สธดาฯ สยามบรมราชกธมารม ปม ทมพ 2
(พ.ศ.2558)

ผศ.สคาร ทมจพนทศก
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

3/2558-2/2559

1,927,000.00

12/2558-5/2560

750,200.00

รศ.รองลาภ สธขมาสรวง
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาปส าไม ด
อ.มณฑาทพพยน โสมมมชย
พ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
รพชนล เกพดเชพดชล
คณะวนศาสตรน บางเขน ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
โชตพรส พงษน ปราโมทยน
คณะวนศาสตรน บางเขน ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
3

โครงการฟพน นฟลปสาเพพอ
พ การเรมยนรล ดเชพง
นพเวศสวนศรมนครเขพอ
พ นขพนธน ตามแนว
พระราชดการพสมเดมจพระเทพรพตนราช
สธดาฯ สยามบรมราชกธมารม ปม ทมพ 3
(พ.ศ.2559)

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

ผศ.สคาร ทมจพนทศก
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

งบประมาณ

บาท

6,406,700.00

บรวษ จท ปตท.จจาก จด (มหาชน)

1

การตพดตามปรพมาณการลดการปลสอย
กณาซเรพอนกระจกโครงการปส านพเวศ
ระยองวนารมยน กลธม
ส ปตท. (PTT
Eco-forest Rayong Wanarom)

ผศ.พสธธา สธนทรห ดาว
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด

4/2559-3/2560

345,000.00

2

การทดสอบถพงขนสสงกณาซ NGV ทมต
พ ด
พ
ตพงน บนรถขนสสง 6 ล ดอ

รศ.สพนตพ ลพกษพตานนทน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
บรพษพท อม แอนดน เอส เอมนจมว ม เซอรนวส
พ เซส จกากพด
ไมสระบธหนสวยงาน

11/2558-1/2559

342,353.00

3

การพพฒนาแบบจกาลองคณพตศาสตรน
เพพอ
พ ทกานายอายธการใช ดงานของตพวเรสง
ปฏพกรพ ย
พ าในปฏพกรณน Steam
Methane Reforming (SMR): ระยะ
ทมพ 4

รศ.ผศงพ ผาย พรรณวดม
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

3/2559-5/2559

800,000.00

รศ.เมตตา เจรพญพานพช
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

3

การพพฒนาแบบจกาลองคณพตศาสตรน
เพพอ
พ ทกานายอายธการใช ดงานของตพวเรสง
ปฏพกรพ ย
พ าในปฏพกรณน Steam
Methane Reforming (SMR): ระยะ
ทมพ 4

ผศ.ธงไทย วพฑรล ยน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

3/2559-5/2559

800,000.00

4

โครงการทสาเทมยบเรพอขนถสายนกน ามพน
และกณาซปพ โตรเลมยมเหลวสธราษฎรน
ธานม แหสงทมพ 2

อ.กพญจนนนรม ชสวงฉกพา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

1/2559-12/2559

18,500.00

5

โครงการวพจพยและพพฒนาสายพพนธธน
ของสาหรสายขนาดเลมกเพพอ
พ การผลพต
นกน ามพนโดยวพธท
ม างพพนธธวศ
พ วกรรม

ผศ.อพญชลม ศพรข
พ จรกพจ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน
ผศ.ศธภชพย วธฒพ
พ งศนชย
พ กพจ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน
อ.อนงคนภท
พ ร สธทธางคกลล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน
ผศ.ปพ ยะดา จพนทวงศน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน

10/2558-9/2559

3,000,000.00

6

โครงการศศกษาผลกระทบของ
โซเดมยมเบนทอไนตนตอ
ส สพตวนนกนา
เศรษฐกพจในพพน
น ทมรพ ะบบทสอสสงกณาซ
ธรรมชาตพ

ผศ.พงศนเชฏฐน พพชต
พ กธล
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

9/2559-10/2561

3,600,000.00

7

งานจพดจ ดางทมป
พ รศกษาพพฒนา
ประสพทธพภาพตพวเรสงปฏพกรพ ย
พ าวพวธพ พพนธน
ประเภทโลหะออกไซดน สกาหรพบ
กระบวนการผลพตโอเลฟพ นสนจากกณาซ
คารนบอนไดออกไซดน

ผศ.ธงไทย วพฑรล ยน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

9/2559-3/2560

300,000.00

8

งานจพดจ ดางทมป
พ รศกษาเพพอ
พ คพดกรองตพว
เรสงปฏพกรพ ย
พ าวพวธพ พพนธนประเภท Metal
Oxide และ Porous silica สกาหรพบ
กระบวนการผลพตโอเลฟพ นสนจากกณาซ
คารนบอนไดออกไซดน

ผศ.ธงไทย วพฑรล ยน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

12/2558-9/2559

500,000.00

9

จพดจ ดางวพจพยสาธพตการฟพน นฟลและปรพบ
ปรธงโครงสร ดางระบบนพเวศปส าพรธควน
เครมง จพงหวพดนครศรมธรรมราช

ผศ.กอบศพกดพธ วพนธงไชย
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

2/2559-9/2559

1,000,000.00

10

ทดสอบคธณภาพกณาซธรรมชาตพเหลว
(LNG) สกาหรพบรถยนตนภาคขนสสง

รศ.สพนตพ ลพกษพตานนทน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

7/2559-7/2560

1,057,500.00

11

ปรพบปรธงภลมท
พ พศนนพน
พน ทมแ
พ ค ดมปน ปพน ง
โครงการปส าวพงจพนทรน อกาเภอวพงจพนทรน
จพงหวพดระยอง

ผศ.พสธธา สธนทรห ดาว
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด

2/2559-5/2560

550,000.00

12

ปรพบภลมท
พ พศนนเพพม
พ เตพมตามแนวถนน
ทางเชพอ
พน ทมข
พ อง ปตท.
พ มเข ดาสลพ
ส น
อกาเภอวพงจพนทรน

ผศ.พสธธา สธนทรห ดาว
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด

10/2558-4/2559

1,160,500.00

13

ศศกษาวพจพยถพงขนสสงกณาซชนพด
Composite Pressure Vessels
(CPV)

รศ.สพนตพ ลพกษพตานนทน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

7/2559-7/2560

7,450,000.00

14

ศศกษาสถานภาพความอธดมสมบลรณน
ของทรพพยากรประมงและสพงพ แวดล ดอม
บรพเวณชายฝพพ งศศกษาสถานภาพความ
อธดมสมบลรณนของทรพพยากรประมง
และสพงพ แวดล ดอมบรพเวณชายฝพพ ง
ศรมราชา – บางละมธง จพงหวพดชลบธรม

ผศ.ธมระพงศน ด ดวงดม
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล

8/2559-12/2559

1,467,860.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

14

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ศศกษาสถานภาพความอธดมสมบลรณน
ของทรพพยากรประมงและสพงพ แวดล ดอม
บรพเวณชายฝพพ งศศกษาสถานภาพความ
อธดมสมบลรณนของทรพพยากรประมง
และสพงพ แวดล ดอมบรพเวณชายฝพพ ง
ศรมราชา – บางละมธง จพงหวพดชลบธรม

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
8/2559-12/2559

ผศ.เมธม แก ดวเนพน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง

งบประมาณ
( บาท )
1,467,860.00

อ.วรพณทพต ดธลยพฤกษน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง
ผศ.อนธกรณน บธตรสพนตพธ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
นายอรรถวธฒ พ กพนทะวงศน
คณะประมง บางเขน
สถานมวจ
พ พยประมงศรมราชา (ฝส ายสนพบสนธนวพชาการ)

รวม
แหลลงททน
-

14 โครงการ

งบประมาณ

บาท

21,591,713.00

บรวษ จท ปตท.สจารวจและผลวตปว โตรเลอยม จจาก จด (มหาชน)

1

Offshore Corrosion Prediction
Enhancement using ANN

ผศ.ธนาวพนทน รพกธรรมานนทน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน

3/2559-11/2559

1,590,315.00

2

การศศกษาความแตกตสางในผลการ
ตรวจรพบงาน และผลการเกมบข ดอมลล
ต ดนไม ด (Baseline) ภายใต ด โครงการ
ปตท.สผ. ปลลกปส าลดภาวะโลกร ดอน

ผศ.พสธธา สธนทรห ดาว
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด

10/2558-7/2559

500,000.00

3

โครงการต ดนแบบพพฒนาด ดานสพงคม
เศรษฐกพจ และสพงพ แวดล ดอมอยสาง
ยพพงยพน ในรธปแบบ Social Enterprise
: SE ในพพน
น ทมโพ ครงการทสอสสงกณาซ
ธรรมชาตพบนบก (RA#6)ไปยพง
จพงหวพดราชบธรม

ผศ.พพพพฒนน นนทนาธรณน
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการ

5/2559-11/2559

3,900,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

ประสพทธพภาพของการใช ดผลพตภพณฑน
มวลรวมปลนสกาเรมจรลปตสอสมรรถภาพ
การผลพตไกสไขส และคธณลพกษณะ
เปลพอกไขส

1

บาท

5,990,315.00

1 โครงการ

ผศ.ยธวเรศ เรพองพานพช
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

งบประมาณ

2/2559-7/2559

272,140.00

บาท

272,140.00

บรวษ จท ปผนซอเมนตรนครหลวง จจาก จด (มหาชน)
สการวจและพพฒนาแหลสงนกน าใต ดดพน
บรพเวณพพน
น ทมโพ รงงานปลนซมเมนตนนคร
หลวง อกาเภอแกสงคอย จพงหวพดสระบธรม

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท ปผนซอเมนตรไทย จจาก จด (มหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.ดมเซลลน สวนบธรม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

งบประมาณ

10/2558-5/2559

99,000.00

บาท

99,000.00

บรวษ จท โปรเกรส เทคโนโลยอ คอนซ จลแทยนสร จจาก จด
โครงการศศกษาวางและจพดทกาผพงเมพอง
รวมชธมชนหาดบ ดาย จพงหวพดเชมยงราย
(เขตพพฒนาเศรษฐกพจพพเศษเชมยงราย
ครอบคลธมอกาเภอแมสสาย อกาเภอเชมยง
แสน และอกาเภอเชมยงของ)

อ.ปพ ยพงษน ทองดมนอก
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอนธรพกษน วท
พ ยา

3/2559-3/2560
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

บาท

80,000.00

บรวษ จท โปรลอก ไทเทเนอยม คอรรปอเรชน
ท จ จจาก จด
โครงการการพพฒนาผพวสธดท ดายของ
ไทเทเนมยมด ดวยกระบวน
การอะโนไดซนเพพอ
พ เพพม
พ ความต ดานทาน
การกพดกรสอน

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

ผศ.ศพรก
พ าญจนา ทองมม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน

1 โครงการ

งบประมาณ

2/2559-12/2559

492,800.00

บาท

492,800.00

บรวษ จท พรอเมอยรรซส
ว เตยมเอยนจวเนอยรวงท จจาก จด
เครพอ
พ งวพเคราะหนคณ
ธ ภาพถธงมพอ
ยางอยสางรวดเรมวด ดวยเทคนพค NIR

ผศ.รณฤทธพธ ฤทธพรณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร
ดร.สธรพ
ม ร ณรงคนวงศนวพฒนา
ห ดองปฏพบต
พ ก
พ าร NIR คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพง
แสน

2/2559-12/2560

600,000.00

นส.ลลพตา ออมสพน
ห ดองปฏพบต
พ ก
พ าร NIR คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพง
แสน

รวม
แหลลงททน
1

1

ผลการใช ดปธปยแอมโมเนมยมชนพดตสางๆ
ตสอการเจรพญเตพบโตและองคนประกอบ
ผลผลพตของอ ดอย

บาท

600,000.00

1 โครงการ

ผศ.ชพยสพทธพธ ทองจล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สพรน
พ ภา ชสวงโอภาส
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สธชาดา กรธณา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สพญชพย ภลเส งพน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.ธวพชชพย อพนทรนบญ
ธ ชสวย
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.อพญธพชา พรมเมพองคธก
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

งบประมาณ

7/2559-12/2560

180,000.00

บาท

180,000.00

บรวษ จท พารทง
ล อวนเตอรรเนชน
ท จ แนล จจาก จด
ศศกษาธรณมวท
พ ยาแหลสงแรสยป
พ ซพม
พ ด ดวย
เทคนพคทางธรณมฟพสก
พ สน อกาเภอนาสาร
จพงหวพดสธราษฎรธานม

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท พารวชเฟอทวไลเซอรร จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.ดมเซลลน สวนบธรม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

งบประมาณ

7/2559-4/2560

391,575.00

บรวษ จท พอทท
อ อ โกลบอล เคมวคอล จจาก จด (มหาชน)
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

Research and consultancy on
Structure-Property Relationships
of Polyolefin Phase 1

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

รศ.สพรพ
พ ล อนพนตวรสกธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
ธนพชโชค เจรพญพานพช
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน ภาควพชาวพศวกรรม
เคมม

งบประมาณ
( บาท )

7/2559-12/2559

750,000.00

ชลพช
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน ภาควพชาวพศวกรรม
เคมม
2

โครงการวางเครพอขสายบสอสพงเกต
การณนเพพอ
พ การตพดตามระดพบและ
คธณภาพนกน าใต ดดพนพพน
น ทมพ บรพษพท พมทท
ม ม
โกลบอล เคมพคอล จกากพด (มหาชน)
สาขา 7

อ.กพญจนนนรม ชสวงฉกพา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

1/2559-7/2559

1,090,100.00

3

พพฒนาแบบจกาลองและออกแบบปรพบ
ปรธงกระบวนการเพพอ
พ เพพม
พ
ประสพทธพภาพปฏพกรณนถพงกวนขนาด
35 ลพตร สกาหรพบปฏพกรพ ย
พ าทราน-แอมพ
เดชพนของ Palm Kernel Oil

รศ.สธนพนทน ลพม
น ตระกลล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

11/2558-3/2559

295,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

การศศกษาผลกระทบการเชพอ
พ มตสอ
ระบบจกาหนสายของการไฟฟด าสสวน
ภลมภ
พ าคจากพลพงงานลม

1

บาท

2,135,100.00

ผศ.คมสพนตน หงษน สมบพต พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

1 โครงการ

งบประมาณ

7/2559-3/2560

1,187,500.00

บาท

1,187,500.00

บรวษ จท พอเอสเอส อวนโนเวชน
ท จ จจาก จด
การวพจพยและพพฒนาเชพอ
พ ทรมยท
น มพ
น จธลน
เหมาะสมสกาหรพบอธตสาหกรรมการ
ผลพตอาหารสพตวนและการเกษตร-ปศธ
สพตวน

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท พออเอ อ เอยนคอม อวนเตอรรเนชน
ท จ แนล จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

1 โครงการ

ดร.มณม ตพนตพรงธส กพจ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
นางอรวรรณ ชวนตระกลล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
นางสาวชมนาถ เกพดคง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)

งบประมาณ

9/2559-9/2562

500,000.00

บาท

500,000.00

บรวษ จท เพลนตอบ
น จคซร จจาก จด
การวพจพยและพพฒนาเครพอ
พ งดพม
พ นกน าผศงน
พร ดอมดพม
พ สลตรผสมสมธนไพร

นางสาวสธภค
พ ชนมน คลสองดม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวสธวณ
ม า จพนทพพรพกษน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นายนพพพฒนน ลพม
น สงวน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

3/2559-10/2559
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

การพพฒนาผพดไทยสกาเรมจรลป สลตร
มพงสวพรพต พ

1

1

1

1 โครงการ

งบประมาณ

4/2559-2/2560

บาท

50,000.00

นางวพไลรพตนน ฉกพาสพงหน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน

1 โครงการ

งบประมาณ

11/2558-10/256
3

800,000.00

บาท

800,000.00

โครงการศศกษาวพจพยผลกระทบสพงพ แวด
ล ดอมเบพอ
น งต ดน ของระบบกกาจพดขยะมลล
ฝอย เทศบาลตกาบลทสาจมน อกาเภอ
เมพองสมธทรสาคร จพงหวพดสมธทรสาคร

รศ.วมระเกษตร สวนผกา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

1 โครงการ

งบประมาณ

2/2559-8/2559

3,800,000.00

บาท

3,800,000.00

บรวษ จท เฟรเกรนทร พาวเวอรร จจาก จด
โครงการวพจพยเบพอ
น งต ดนด ดานการปลลก
และการจพดการกระถพนยพกษน สกาหรพบใช ด
เปม นเชพอ
น ทมเพ มพองเอ
น เพลพงชมวมวลในพพน
ยาวาดม ประเทศพมสา

อ.ทรงยศ โชตพชต
ธ ม
พ า
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

1 โครงการ

งบประมาณ

7/2559-7/2560

70,000.00

บาท

70,000.00

บรวษ จท แฟนซอวด
ผ ด อวนเตอรรเนชน
ท จ แนล จจาก จด
การใช ดประโยชนนจากก ดอนเหมดเกสาเพพอ
พ
ผลพตปธปยอพนทรมยต
น ามเกณฑนมาตรฐาน
ของกรมวพชาการเกษตร

ผศ.ชพยสพทธพธ ทองจล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ดร. อธดมศพกดพธ เลพศสธชาตวณพช
ภาควพชาโรคพพช คณะเกษตร มหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน

3/2559-10/2560

อ.สพรน
พ ภา ชสวงโอภาส
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สธชาดา กรธณา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สพญชพย ภลเส งพน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.ธวพชชพย อพนทรนบญ
ธ ชสวย
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

รวม
แหลลงททน
-

50,000.00

บรวษ จท ฟว วเจอรร เพาเวอรร แอสโซสวเอชน
ท จ จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

บาท

50,000.00

นายพพสท
ธ ธพธ บธตรสธวรรณ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

การวพจพยพพฒนาการตรวจสอบภลมค
พ ธ ดม
กพนหลพงการตพดเชพอ
ม ม
น พมอารนเอสและพมอด
โดยตรวจวพธ ม SN Titer

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

บรวษ จท ฟารรมเกษตรกรผผเด ลอย
น งสทกร

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จท เพวรล
ร รอย จล จจาก จด ( คทณฉลองณจฐ รทน
ล เจรวญ )

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

งบประมาณ

600,000.00

บรวษ จท โฟล-เทค เอยนจวเนอยรวงท จจาก จด
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การเพพม
พ ประสพทธพภาพการเจมยรนพย
แหวนลลกเบมย
น ว (CAM RING) ของปพ ม
น
ไฮดรอลพคด ดวยเครพอ
พ งจพกรซมเอมนซม

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
7/2559-7/2561

ผศ.ชนะ รพกษน ศรพ พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

1 โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
577,000.00

บาท

577,000.00

บรวษ จท ภผเกยต เปตาฮชอ
น ฟารรม จจาก จด
การเปรมยบเทมยบแบบแผนเปปไทดน
และโปรตมนจากเซลลนสบ
พ พพนธธน เซลลน
ต ดนกกาเนพดและอวพยวะภายในของหอย
เปป าฮพอ
น Haliotis diversicolor

อ.ธมรศพกดพธ เอโกบล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน

9/2559-8/2560

760,075.00

อ.ปราโมทยน ชกานาญปพ น
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสพตววพทยา

รวม
แหลลงททน
1

1

การพพฒนาสลตรขนมเดมกชสวงอายธ 1- 3
ปม

1

1

นางอธษา ภลคส
พ มาส
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

งบประมาณ

7/2559-5/2560

52,000.00

บาท

52,000.00

1 โครงการ

นายสมโภชนน ใหญสเอมย
พ ม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

งบประมาณ

5/2559-12/2559

50,000.00

บาท

50,000.00

บรวษ จท เมดวฟด
ผ สร (ประเทศไทย) จจาก จด
การตรวจสอบสมบพตก
พ ารปรพบสมดธล
ระบบภลมค
พ ธ ดมกพนของนกน ามพนข ดาวกล ดอง
สกพดด ดวยวพธธ
ม รรมชาตพ Virgin Brown
Rice Essential Oil (Virgin-BREO)
ตรา Rizsterols โดยใช ดเทคนพคเซลลน
ไลนน

1 โครงการ

อ.วศะพร จพนทรนพฒ
ธ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

งบประมาณ

12/2558-2/2560

150,000.00

บาท

150,000.00

บรวษ จท เมเรอยล (ประเทศไทย) จจาก จด
การประเมพนประสพทธพภาพวพคซมน
ปด องกพนโรคพมอารนอารนเอส
(Progressis) ในฟารนมสธกร

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

กระบวนการผลพตกธ ดงแห ดงจากกธ ดงขาว
แวนนาไม

รวม
แหลลงททน
-

บาท

760,075.00

บรวษ จท มายดรฟด ดสร
ผ
จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท มหานคร อวนเตอรรโปรด จกสร จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ผศ.อลงกต บธญสลงเนพน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
อ.พพชย
พ จพรวพฒนาพงศน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
อ.มานะกร สธขมาก
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
รศ.กพจจา อธไรรงคน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2558-2/2559

473,200.00

บรวษ จท เมชองสะอาด จจาก จด
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1

โครงการแปรรลปขยะพลาสตพกเปม น
นกน ามพนกณาซสพงเคราะหนและถสานเชพอ
น
เพลพงขนาด 2,500 กก./วพน ด ดวยระบบ
ไพโรไลซพสแบบตสอเนพอ
พ ง

ผศ.บธญมา ปด านประดพษฐน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน

11/2558-8/2560

3,950,000.00

2

โครงการพพฒนาเพพม
พ มลลคสาคธณภาพดพน
ทมไพ ด ดจากการยสอยสลายในหลธามฝพ ง
กลบให ดได ดมาตรฐาน

ผศ.บธญมา ปด านประดพษฐน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
นายวพโรจนน วพโรจนนพพนธน
ผล ดเชมย
พ วชาญอพสระ

8/2559-2/2560

763,400.00

นายวชพระ กลพบชธม
ส
วพศวกรอพสระ

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

4,713,400.00

บรวษ จท แมชอนเนอรอเท อยมโปเรอย
ท ม(1995 ) จจาก จด

1

การฟพน นฟลสภาพ (Retrofitting) ของ
หธน
ส ยนตนแขนกลอธตสาหกรรมเคลพอ
พ นทมพ
อพสระ 6 แกน

ผศ.ชนะ รพกษน ศรพ พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

5/2559-5/2560

687,060.00

2

การฟพน นฟลสภาพของเครพอ
พ งตพดแผสน
โลหะด ดวยแสงเลเซอรนแบบกณาซ CO2
ด ดวยการตพดตพงน ระบบควบคธมซมเอมนซม
และไฟเบอรนเลเซอรน

ผศ.ชนะ รพกษน ศรพ พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

8/2559-8/2560

770,500.00

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

1,457,560.00

บรวษ จท ยผคาลวปต จส เทคโนโลยอจจาก จด รลวมก จบ โปรแกรมสน จบสนทนการพ จฒนาเทคโนโลยอและนว จตกรรม (ITAP)
สจาน จกงาน

1

การเพพม
พ ประสพทธพภาพของระบบ
โอโซนในพพดลมไอเยมนแบบเคลพอ
พ นทมพ

ผศ.ชลอ จารธสท
ธ ธพรพกษน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม

9/2559-12/2559

190,000.00

2

โครงการพพฒนาระบบฐานข ดอมลลโรค
สกาคพญบนใบของไม ดยลคาลพปตพส

ผศ.รพตย
พ า พงศนพส
พ ท
ธ ธา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
ผศ.ชพยณรงคน รพตนกรมฑากธล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
นายสพณฐพต พ บพนคาเดอรน
ภาควพชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

8/2559-7/2560

665,850.00

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

855,850.00

บรวษ จท ยผนค
ว จล เววรค
ร สร จจาก จด
การศศกษา Precision Reducer โดย
วพธก
ม าร Reverse Engineering

รศ.ปองวพทยน ศพรโพ พธพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ
ผศ.พพชราภรณน บธณยวานพชกธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ
นายสธปรมย น จพรพฐต
พ ก
พ าลโชตพ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน ภาควพชาวพศวกรรม
การบพนและอวกาศ

8/2559-12/2559
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การศศกษา Precision Reducer โดย
วพธก
ม าร Reverse Engineering

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
8/2559-12/2559

นางสาวเกยลร ปด องคกา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน ภาควพชาวพศวกรรม
การบพนและอวกาศ

1 โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
64,955.00

บาท

64,955.00

บรวษ จท ยผนไว ลฟร อวนเตอรรเนชน
ท จ แนล จจาก จด
การใช ดสาร “ยลโอนพกซน-UONYX”, “ฟรม
โก ด-FREEGO” และ “
โค ดทดม-น COATDY” เพพอ
พ ลดการสลญเสมย
ธาตธอาหารพพชในระดพบแปลงทดลอง
และห ดองปฏพบต
พ ก
พ าร

ผศ.ชพยสพทธพธ ทองจล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

9/2559-3/2560

260,000.00

อ.ธวพชชพย อพนทรนบญ
ธ ชสวย
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สธชาดา กรธณา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.อพญธพชา พรมเมพองคธก
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สพญชพย ภลเส งพน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สพรน
พ ภา ชสวงโอภาส
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
นางสาวศพรส
พ ด
ธ า บธตรเพชร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

รวม
แหลลงททน
1

1

โครงการสการวจความพศงพอใจของผล ด
ใช ดนกน าประปา กพจการประปาสพตหมบและ
กพจการประปาบสอวพน ประจกาปม พ.ศ.
2558

1

บาท

260,000.00

1 โครงการ

นางสาวกมลรพตนน บพณฑพตทพศนานนทน
คณะวพทยาการจพดการ ศรมราชา
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ

งบประมาณ

9/2558-2/2559

84,700.00

บาท

84,700.00

บรวษ จท ยผเนอยม แดสแทป จจาก จด
การศศกษาประสพทธพภาพของเอนไซมน
Enerzyme Combi Pro และ
Enerzyme Combi Pro 700 ใน
อาหารไกสเนพอ
น ตสอสมรรถภาพการเจรพญ
เตพบโต และคธณภาพซาก

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท ยผนเว วอรรแซล ยผทล
ว ต
ว ส
อน ร จจาก จด (มหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.ยธวเรศ เรพองพานพช
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

งบประมาณ

10/2558-3/2559

166,667.00

บาท

166,667.00

บรวษ จท ยผเรกาดอไซนร จจาก จด (มหาชน)
คธณสมบพตข
พ องข ดาวหลพงจากผสานการ
ให ดความร ดอนโดยคลพน
พ วพทยธเพพอ
พ
ทกาลายแมลง

รวม

1 โครงการ

ผศ.สพรช
พ ย
พ สสงเสรพมพงษน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

งบประมาณ

3/2559-7/2560

391,922.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

โครงการตรวจวพดระดพบเสมยงจากราง
รถไฟฟด า ระบบขนสสงมวลชนกรธงม
เทพมหานคร

1

1 โครงการ

วพเคราะหนข ดอมลลสารสนเทศแปลงอ ดอย
เพพอ
พ สร ดางแนวทางการเพพม
พ ผลผลพต
และคธณภาพอ ดอย ปม ทมพ 2

อ.กพตตพชย
พ ดวงมาลยน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

2/2559-4/2559

งบประมาณ

80,000.00

บาท

80,000.00

1 โครงการ

รศ.กธมท
ธ สพงขศพลา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.ปธญญพศา ตระกลลยพงพ เจรพญ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

12/2558-12/255
9

งบประมาณ

200,000.00

บาท

200,000.00

บรวษ จท ลวงกร เทคโนโลยอ คอรรปอเรชน
ท จ จจาก จด
การใช ด SALTEC 502และ ACIDTEC
401 ในอาหารกธ ดงขาวระยะเตพบโต:
ผลตสอสมรรถภาพการผลพต คสาการ
ยสอยได ดของโภชนะ และผลตอบแทน
ทางเศรษฐกพจ

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ
( บาท )

บรวษ จท โรงงานนจาน ตาลบทรรอ จมยร จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จท ระบบขนสลงมวลชนกรทงเทพ จจาก จด (มหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

7/2559-12/2560

งบประมาณ

320,000.00

บาท

320,000.00

บรวษ จท ลอโอ อวนโนเวชน
ท จ จจาก จด

1

การผลพตนกน าส ดมสายชลหมพกพร ดอมดพม
พ
จากใบชาและเครพอ
พ งดพม
พ นกน าส ดมสายชล
หมพกผสมชาชนพดตสางๆ

นายประมวล ทรายทอง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน

7/2559-10/2559

158,000.00

2

การพพฒนาผลพตภพณฑนเครพอ
พ งดพม
พ เพพอ
พ
สธขภาพจากจพนทนนเทศ

นายประมวล ทรายทอง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน

9/2559-12/2559

180,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

338,000.00

บรวษ จท วราฟผดดแอนดรดรวงก จจาก จด
การวพเคราะหนสารเอสโตรเจนใน
มะพร ดาว

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

รศ.วราภรณน บธญทรพพยนทพ
พ ยน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

1 โครงการ

งบประมาณ

9/2559-10/2559

63,000.00

บาท

63,000.00

บรวษ จท เวสเทวรน
ร ดวจต
ว อล (ประเทศไทย) จจาก จด
การศศกษา ออกแบบและปรพบปรธง
สถานทมเพ กมบรพกษาสารเคมมไวไฟเพพอ
พ
ลดระดพบความเสมย
พ งในอธตสาหกรรม
ผลพตฮารนดดพสกนไดรนฟ

รศ.สมพงษน พพเชฐภพญโญ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

10/2558-12/255
9

22,179,132.00

1/2559-12/2560

1,550,400.00

นางสาวสพรพ
พ ร ปานเมพอง
บรพษพท เวสเทพรน
น ดพจต
พ อล (ประเทศไทย) จกากพด
2

การศศกษาการสร ดาง self-assemble
monolayer ของกรดอพนทรมยบ
น นสาร
ผสมทมเพ ปม นสสวนประกอบในอธปกรณนชน
พน
สสวนคอมพพวเตอรน

รวม

2 โครงการ

อ.ไชยา ประสพทธพชย
พ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเคมม

งบประมาณ

23,729,532.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

งานทมป
พ รศกษาการออกแบบและพพฒนา
อธปกรณนทเมพ กมย
พ วข ดองกพบกณาซธรรมชาตพ

1

1

1

120,000.00

บาท

120,000.00

ผศ.อลงกต บธญสลงเนพน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
รศ.ปรมยพพนธธน อธดมประเสรพฐ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
รศ.กพจจา อธไรรงคน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
นางสาวอรวรรณน บธตรดม
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
นางวพไลรพตนน ฉกพาสพงหน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน

1 โครงการ

สการวจและพพฒนาแหลสงนกน าใต ดดพน
บรพเวณพพน
น ทมโพ ครงการปลลกวสานสมท
พ
พ ศ
อกาเภอ ทสามสวง จพงหวพดกาญจนบธรม

งบประมาณ

3/2559-6/2559

170,000.00

บาท

170,000.00

ผศ.ดมเซลลน สวนบธรม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

1 โครงการ

งบประมาณ

6/2559-2/2560

207,000.00

บาท

207,000.00

บรวษ จท สยาม มอดวฟายดร สตารรช จจาก จด
ศพกยภาพการใช ดกากตะกอนจากการ
บกาบพดนกน าเสมยรหพสของสพงพ ปฏพกล
ล หรพอ
วพสดธทไมพ มสใช ดแล ดว(020305) จากบสอ
บกาบพดนกน าทพงน โรงงานสยาม มอดพฟายดน
สตารนช เปม นวพตถธดบ
พ อาหารสพตวนนกนาและ
ประสพทธพภาพของกากตะกอนจากการ
บกาบพดนกน าเสมย(020305) ในอาหาร
ปลานพลแดงระยะเตพบโตตสอการเตพบโต
สธขภาพปลา และความปลอดภพยตสอผล ด
บรพโภค

รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

1 โครงการ

งบประมาณ

8/2559-4/2561

580,000.00

บาท

580,000.00

บรวษ จท สยามฟอรรเรสแมเนจเมดนทร จจาก จด
โครงการสสงเสรพมการปลลกไม ดโตเรมว
อยสางยพพงยพนเพพอ
พ ผลพตเปม นเชพอ
น เพลพง
พลพงงานจพงหวพดอธทพยธานม

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

9/2559-3/2561

บรวษ จท สยาม ฟลาวเวอรร บ จลบร จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

อ.เบญญา กสานตพกล
ธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

1 โครงการ

อพทธพพลของ BlendCOS? ตสอการ
กระตธ ดนภลมค
พ ธ ดมกพนในนมนกน าเหลพองแมส
สธกร

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ
( บาท )

บรวษ จท สมารรทเวย ท จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จท สแกน อวนเตอรร จจาก จด (มหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.นพคม แหลมสพก
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน

งบประมาณ

7/2559-7/2560

2,070,000.00

บรวษ จท สยามววจ จยและนว จตกรรม จจาก จด
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1

การศศกษาและวพจพยเพพอ
พ นก าผ ดาใบ
คอนกรมตมาใช ดงานด ดานชลประทาน
และงานปด องกพนนกน าทสวม

ผศ.สมชาย ดอนเจดมย น
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
ดร.จพระกานตน ศพรวพ ช
พ ญนไมตรม
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
ผศ.นพธรพ พชตน สงวนเดพอน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
รศ.วราวธธ วธฒวพ ณพชยน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
ผศ.นพมต
พ ร เฉพดฉพ นทนพพ
พ พฒนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
ผศ.นพนทวพฒนน ขมหวาน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา
อ.ยธทธนา ตาละลพกษมณน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมทรพพยากรนกน า
อ.นทม อธพกคธณากร
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

11/2558-11/255
9

2,734,050.00

2

โครงการการศศกษาและวพจพยเพพอ
พ นก าผ ดา
ใบคอนกรมตมาใช ดในงานชลประทาน
และงานปด องกพนนกน าทสวม

ดร.จพระกานตน ศพรวพ ช
พ ญนไมตรม
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน

11/2558-11/255
9

2,734,050.00

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

5,468,100.00

บรวษ จท สยามออรวจน
ว จลฟผดด จจาก จด

1

การพพฒนากระบวนการและเครพอ
พ งจพกร
กลเพพอ
พ การผลพตแปด งจากเมมดมะขาม

ผศ.ศธภกพตตน สายสธนทร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาเกษตรกลวพธาน

10/2559-5/2560

863,529.41

2

ผลของกระบวนการเตรมยมตสอสมบพต พ
ทางเคมมกายภาพของแปด งเนพอ
น ใน
เมลมดมะขาม

ผศ.เทพกพญญา หาญศมลวพต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑน
นายศธภวพฒนน สถามพนตน
ไมสระบธหนสวยงาน

3/2559-6/2559

111,800.00

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

975,329.41

บรวษ จท สยามอะกรว ซ จพพลาย จจาก จด
การคพดเลพอกและผลพตสาหรสายขาว
Schizochytrium sp. เพพอ
พ ใช ดในการ
ผลพต DHA

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

อ.เดพอนรพตนน ชลอธดมกธล
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยา

งบประมาณ

12/2558-12/255
9

300,000.00

บาท

300,000.00

บรวษ จท สวนทรายงาม จจาก จด
การเปม นทมป
พ รศกษาการปลลกไม ดโตเรมว
เพพอ
พ ผลพตพลพงงาน

ดร.มะลพวพลยน หฤทพยธนาสพนตพธ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

2/2559-2/2560
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การเปม นทมป
พ รศกษาการปลลกไม ดโตเรมว
เพพอ
พ ผลพตพลพงงาน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
2/2559-2/2560

นายยธทธนา บรรจง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นายเอกพงษน ธนะวพต พ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นายเกษม หฤทพยธนาสพนตพธ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นางสาวอรชา แซสตน
พ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร

งบประมาณ
( บาท )
713,400.00

นางสาวปวมณา บาดาล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

713,400.00

บรวษ จท สายไฟฟดาบางกอกเคเบวล
น จจาก จด
การทดสอบความทนทานของ
พลาสตพกเปลพอกห ดูธมสายไฟตสอการ
กพดแทะของหนล

รศ.ปองวพทยน ศพรโพ พธพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ
ผศ.พพชราภรณน บธณยวานพชกธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ
ดร.เกรมยงศพกดพธ หามะฤทธพธ
กรมวพชาการเกษตร

7/2559-12/2559

127,440.00

นางสาวชาฎา รพตนโชตพ
ไมสระบธหนสวยงาน
นางสาวเกยลร ปด องคกา
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ

รวม
แหลลงททน
1

1

การพพฒนากระบวนการผลพตเต ดาหล ดยมน
เพพอ
พ ลดปรพมาณของเหลพอทพงน

บาท

127,440.00

1 โครงการ

นางวนพดา เทวารธทธพธ ชพตส
พ รรคนกล
ธ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

งบประมาณ

9/2559-6/2560

280,000.00

บาท

280,000.00

บรวษ จท อ จลตา เววรค
ร จจาก จด
การวพจพยและพพฒนาต ดนแบบผลพตภพณฑน
จากเศษวพสดธของ บรพษพท อพลตา เวพรค
น
จกากพด

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท แสงเจรวญ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

รศ.สพงหน อพนทรชลโต
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร

งบประมาณ

10/2558-4/2560

140,000.00

บรวษ จท อายวโนะโมะโตอะ (ประเทศไทย) จจาก จด
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1

การศศกษาความสามารถในการยสอย
ได ดในกระเพาะรลเมนของวพตถธดบ
พ ผสม
นกน ากากผงชลรสโดยวพธ ม in sacco ในโค
เนพอ
น

ผศ.พงศนธร คงมพพน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล

9/2559-3/2560

266,000.00

2

การศศกษาและพพฒนาการใช ดประโยชนน
ผลพตภพณฑนรวส มจากการผลพต ?อายพไท
ดน? ไอพลพสจม? (Desalt-ML) และ
ผลพตภพณฑนรวส มจากการผลพตแอล-ไล
ซมน โมโนไฮโดรคลอไรดน 98.5%
(TLL-50) ในการเลมย
น งสธกร

รศ.ชพยภลม พ บพญชาศพกดพธ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล

1/2559-10/2559

453,330.00

3

การศศกษาสภาวะการฆสาเชพอ
น
ผลพตภพณฑนพรพกแกงสกาเรมจรลปบรรจธในรม
ทอรนทเพาชน

นางสาวงามจพตร โลสวท
พ รล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

8/2559-11/2559

250,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

การจพดสร ดางตล ดอบลมร ดอนแบบ Hybrid
Solar Dryer

1

1

1

1 โครงการ

การให ดคกาปรศกษากระบวนการแปรรลป
อาหารและออกแบบเครพอ
พ งจพกร

งบประมาณ

9/2559-1/2560

100,000.00

บาท

100,000.00

นายวพนพศ ภลมน
พ าถ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร

งบประมาณ

2/2559-8/2559

30,000.00

บาท

30,000.00

1 โครงการ

รศ.เชาวน อพนทรประสพทธพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร

งบประมาณ

6/2559-6/2560

850,000.00

บาท

850,000.00

บรวษ จท อวตาเลอย
ท นไทย ดอเวลย อปเมนตร จจาก จด (มหาชน)
การสการวจสภาพชพน
ม าง
น ดพน โดยวพธท
ธรณมฟพสก
น ทมก
พ อ
ส สร ดางสถานม
พ สนบรพเวณพพน
รถไฟฟด าใต ดดพน (สถานมวพงบลรพา)
โครงการรถไฟฟด าสายสมนกนาเงพนสสวนตสอ
ขยาย สพญญาทมพ 1 ชสวงหพวลกาโพงสนามไชย

1 โครงการ

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

งบประมาณ

11/2558-7/2560

400,000.00

บาท

400,000.00

บรวษ จท อวนไซทร กรอนเอยนเนอรรย อท จจาก จด
โครงการออกแบบรายละเอมยดระบบ
กกาจพดขยะมลลฝอย ตกาบลดอนทราย
อกาเภอปากทสอ จพงหวพดราชบธรม

รวม
แหลลงททน
-

นายกฤษณะ เตมมตระกลล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายวพศวกรรม

บรวษ จท อจาพลฟผอดสร จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ปรพบปรธงคธณภาพนกน าจพม
น อาหารทะเล

รวม
แหลลงททน
-

บาท

969,330.00

บรวษ จท อารรเอสฟผดสรเทค(ประเทศไทย) จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท อารยโชดทร จพยร จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.บธญมา ปด านประดพษฐน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน

งบประมาณ

2/2559-2/2560

2,850,000.00

บรวษ จท อผก
ล รทงเทพ จจาก จด
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การศศกษาวพเคราะหนความแขมงแรงของ
ยานแทสนรองรพบเครพอ
พ งจพกรใหญส
สกาหรพบเรพอตรวจการณนไกลฝพพ ง ลกาทมพ 1
เปรมยบเทมยบกพบ ลกาทมพ 2

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

รศ.ปองวพทยน ศพรโพ พธพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ

3/2559-2/2560

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
125,943.00

บาท

125,943.00

บรวษ จท เอ 21 คอนซ จลแตนทร จจาก จด
การวพเคราะหนการใช ดประโยชนนทด
มพ น
พ
และผพงเมพองเพพอ
พ คาดการณนปรพมาณผล ด
โดยสารรถไฟฟด าสายสมชมพล ชสวงแค
ราย-มมนบธรม และรถไฟฟด าสายสมเหลพอง
ชสวงลาดพร ดาว-สกาโรง

ผศ.สธภาพร แก ดวกอ เลมย
พ วไพโรจนน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร

3/2559-6/2559

60,000.00

8/2558-2/2560

400,000.00

ผศ.ธนภณ พพนธเสน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร
2

โครงการ ?งานบรพการทมป
พ รศกษาเพพอ
พ
ทบทวนแบบรายละเอมยดและจพดทกา
เอกสารประกวดราคาโครงการระบบ
รถไฟชานเมพอง สายสมแดงเข ดม ชสวงรพง
สพต-ม.ธรรมศาสตรน ศลนยนรพงสพต
โครงการระบบรถไฟฟด าชานเมพองรสวม
กพบรถไฟทางไกล เชพอ
พ มตสอระบบขน
สสงมวลชนในกรธงเทพมหานครและ
ปรพมณฑล ชสวง ม.ธรรมศาสตรน-สถานม
ชธมทางบ ดานภาชม และโครงการระบบ
รถไฟเชพอ
พ มทสาอากาศยานสธวรรณภลม พ
(Airport Rail Link) สสวนตสอขยาย
ชสวงดอนเมพอง-บางซพอ
พ ?

รวม
แหลลงททน
1

1

งานสการวจธรณมฟพสก
ม ลพน
พ
พ สนด ดวยวพธค
ไหวสะเทพอนแบบสะท ดอนระดพบตพน
น ใน
ทะเล สกาหรพบโครงการศศกษาทบทวน
ความเหมาะสมทางเศรษฐกพจ
วพศวกรรม และสการวจออบแบบราย
ละเอมยด และศศกษาผลกระทบสพงพ แวด
ล ดอมในรายละเอมยดเพพอ
พ กสอสร ดางทสา
เรพอทมจ
พ พงหวพดชธมพร

1

บาท

460,000.00

1 โครงการ

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

งบประมาณ

11/2558-7/2560

400,000.00

บาท

400,000.00

บรวษ จท เอฟเวอรรไชนรนงวท อวนเกรเดอยน จจาก จด
การใช ดถพพวหมพกในอาหารกธ ดงขาว

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จท เอเชอย
ท น เอยนจวเนอยรวงท คอนซ จลแตดนสร จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

ผศ.อพครนพนทน คพดสม
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2558-10/255
9

840,000.00

บาท

840,000.00

บรวษ จท เอยม เอส ไอ จอ ประก จนภ จย(ประเทศไทย) จจาก จด(มหาชน)
โครงการตรวจวพดประสพทธพภาพการใช ด
พลพงงานระบบปรพบอากาศ ของ บ.
MSIG

รวม

1 โครงการ

ผศ.หทพยเทพ วงศนสวธ รรณ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

งบประมาณ

3/2559-7/2559

71,300.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

บรวษ จท เอส ทอ เอส เอยนจวเนอยรวงท คอนซ จลแตนทร จจาก จด และ บรวษ จท แมคโครคอนซ จลแตนทร จจาก จด
โครงการออกแบบและศศกษาผล
กระทบสพงพ แวดล ดอม เขพอ
พ นปด องกพนการ
กพดเซาะชายฝพพ งทะเล (ระยะทมพ 4)

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

รศ.เชพดวงศน แสงศธภวานพช
คณะพาณพชยนาวมนานาชาตพ ศรมราชา
ภาควพชาวพทยาการเดพนเรพอและโลจพสตพกสนทางทะเล
อ.สธพท
พ ยน อกานวย
คณะพาณพชยนาวมนานาชาตพ ศรมราชา
สกานพกงานเลขานธการ

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2558-1/2560

3,600,000.00

บาท

3,600,000.00

บรวษ จท เอส เอยน ทอ คอนซ จลแตนทร จจาก จด

1

การจพดหาแหลสงนกน าบาดาลทมม
พ ม
คธณภาพเพพอ
พ ใช ดในการบรรเทาและ
แก ดไขปพ ญหาความขาดแคลนนกน าของ
ประชาชนในพพน
น ทมแ
พ ล ดงซกนาซากและมม
ปพ ญหาคธณภาพนกน าเคมมในภาคตะวพน
ออกเฉมยงเหนพอ

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

10/2558-3/2560

252,000.00

2

การจพดหาแหลสงนกน าบาดาลทมม
พ ม
คธณภาพเพพอ
พ ใช ดในการบรรเทาและ
แก ดไขปพ ญหาความขาดแคลนนกน าของ
ประชาชนในพพน
น ทมแ
พ ล ดงซกาน ซากและมม
ปพ ญหาคธณภาพนกน าเคมมในภาคตะวพน
ออกเฉมยงเหนพอ เฟส 2

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

3/2559-7/2560

532,000.00

3

งานสการวจธรณมฟพสก
พ สนโดยวพธ ม
Resistivity Sounding โครงการ
ศศกษาสการวจและจพดทกาแผนทมน
พ กน า
บาดาลขพน
น รายละเอมยด มาตราสสวน
1:50,000 พพน
น ทมภ
พ าคตะวพนออกเฉมยง
เหนพอตอนลสาง พพน
น ทมพ 2

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

12/2558-7/2560

725,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

1,509,000.00

บรวษ จท เอสซอจ อ แพคเกจจวงน จจาก จด (มหาชน)
การทดสอบสภาวะฆสาเชพอ
น ผลพตภพณฑน
อาหารในบรรจธภณ
พ ฑนรท
ม อรนทเพาชน

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

1 โครงการ

นางสาวงามจพตร โลสวท
พ รล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

งบประมาณ

5/2559-11/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

บรวษ จท แอพพลวแคต จจาก จด
โครงการพพฒนาการออกแบบอยสาง
ยพพงยพน เพพอ
พ ให ดภาคเอกชน มมการ
พพฒนาการออกแบบด ดวยโปรแกรม
SolidWorks Simulation

ผศ.พพชราภรณน บธณยวานพชกธล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ

10/2558-9/2559

135,600.00

รศ.ปองวพทยน ศพรโพ พธพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมการบพนและอวกาศ

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

135,600.00

บรวษ จท เฮอรวเทจ ดวเซวรท
ร จจาก จด (คทณปราชญรพงศร จวตตรจจานง)
การพพฒนาผลพตภพณฑนทองหยอดและ
ฝอยทองลดนกน าตาลเพพอ
พ สธขภาพ

ดร.เนตรนภพส วพฒนสธชาตพ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
นางอธษา ภลคส
พ มาส
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

1/2559-9/2559
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนาผลพตภพณฑนทองหยอดและ
ฝอยทองลดนกน าตาลเพพอ
พ สธขภาพ

รวม
แหลลงททน
1

1

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
1/2559-9/2559

นางสาวศพรพ
พ ร ตพนจอ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
100,000.00

บาท

100,000.00

บรวษ จทคาวาซผม ว แลบอราตอรอท ประเทศไทยจจาก จด
การจกาแนกชนพดแบคทมเรมยสร ดางสปอรน
9 ตพวอยสางโดย Conventional
method และ Molecular technique

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.สธรางคน สธธรพ าวธธ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยา
นางจพนทรนทพ
พ ยน สธนทรสมมะ
ภาควพชาจธลชมววพทยา

งบประมาณ

3/2559-5/2559

27,000.00

บาท

27,000.00

บรวษ จทโซเอทวส (ประเทศไทย)จจาก จด
ประสพทธพผลของวพคซมนปด องกพนโรคพม
อารนอารนเอส (Fostera? PRRS) ตสอ
การปด องกพนเชพอ
น พมอารนอารนเอสในฟารนม
สธกร

ผศ.ปรพวรรต พลลเพพม
พ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน

7/2559-9/2560

1,000,000.00

ผศ.อลงกต บธญสลงเนพน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
อ.พพชย
พ จพรวพฒนาพงศน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
อ.มานะกร สธขมาก
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน

รวม
แหลลงททน
1

1

ประสพทธพภาพของผลพตภพณฑน Aroma
dice 3 กลพน
พ Tronella, Coolia และ
Basilar ในการไลสยงธ

1

บาท

1,000,000.00

1 โครงการ

นางสาวดวงทพพยน กพนฐา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา
อ.รธงส ทพพยน มาศเมธาทพพยน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชากมฏวพทยา

งบประมาณ

11/2558-1/2559

25,000.00

บาท

25,000.00

บรวษ จทไทยยผเนอย
ท น จจาก จด (มหาชน)
การศศกษาโปรไฟลนลก
พ ษณะทาง
ประสาทสพมผพสของผลพตภพณฑนปลาทล
นสา

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จทไทยเทคโนกลาส จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

รศ.สธนทรม สธวรรณสพชณนน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑน

งบประมาณ

10/2558-11/255
8

198,000.00

บาท

198,000.00

บรวษ จทธนาร จกษรพ จฒนาสวนทร จพยร จจาก จด
ศศกษาความพศงพอใจและความผลกพพน
ตสอองคนกรของพนพกงาน กรณมศก
ศ ษา
บรพษพทธนารพกษน พพฒนาสพนทรพพยน
จกากพด

อ.ศธภชพย เหมพอนโพธพธ
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาศพลปศาสตรน

9/2559-7/2560

ดร.นนทวพฒนน สธขผล
ธนาคารออมสพน

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ศศกษาความพศงพอใจและความผลกพพน
ตสอองคนกรของพนพกงาน กรณมศก
ศ ษา
บรพษพทธนารพกษน พพฒนาสพนทรพพยน
จกากพด

รวม
แหลลงททน
1

1

ปฏพกรพ ย
พ าทมส
พ งส ผลให ดเกพดการเผาไห
มมของโมลาสทมเพ กมบในถพง

1

9/2559-7/2560

ดร.ณพ ฐพร วพรฬ
ธ หการธณ
ไมสระบธหนสวยงาน

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
1,000,000.00

บาท

1,000,000.00

รศ.กล ดาณรงคน ศรมรอต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ

1 โครงการ

งบประมาณ

5/2559-6/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

บรวษ จทเบนโตลอ (ประเทศไทย) จจาก จด
อพทธพพลของ Microcell XP13-1 ตสอ
การสร ดางภลมค
พ ธ ดมกพนโรคพมอารนอารนเอส

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จทบทรรอ จมยร จจาก จด (มหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.อลงกต บธญสลงเนพน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
นางวพไลรพตนน ฉกพาสพงหน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
รศ.ปรมยพพนธธน อธดมประเสรพฐ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
นางสาวอรวรรณน บธตรดม
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลพตสพตวน
อ.ประภพสสร บธญสลงเนพน (จงมมพรศพรโพ สภา)
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชากายวพภาคศาสตรน

งบประมาณ

11/2558-2/2559

102,000.00

บาท

102,000.00

บรวษ จทเบวกไพรโคเจนเนอเรชน
ท จ จจาก จด
การศศกษาและวพเคราะหนผลกระทบการ
เชพอ
พ งกกาเนพดไฟฟด าชนพดโค
พ มตสอเครพอ
เจนเนอเรชพน
พ เข ดากพบโครงขสายไฟฟด า
ของการไฟฟด าสสวนภลมภ
พ าค

ผศ.คมสพนตน หงษน สมบพต พ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

5/2559-8/2559

1,272,000.00

อ.วมรวธฒ พ กนกบรรณกร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า
อ.นพธพ
พ พฒนน ทมรฆวณพช
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

1,272,000.00

บรวษ จทปจญญา คอนซ จลแตนทร จจาก จด
การศศกษาชลศาสตรนการไหลผสาน
อธโมงคนด ดวยแบบจกาลองทางกายภาพ
โครงการบรพหารจพดการนกน าโขง เลย ชม
มลล โดยแรงโน ดมถสวง

ผศ.สมชาย ดอนเจดมย น
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน

5/2559-5/2560

รศ.วราวธธ วธฒวพ ณพชยน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
ผศ.นพมต
พ ร เฉพดฉพ นทนพพ
พ พฒนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
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พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

3,500,000.00

Page 152 of 200

รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การศศกษาชลศาสตรนการไหลผสาน
อธโมงคนด ดวยแบบจกาลองทางกายภาพ
โครงการบรพหารจพดการนกน าโขง เลย ชม
มลล โดยแรงโน ดมถสวง

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
5/2559-5/2560

อ.นทม อธพกคธณากร
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

งบประมาณ
( บาท )
3,500,000.00

รศ.บพญชา ขวพญยพน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
อ.เกศวรา สพทธพโชค
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมชลประทาน
ผศ.นพนทวพฒนน ขมหวาน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

รวม
แหลลงททน
1

1

การพพฒนาเต ดาหล ดปลาจากข ดาว
ไรซนเบอรนรมพ เหมด และการพพฒนาโจณก

1

นางสาวชสอลพดดา เทมย
พ งพธก
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

1 โครงการ

การยอมรพบของผล ดบรพโภคตสอ
ผลพตภพณฑนปลาทลนสาเพพอ
พ สธขภาพ

งบประมาณ

9/2559-2/2560

70,000.00

บาท

70,000.00

รศ.สธนทรม สธวรรณสพชณนน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑน

1 โครงการ

งบประมาณ

1/2559-2/2559

145,000.00

บาท

145,000.00

บรวษ จทแฟนซอวด
ผ ด อวนเตอรรเนช จนแนล จจาก จด
การพพฒนาผลพตภพณฑนอาหารจากเหมด
ขอน

รวม
แหลลงททน
-

บาท

3,500,000.00

บรวษ จทพ จทยาฟผดอวนด จสตรอจจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

บรวษ จทแปซวฟวค แปรรผปส จตวรนจาน จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

ดร.ลพดดา แสงเดพอน วพฒนศพรธพ รรม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
นายประมวล ทรายทอง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน
นางสาวกรธณา วงษน กระจสาง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
นางสาวงามจพตร โลสวท
พ รล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวชมดาว สพกขะมณฑล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
นางวนพดา เทวารธทธพธ ชพตส
พ รรคนกล
ธ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
นายสมโภชนน ใหญสเอมย
พ ม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

งบประมาณ

9/2559-2/2561

650,000.00

บรวษ จทยผบาว (ประเทศไทย) จจาก จด
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการศศกษาวพจพยผลกระทบของ
เกลพอในดพนตสอโครงสร ดางคอนกรมต
เสรพมเหลมก

รวม
แหลลงททน
1

1

งานทมป
พ รศกษาอาคารเขมยวตามเกณฑน
LEED 2009 for Commercial
Interiors โครงการงานตกแตสงภาย
ในสกานพกงานใหญสบรพษพทบางจาก
ปพ โตรเลมยม จกากพด (มหาชน) อาคาร
M-Tower สสวนงานระบบประกอบ
อาคาร

1

1

1

1

1 โครงการ

งานทมป
พ รศกษาการออกแบบและวาง
แผนปรพบปรธงระบบการจพดการ
พลพงงานของสถานมเตพมกณาซธรรมชาตพ
สกาหรพบรถยนตนตามมาตรฐาน ISO
50001

บาท

40,000.00

ผศ.ชนพกานตน ยพม
น ประยลร
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร

งบประมาณ

6/2559

15,000.00

บาท

15,000.00

ผศ.ณพ ฐพร ฉพ ตรแถม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน
รศ.สธรศพกดพธ เชมยงกา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน
ผศ.อภพชาตพ พพฒนโภครพตนา
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน

งบประมาณ

9/2559-9/2560

1,633,000.00

บาท

1,633,000.00

1 โครงการ

อ.เบญญา กสานตพกล
ธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

งบประมาณ

4/2559-9/2559

120,000.00

บาท

120,000.00

บรวษ จทอะกรวเทค โกลบอลเทรด จจาก จด
การผลพตนกน าส ดมสายชลหมพกจากนกน า
มะพร ดาวและเครพอ
พ งดพม
พ นกน าส ดมสายชล
หมพกจากนกน ามะพร ดาวผสมนกน าผลไม ด

นายประมวล ทรายทอง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน

1 โครงการ

งบประมาณ

6/2559-9/2559

90,000.00

บาท

90,000.00

บรวษ จทอายวโนะโมะโตอะ (ประเทศไทย) จจาก จด
การใช ดนพวคลมโอไทดนในอาหารกธ ดงขาว
(Litopenaeus vannamei)

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

40,000.00

บรวษ จทสแกน อวนเตอรร จจาก จด (มหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

Measurements of optical
constants (n,k) of Ta2O5/SiO2
thin film by spectral reflectance

รวม
แหลลงททน
-

5/2559-5/2560

ผศ.นพนทวพฒนน ขมหวาน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

งบประมาณ
( บาท )

บรวษ จทเวสเทวรน
ร ดวจต
ว อล (ประเทศไทย) จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

บรวษ จทววศวภผม ว อวเลย คทรวค จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

งบประมาณ

2/2559-3/2560

550,000.00

บาท

550,000.00

บรวษ จทอารร เอส ฟผดดเทค (ประเทศไทย)จจาก จด
ความคงทนของสมพรพกในกระบวนการ
ทกานกน าจพม
น ซมฟด
ล สน

นายวพนพศ ภลมน
พ าถ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร

1/2559-1/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

30,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

บาท

30,000.00

บรวษ จทอวนฟอรรเมชน
ท จ ไฮเวยรจจาก จด
โครงสร ดาง Basket of Micro Cell
สกาหรพบตพดตพงน ในเขตทางพพเศษ

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

รศ.สพนตพ ชพนานธวพตวพ งศน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมโยธา

1 โครงการ

งบประมาณ

12/2558-9/2559

144,000.00

บาท

144,000.00

บรวษ จทเอกชน

1

การทดสอบความต ดานทานโรคของ
ข ดาวโพด

นางสาววราภรณน บธญเกพด
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ
นางสาวจมรนพนทน แหยมสลงเนพน
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ

12/2558-12/255
9

200,000.00

2

การศศกษาสาเหตธและแนวทางแก ดไข
ปพ ญหาการเกพดสมชมพลทไมพ มสพงศ ประสงคน
ในเนพอ
น ไกสปรธงสธก

อ.กนพฐพร วพงใน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

9/2559-6/2560

250,000.00

3

ผลของการเสรพม Cysteamine
Hydrochloride ในอาหารตสอคธณภาพ
นกน าเชพอ
น ก
ธ ร
น พสอพพนธธส

ผศ.สธกญ
พ ญา รพตนทพบทพมทอง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
รศ.ศรมสวธ รรณ ชมชพย
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

5/2559-6/2560

200,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

การพพฒนากระบวนการผลพตเพพอ
พ ยพด
อายธการเกมบซอสพรพก MJ Hot sauce
และ MJ Ginger Sambal

1

1

1 โครงการ

การยพดอายธผลพตภพณฑนควพ กลพงน อบแห ดง

นางสาวพพศมพย ศรมชาเยช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

งบประมาณ

9/2559-8/2560

150,000.00

บาท

150,000.00

1 โครงการ

นางอธษา ภลคส
พ มาส
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

งบประมาณ

8/2559-4/2560

50,000.00

บาท

50,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (คทณฉ จตรณรงศร วงศรช จยบผรณร)
การศศกษาทดลองการดองเกลพอและ
คพนสภาพสาหรสายพวงองธน
ส

รวม
แหลลงททน
-

บาท

650,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (คทณขว จญณจฐชญา ภรณรพ จชรอร จตนร)

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

ผผป
ด ระกอบการ (คทณ ณฐพร วลองววไลกทล)

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

1 โครงการ

นางสาววนพดา ปานอธทพย
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน
นางสาวสธภค
พ ชนมน คลสองดม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

งบประมาณ

5/2559-11/2559

45,000.00

บาท

45,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (คทณฉ จตรรวอ เออยวประเสรวฐ)
พพฒนาสลตรแปด งเค ดกสกาหรพบ Free
Food Allergen กศงพ สกาเรมจรลป

นางสาวชมดาว สพกขะมณฑล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร

11/2558-9/2559

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

60,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

พพฒนาสลตรแปด งเค ดกสกาหรพบ Free
Food Allergen กศงพ สกาเรมจรลป

รวม
แหลลงททน
1

1

1

1

1

1

งบประมาณ

60,000.00

บาท

60,000.00

นางสาววาสนา นาราศรม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

งบประมาณ

7/2559-2/2560

130,000.00

บาท

130,000.00

1 โครงการ

นางสาวอภพญญา จธฑางกลร
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
ดร.สร ดอยทอง สายหยธดทอง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน
ดร.เสาวลพกษณน รธงส แจ ดง
มหาวพทยาลพยนเรศวร

งบประมาณ

2/2559-10/2559

50,000.00

บาท

50,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (คทณเนตรทราย จทลาส จย) และ บรวษ จท เคเนต จจาก จด
การพพฒนากระบวนการผลพตซอส
มะขามเพพอ
พ ยพดอายธการเกมบ

นางสาวพพศมพย ศรมชาเยช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2558-1/2559

30,000.00

บาท

30,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (คทณภทรวตา ธารอสบ
ช )
การยพดอายธการเกมบรพกษาแผสนแปด ง
โรตมสายไหม

1 โครงการ

นางสาวอภพญญา จธฑางกลร
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร

งบประมาณ

3/2559-10/2559

50,000.00

บาท

50,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (คทณร จตนะ นวกรรมวก)
พพฒนาผลพตพาสต ดาปราศจากกลลเตนก
ลพน
พ รสสมธนไพร

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

การใช ดประโยชนนจากไขสไกสในเครพอ
พ ง
ดพม
พ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

ผผป
ด ระกอบการ (คทณนาววน อวนทนทร จงษอ)

รวม
แหลลงททน
-

11/2558-9/2559

นางสาวงามจพตร โลสวท
พ รล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาววาสนา นาราศรม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

การพพฒนาผลพตภพณฑนกระเพาะปลา
ปรธงสกาเรมจในภาชนะบรรจธปพดสนพท

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ผผป
ด ระกอบการ (คทณน จฐภ จทสกร โชคว จชรไพศาล)

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

นางสาวชมดาว สพกขะมณฑล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
นางสาวงามจพตร โลสวท
พ รล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

งบประมาณ

8/2559-6/2560

90,000.00

บาท

90,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (คทณสทธ จญญา ว จฒนาบรวบร
ผ ณร)
การผลพตเครพอ
พ งดพม
พ กะทพรสทธเรมยน
พร ดอมดพม
พ

นางสาวสธวณ
ม า จพนทพพรพกษน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

6/2559-3/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

50,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

โครงการพพฒนาสลตรและกระบวนการ
ผลพตนกน าผลไม ดสควอช

1

1

1

1

1

1

1 โครงการ

การพพฒนาผลพตภพณฑนเพพอ
พ สธขภาพ
จากวสานหางจระเข ด

บาท

150,000.00

นางอธษา ภลคส
พ มาส
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

งบประมาณ

3/2559-10/2559

40,000.00

บาท

40,000.00

นางสาวสธวณ
ม า จพนทพพรพกษน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

งบประมาณ

12/2558-8/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

ดร.อธดมลพกษณน สธขอพตตะ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

1 โครงการ

งบประมาณ

6/2559-9/2559

200,000.00

บาท

200,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (นางวรวนทรอร เพย ญตระกผลช จย)
การพพฒนา ไขสขาวบรรจธถงธ พลาสตพก

1 โครงการ

นางสาวชสอลพดดา เทมย
พ งพธก
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

งบประมาณ

6/2559-8/2560

35,000.00

บาท

35,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (นางสาวนนทร จตนร นวม
ท สทวรรณ)
การศศกษาขธดค ดนหาทางโบราณคดมวพด
พระมหาธาตธวรมหาวพหาร จพงหวพด
นครศรมธรรมราช เพพอ
พ ขศน
น บพญชมเปม น
มรดกโลก

1 โครงการ

ผศ.กฤษณน วพนอพนทรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

งบประมาณ

5/2559-12/2559

25,500.00

บาท

25,500.00

ผผป
ด ระกอบการ (นางสาวพ จทธน จนทร เตชะพงษรศานตว)ธ
การพพฒนาแยมมะพร ดาว

นางสาวชสอลพดดา เทมย
พ งพธก
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

รวม
แหลลงททน
-

150,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (น.ท.หญวง ล จกษมอ วลองกทศลกวจ)

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

การพพฒนาผลพตภพณฑนขนมอบกรอบ
จากข ดาว

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

10/2558-10/255
9

ผผป
ด ระกอบการ (คทณอรณจฐ สทวรรณบรวสท
ท ธว)ธ

รวม
แหลลงททน
-

บาท

50,000.00

นางสาวพพศมพย ศรมชาเยช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

1 โครงการ

การพพฒนาผลพตภพณฑนขนมปพ งแซนวพช

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

ผผป
ด ระกอบการ (คทณองอาจ กระน จยนาท)

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ผผป
ด ระกอบการ (คทณสทนต
ว ว เกวดสงกรานตร) และบรวษ จทตะว จน บอตตร แอนดร แคน จจาก จด

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

งบประมาณ

7/2559-10/2560

30,000.00

บาท

30,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (นางสาววรรณววษา เชอยงใหมล)
การพพฒนานกน ากระชาย

นางสาวชสอลพดดา เทมย
พ งพธก
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

10/2559-2/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ

24,000.00

Page 157 of 200

รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

การพพฒนาเครพอ
พ งดพม
พ ถพพวผงผสมงา

1

บาท

24,000.00

นางสาวชสอลพดดา เทมย
พ งพธก
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

1 โครงการ

การพพฒนาสลตรและกระบวนการผลพต
นกน าพรพกเผากธ ดงเพพอ
พ คงรสชาตพ และ
ลพกษณะทางกายภาพของผลพตภพณฑน

งบประมาณ

9/2559-6/2560

45,000.00

บาท

45,000.00

1 โครงการ

นายญาธพปวมร น ปพ กแก ดว
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

งบประมาณ

11/2558-5/2559

40,000.00

บาท

40,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (นายชน จตถร ธอรจารทกล
ท )
การพพฒนาเนพอ
น ปลายสางหญ ดาหวาน

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

ผผป
ด ระกอบการ (นางสทภาภรณร คงวทฒป
ว ญ
จ ญา)

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ผผป
ด ระกอบการ (นางสาวศวรรว จตนร เหยนวงศรประเสรวฐ)

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

นางสาวชสอลพดดา เทมย
พ งพธก
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

งบประมาณ

9/2559-3/2560

29,000.00

บาท

29,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (นายชาญเดช เดชอน จนตชาตว)

1

การพพฒนาสลตรและกระบวนการผลพต
นกน าจพม
น ซมฟด
ลด

นางสาวพพศมพย ศรมชาเยช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

10/2558-4/2559

50,000.00

2

การศศกษาอายธการเกมบนกน าจพม
น ซมฟด
ลด

นางสาวพพศมพย ศรมชาเยช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

5/2559-11/2559

50,000.00

3

ขนมขบเคมย
น วเสรพมสมธนไพรไทย

นางจธฬาลพกษณน จารธนธช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
ดร.หทพยชนก กพนตรง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวสธวณ
ม า จพนทพพรพกษน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นายวรพล เพมงพพนจ
พ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโรงงาน
นางสาวเอสา เวศกพจกธล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโรงงาน

11/2558-6/2559

100,000.00

รวม
แหลลงททน
1

3 โครงการ

งบประมาณ

บาท

200,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (นายณจชพล ศรอโพธวเธ ผชอก)
การพพฒนาสลตรและกระบวนการผลพต
ซอสมะขาม และซอสปรธงรสเอนก
ประสงคนกงศพ สกาเรมจรลปจากมะขาม ผล
ผลพตทางการเกษตรขศน
น ชพอ
พ ของ
จพงหวพดเพชรบลรณน

รวม

1 โครงการ

นายญาธพปวมร น ปพ กแก ดว
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

งบประมาณ

8/2559-1/2560

85,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

การทดสอบความเปม นพพษตสอเซลลน
ของสารผสมแซนโทนจากเปลพอก
มพงคธดและสารสกพดพลล

1

1

1

1

190,000.00

บาท

190,000.00

1 โครงการ

งบประมาณ

12/2558-6/2559

25,000.00

บาท

25,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (นายววว จฒนร กทลววจต
ว รรร จตนร)
พพฒนาผลพตภพณฑนเนพอ
น เคมมและบรรจธ
ภพณฑนเพพอ
พ ยพดอายธการเกมบรพกษา

1 โครงการ

นายสมโภชนน ใหญสเอมย
พ ม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

งบประมาณ

12/2558-8/2559

50,000.00

บาท

50,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (นายศววกร เออย
ท มเอก)
การพพฒนาผลพตภพณฑนนกนาเต ดาหล ดเตาถสาน

1 โครงการ

นางสาวศพรพ
พ ร ตพนจอ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ

งบประมาณ

2/2559-7/2559

50,000.00

บาท

50,000.00

ผผป
ด ระกอบการ (นายเอนก สว จสดอไทร)
การพพฒนากระบวนการผลพตคมเฟอรน
โดยใช ดเชพอ
ธ ธพแ
ธ ละการพพฒนา
น บรพสท
ผลพตภพณฑน

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

6/2559-11/2559

นางสาวชสอลพดดา เทมย
พ งพธก
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป

รวม
แหลลงททน
-

ดร.อธดมลพกษณน สธขอพตตะ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

1 โครงการ

การพพฒนาสลตรเกมจ ยวปลา

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ
( บาท )

ผผป
ด ระกอบการ (นายมงคล พศงพวพ จฒนร)

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ผผป
ด ระกอบการ (นายแพทยรการทณ พผลพททธพงษร)

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

นายประมวล ทรายทอง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน

งบประมาณ

4/2559-11/2559

280,000.00

บาท

280,000.00

ฟารรมปลาเอกชน บรวษ จท เอยมเอสดอ ประเทศไทย จจาก จด และบรวษ จททอเท กอย
ท วขดองก จบธทรกวจการเลอย
น งปลา
การศศกษาสาเหตธของโรคตพดเชพอ
น ใน
ปลานพล

ผศ.วพน สธรเชษฐพงษน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยาและวพทยาภลมค
พ ธ ดมกพน
นางสาวอรวรรณ ลพม
น ศพวล
พ ย
พ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยาและวพทยาภลมค
พ ธ ดมกพน
จพนทรพร อพนชล
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน ภาควพชาจธล
ชมววพทยาและวพทยาภลมค
พ ธ ดมกพน

2/2559-1/2560

ณพ ฐวดม มนตนออ
ส น
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน ภาควพชาจธล
ชมววพทยาและวพทยาภลมค
พ ธ ดมกพน
ดนธเดช เจมยจพนทรนพงษน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน ภาควพชาจธล
ชมววพทยาและวพทยาภลมค
พ ธ ดมกพน

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

100,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

การศศกษาและวพเคราะหนคณ
ธ ภาพ
ระหวสางการเกมบของอาหารขบเคมย
น ว
จากข ดาว

1

งบประมาณ
( บาท )

รศ.รธงส นภา พงศนสวพสดพม
ธ านพต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑน

1 โครงการ

งบประมาณ

9/2559-12/2563

850,000.00

บาท

850,000.00

มผลนวธเว กษตรกรรมยงท จ ยชน (ประเทศไทย)
แนวทางการพพฒนาคธณภาพชมวต
พ
เกษตรกร

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ภาคเอกชน

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

ผศ.ทพพวพลยน สมจพนทรน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสสงเสรพมและนพเทศศาสตรนเกษตร

1 โครงการ

งบประมาณ

4/2559-3/2561

50,000.00

บาท

50,000.00

มผลนวธโว ครงการหลวง
การใช ดดพนขาวเคโอลพนเปม นสารเคลพอบ
ผลเพพอ
พ ลดอาการผลไหม ด และ
คธณภาพผลผลพต

รศ.คณพล จธฑามณม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพฤกษศาสตรน
ดร.ณรงคนชย
พ พพพพฒนนธนวงศน
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอดเทคโนโลยมการเกษตร
นางสาวอพจฉรา ภาวศธทธพธ
สถาบพนวพจพยและพพฒนาพพน
น ทมส
พ งล (องคนการมหาชน)

11/2558-3/2559

228,000.00

นางสาวจพระนพล แจสมเกพด
สถาบพนวพจพยและพพฒนาพพน
น ทมส
พ งล (องคนการมหาชน)
นางสาวฐพตม
พ า เลพศกพจถาวร
นพสต
พ ปรพญญาโท มหาวพยาลพยเกษตรศาสตรน
2

การพพฒนาการผลพตต ดนกล ดาลพเซมยนทพส
ต ดนใหญสเพพอ
พ การสสงเสรพมเกษตรกร
โครงการหลวง

รศ.ธพญญะ เตชะศมลพพทพกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน

10/2558-9/2559

362,400.00

3

การพพฒนาคธณภาพผลผลพตและการ
ยพดอายธการวางจกาหนสายพลพบพพนธธฟ
น ย
ล ธ
โดยการให ดแคลเซมยม โบรอน รสวมกพบ
การใช ด GA3 และสาร
1-methylcyclopropene

รศ.กฤษณา กฤษณพธกตน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน

7/2559-6/2561

491,060.00

อ.อพษยา นะมพก พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
อ.เจนจพรา ชธมภลคกา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
นางวมระศรม เมฆตรง
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอดเทคโนโลยมการเกษตร
นางสาวกธลทพนผ
ม วพ นพล
มลลนพธโพ ครงการหลวง
นายทลนโรย มะลพแก ดว
มลลนพธโพ ครงการหลวง
นายพรประเสรพญ ธรรมอพนทรน
มลลนพธโพ ครงการหลวง
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

4

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การศศกษาการเจรพญเตพบโตและผล
ผลพตของมพบเบอรมสายพพนธธไน ต ดหวพนทมพ
ได ดจากการคพดเลพอกพพนธธโน ดยการเพาะ
เมลมด

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

อ.เจนจพรา ชธมภลคกา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-9/2560

259,500.00

9/2559-1/2560

184,000.00

ดร.ณรงคนชย
พ พพพพฒนนธนวงศน
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอดเทคโนโลยมการเกษตร
ณพ ฐพงคน จพนจธฬา
มหาวพทยาลพยราชภพฏวไลยอลงกรณน ในพระบรม
ราชลปถพมภน
นางสาวเบมญจารพชด ทองยพน
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยและถสายทอดเทคโนโลยมการเกษตร
มารพษา สธขปานแก ดว
มลลนพธโพ ครงการหลวง สถานมเกษตรหลวงปางดะ
5

โครงการออกแบบเครพอ
พ งทอดข ดาว
เกรมยบกศงพ อพตโนมพต พ

รวม
แหลลงททน
1

5 โครงการ

งบประมาณ

บาท

1,524,960.00

มผลนวธเว จรวญโภคภ จณฑร
การศศกษาความหลากหลายทาง
ชมวภาพในปส าชายเลน : กรณมแมสหอบ

รวม
แหลลงททน
-

อ.ชพนธพนยน อารมประเสรพฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

1 โครงการ

นายเจษฎา วงคนพรหม
คณะวนศาสตรน บางเขน
สกานพกงานเลขานธการ

งบประมาณ

5/2559-5/2560

833,000.00

บาท

833,000.00

มผลนวธช
ว จยพ จฒนา

1

การใช ดประโยชนนกากไขมพนจากระบบ
บกาบพดนกน าเสมยอธตสาหกรรมผลพตปลา
ส ดมในการผลพตพลพงงาน

อ.นพวรรณ เสมวพมล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
ศ.เกษม จพนทรนแก ดว
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
ผศ.อรอนงคน ผพวนพล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.ธนพศรน ปพ ทมพพฑรล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.วพชรพงษน วาระรพมยน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

8/2559-8/2560

107,920.00

2

การใช ดประโยชนนไม ดเสมมดขาวครบ
วงจรบรพเวณพพน
น ทมม
พ ล
ล นพธช
พ ย
พ พพฒนา
จพงหวพดนครศรมธรรมราช

ผศ.กอบศพกดพธ วพนธงไชย
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
อ.สมพร แมสลม
พ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
อ.พพชต
พ ลกาใย
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด
รศ.รองลาภ สธขมาสรวง
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาปส าไม ด

1/2559-12/2559

4,183,972.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การใช ดประโยชนนไม ดเสมมดขาวครบ
วงจรบรพเวณพพน
น ทมม
พ ล
ล นพธช
พ ย
พ พพฒนา
จพงหวพดนครศรมธรรมราช

คณะผผวด จ
ว จย

อ.พรเทพ เหมพอนพงษน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
รศ.ประสงคน สงวนธรรม
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด
ดร.มะลพวพลยน หฤทพยธนาสพนตพธ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
คงศพกดพธ มมแก ดว
กรมปส าไม ด

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1/2559-12/2559

4,183,972.00

ผศ.บธญวงศน ไทยอธตสสาหน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
3

การถสายทอดเทคโนโลยมการกกาจพด
ขยะและบกาบพดนกน าเสมยด ดวยวพธธ
ม รรมชาตพ
ภาคเหนพอของประเทศไทย

อ.สตรมไทย พธม
ส ไม ด
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

1/2559-12/2559

650,000.00

4

การบกาบพดนกน าเสมยจากอธตสาหกรรม
ปลาส ดมโดยวพธธ
ม รรมชาตพ กรณมศก
ศ ษา
การใช ดประโยชนนจากนกน าเสมยเพพอ
พ การ
ปลลกพพชเกษตร

ผศ.อรอนงคน ผพวนพล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

10/2558-11/255
9

300,000.00

อ.กพตตพชย
พ ดวงมาลยน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.ธนพศรน ปพ ทมพพฑรล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.วพชรพงษน วาระรพมยน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.นพวรรณ เสมวพมล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
5

การพพฒนาพพนธธแ
น ละผลพตเมลมดพพนธธน
มะละกอ

ผศ.เกรมยงศพกดพธ ไทยพงษน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน

1/2559-12/2559

300,000.00

6

โครงการพพฒนาพพนธธฟ
น พ กทองและ
ผลพตเมลมดพพนธธน (ปม 2559)

อ.อพญมณม อาวธชานนทน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน

1/2559-12/2559

63,520.00

7

โครงการศศกษาการเกมบรพกษาเมลมด
พพนธธไน ม ดผลเกสาแกสในพพน
น ทมโพ ครงการ
พพฒนาทมด
พ น
พ สสวนพระองคน บ ดานวพงรม จ.
นครนายก

อ.ธมร น หะวานนทน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน

1/2559-12/2559

209,400.00

10/2558-10/255
9

100,000.00

ผศ.สธรพงษน ดการงกพตตพกล
ธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
ผศ.เกรมยงศพกดพธ ไทยพงษน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
ศ.พมระศพกดพธ ศรมนเพ วศนน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
8

เทคนพคการหมพกขยะอพนทรมยใน นกลสอง
คอนกรมต

อ.นพวรรณ เสมวพมล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

8

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

เทคนพคการหมพกขยะอพนทรมยใน นกลสอง
คอนกรมต

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

นายจธลบธตร จพนทรนสรล ยน
โครงการศศกษาวพจพยและพพฒนาสพงพ แวดล ดอมแหลม
ผพกเบมย
น อพนเนพอ
พ งมาจากพระราชดการพ

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-10/255
9

100,000.00

3/2559-11/2559

400,000.00

ศ.เกษม จพนทรนแก ดว
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
9

โลหะหนพกสะสมตามระดพบความลศก
ของดพนและระยะทางของระบบบกาบพด
นกน าเสมยชธมชนด ดวยระบบหญ ดากรองนกน า
เสมยและพพน
น ทมช
พ ม
ธส นกน าเทมยม

ผศ.อรอนงคน ผพวนพล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.ธนพศรน ปพ ทมพพฑรล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.วพชรพงษน วาระรพมยน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.นพวรรณ เสมวพมล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
นายพงษน อศ
พ รา ร ดอยลาภ
มลลนพธช
พ ย
พ พพฒนา
นายภาวพน วพจต
พ รตระการ
มลลนพธช
พ ย
พ พพฒนา

รวม
แหลลงททน
1

1

ศพกยภาพของชาวนาและเกษตรกรใน
การปรพบตพวตสอปพ จจพยเสมย
พ งส ผล
พ งทมส
กระทบตสอสธขภาวะ

1

บาท

6,314,812.00

1 โครงการ

ผศ.วพษณธ อรรถวานพช
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

งบประมาณ

6/2559-10/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

มผลนวธเว พชอ
ท สถาบ จนพ จฒนาววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอม
โครงการศศกษาและขยายพพนธธก
น ล ดวย
นกน าว ดาด ดวยวพธก
ม ารเพาะเลมย
น งเนพอ
น เยพอ
น

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

มผลนวธช
ว วอ ต
ว ไท

รวม
แหลลงททน
-

9 โครงการ

1 โครงการ

ดร.วรรณสพร พ วรรณรพตนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ

งบประมาณ

3/2559-4/2560

480,000.00

บาท

480,000.00

มผลนวธส
ว ถาบ จนพ จฒนาม จนสจาปะหล จงแหลงประเทศไทย
โครงการวพจพยมพนสกาปะหลพง

รศ.วพจารณน วพชชธกจพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.เอมจ สโรบล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.ปพ ยะ กพตตพภาดากธล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.วพชรม เลพศมงคล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

7/2559-2/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการวพจพยมพนสกาปะหลพง

รวม
แหลลงททน
1

1

1

1

1

งบประมาณ

4,000,000.00

บาท

4,000,000.00

อ.นพดดาวดม นธสมนาค
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชานพเทศศาสตรนและสารสนเทศศาสตรน
อ.ขจร ฝด ายเทศ
คณะมนธษยศาสตรน บางเขน
ภาควพชานพเทศศาสตรนและสารสนเทศศาสตรน

1 โครงการ

ศศกษาความเปม นไปได ดทางการเงพน
การตลาด และกลยธทธนของการสร ดาง
สถานทมด
พ แ
ล ลผล ดสลงอายธในระยะยาวของ
โรงพยาบาลบ ดานแพ ดว (องคนการ
มหาชน)

งบประมาณ

2/2559-8/2559

300,000.00

บาท

300,000.00

1 โครงการ

อ.นนทรน วรพาณพชชน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

งบประมาณ

9/2559

1,400,000.00

บาท

1,400,000.00

โรงแยกกอาซธรรมชาตวระยอง และกลทม
ล บรวษ จท ปตท.จจาก จด (มหาชน)
ทพศนคตพ ความพศงพอใจ การมมสวส น
รสวม และความผลกพพนตสอการดกาเนพน
งานความรพบผพดชอบตสอสพงคม ของ
ประชากรในชธมชนโดยรอบโรงแยก
กณาซธรรมชาตพระยอง และกลธม
ส บรพษพท
ปตท.จกากพด (มหาชน) ปม พ.ศ. 2559

1 โครงการ

ผศ.งามลมพย ผพวเหลพอง
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจพตวพทยา

งบประมาณ

6/2559-7/2559

700,000.00

บาท

700,000.00

ศผนยรพ จฒนาผลวตภ จณฑรและเทคโนโลยอ บรวษ จทเอสซอจ อ แพคเกจจวงน จจาก จด (มหาชน)
การศศกษาคธณสมบพตข
พ องไม ดประกอบ
ทมไพ ด ดจากการใช ดกาวลพกนพน สกาหรพบ
particle board และ MDF

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ
( บาท )

โรงพยาบาลบดานแพดว (องครการมหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

7/2559-2/2560

ผศ.สธตเขตตน นาคะเสถมยร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.เฉลพมพล ภลมไพ ชยน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา

การประเมพนภายในโครงการเครพอขสาย
งานธรรมเพพอ
พ วพถส
ม ข
ธ ภาวะทางปพ ญญา

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

มผลนวธห
ว อจดหมายเหตทพท
ท ธทาสอวนทปจญโญ

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.ไตรรพตนน เนมยมสธวรรณ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน

งบประมาณ

4/2559-3/2560

437,000.00

บาท

437,000.00

ศผนยรสง
ล เสรวมศวลปาชอพระหวลางประเทศ (องครการมหาชน)
การพพฒนาระบบตพดตามและประเมพน
ผลการดกาเนพนงานตามยธทธศาสตรน
องคนกรประจกาปม 2559 (ระยะทมพ 2)

ผศ.วพศษ
น สมบธญชพย
พ ฐน ลพม
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
นางสาวสร ดอยฟด า เสรพฐแก ดว
นพกวพจพยอพสระ

12/2558-3/2560

ผศ.เออวดม เปรมพษเฐมยร
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

2,250,000.00

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

สถาบ จนคทณวทฒวว ช
ว าชอพ (องครการมหาชน)
โครงการจพดทกามาตรฐานอาชมพและ
คธณวธฒวพ ช
พ าชมพ สาขาวพชาชมพการผลพต
อาหารและเครพอ
พ งดพม
พ สาขา
อธตสาหกรรมนกน าตาล

รศ.กล ดาณรงคน ศรมรอต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ

8/2559-1/2561

5,199,438.00

6/2559-5/2560

17,963,025.00

รศ.สมบพต พ ขอทวมวพฒนา
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพฒนาผลพตภพณฑน
รศ.วพรพตนน วาณพชยนศรมรพตนา
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
ผศ.ประกพต สธขใย
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
อ.อธลย
พ วรรณน วพทยเกมยรตพ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาวบธญทพวา นพลจพนทรน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร
นางสาวธนพษฐา เจรพญเกมยรตพกล
ธ
คณะอธตสาหกรรมเกษตร
2

โครงการพพฒนาระบบฐานข ดอมลลการ
ให ดบรพการระบบคธณวธฒวพ ช
พ าชมพปม 2559

รศ.อพศนมย น กสอตระกลล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
รศ.ศพรพ
พ ร อสองรธงส เรพอง
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
นายวสธเทพ ขธนทอง
ศลนยนศก
ศ ษาการจพดการบการธงรพกษา
นางสาวเชษฐนสด
ธ า เลนะนพนทน
ศลนยนศก
ศ ษาการจพดการบการธงรพกษา
นางสาวทพดดาว กลมบพพกล
ธ
ศลนยนศก
ศ ษาการจพดการบการธงรพกษา
นางอารมรพตนน ทองใบ
ศลนยนศก
ศ ษาการจพดการบการธงรพกษา
นางสาวสมจพนตนา เปรมปราชญน
ศลนยนศก
ศ ษาการจพดการบการธงรพกษา

3

ทมป
พ รศกษาโครงการจพดทกามาตรฐาน
อาชมพและคธณวธฒวพ ช
พ าชมพ สาขา
วพชาชมพบรพการยานยนตน ระยะทมพ 2
โดยวพธต
ม กลงราคา

ผศ.ประพจนน ขธนทอง
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

10/2558-3/2560

6,658,221.00

4

ทมป
พ รศกษาโครงการจพดทกามาตรฐาน
อาชมพและคธณวธฒวพ ช
พ พ
ม สาขาวพชาชมพ
แมคคาทรอนพกสน อาชมพชสาง
แมคคาทรอนพกสนในรถยนตน

อ.นพนทวธฒ พ ศรมอรพยวพฒนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

9/2559-9/2560

2,500,000.00

รวม
แหลลงททน
-

4 โครงการ

งบประมาณ

32,320,684.00

สถาบ จนทดสอบทางการศศกษาแหลงชาตว (องครการมหาชน) (สทศ.)

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
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บาท
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การสร ดางแบบประเมพนคธณลพกษณะ
รอบด ดาน:วพธเม ชพงบลรณาการโมเดลองคน
ประกอบหลพกลพกษณะนพสย
พ ห ดาด ดาน
และกรอบการสร ดางโมเดลภาวะ
สพนนพษฐาน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
9/2559-7/2560

ผศ.ฉพ ตรศพร พ ปพ ยะพพมลสพทธพธ
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

งบประมาณ
( บาท )
500,000.00

นายวมรภพทรน สธขศพร พ
นพสต
พ ปรพญญาเอก

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

500,000.00

สถาบ จนเทคโนโลยอปดองก จนประเทศ (องครการมหาชน)

1

การนก าไอออนพกของอพเลมกโทรไลตน
ชนพดเกลพอหลอมเหลวทมอ
พ ณ
ธ หภลมส
พ งล

อ.ศธภพพชรม รอดเดชา
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
อ.เมธม สายศรมหยธด
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเคมม
นายกพนตวพชญน จพตตนมพนคง
คณะวพศวกรรมศาสตรน ภาควพชาวพศวกรรมเคมม

2/2559-11/2559

300,000.00

2

การพพฒนาระบบตรวจสอบวพตถธระเบพด
ด ดวยวพธ ม Neutron Activation
Analysis (NAA) บนอากาศยานไร ดนพก
บพน ระยะทมพ 1: การพพฒนาอากาศยาน
ไร ดนพกบพนทมม
พ ข
ม ด
ม ความสามารถในการ
ตพดตพงน นกน าหนพกบรรทธกได ดมากกวสา 20
กพโลกรพม

ร.อ. ปรพญญา อนพนตชพยศพลปน
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า กองการศศกษา โรงเรมยน
นายเรพออากาศนวมพนทรกษพ ตรพยาธพราช

2/2559-11/2559

248,000.00

ผศ.เกมยรตพศก
พ ดพธ แสนบธญเรพอง
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชารพงสมประยธกตนและไอโซโทป
ร.ต. เอกลพกษณน จกาปามสวง
ภาควพชาวพศวกรรมไฟฟด า กองการศศกษา โรงเรมยน
นายเรพออากาศนวมพนทรกษพ ตรพยาธพราช

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

548,000.00

สถาบ จนระหวลางประเทศเพชอ
ท การคดาและการพ จฒนา (องครการมหาชน)
การศศกษาวพจพยการพพฒนาความ
สามารถในการแขสงขพนและศพกยภาพ
การเข ดาสลต
ส ลาดอาเซมยนของ
ภาคบรพการไทย

ผศ.กนกวรรณ จพนทรนเจรพญชพย
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

12/2558-12/255
9

ผศ.วธฒย
พ า สาหรสายทอง
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
ผศ.กพมปนาท เพมญสธภา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ผศ.ปพ ยะพรรณ ชสางวพฒนชพย
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
อ.ธนสพน ถนอมพงษน พพนธน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
อ.มานะ ลพกษมมอรธโณทพย
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การศศกษาวพจพยการพพฒนาความ
สามารถในการแขสงขพนและศพกยภาพ
การเข ดาสลต
ส ลาดอาเซมยนของ
ภาคบรพการไทย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
12/2558-12/255
9

อ.พธฒพ
พ พฒนน ทวมวชพรพพฒนน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

งบประมาณ
( บาท )
2,300,000.00

ผศ.ศพวพงศน ธมรอกาพน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
คธณสมร มะโนวรรณ
มหาวพทยาลพยมหพดล
คธณพพชรม พพชณธษากร
คณะนพตศ
พ าสตรน

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

2,300,000.00

สถาบ จนววจ จยและพ จฒนาพชน
ท ง
ผ (องครการมหาชน)
น ทอส
การวพจพยวพธก
ม ารผลพตต ดนแมสพพนธธน
เสาวรสหวานปลอดโรคไวรพส

อ.ปพ ยะมาศ ศรมรพตนน
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน
นางสาวมารพษา สธขปานแก ดว
สถานมเกษตรหลวงปางดะ มลลนพธโพ ครงการหลวง

1/2559-1/2560

600,000.00

12/2558-1/2560

700,000.00

นางสาวศพวาภรณน หยองเอสน
มลลนพธโพ ครงการหลวง
นางบธญเตพอน เลสาเปมพ ยม
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน
2

โครงการศศกษาชนพด/พพนธธไน ม ดสนเพพอ
พ
ปลลกเปม นสวนปส าและการอนธรพกษน ใน
พพน
น ทมโพ ครงการหลวงวพดจพนทรน

ผศ.กอบศพกดพธ วพนธงไชย
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
อ.สมพร แมสลม
พ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
ผศ.ไตรรพตนน เนมยมสธวรรณ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน
อ.พพชต
พ ลกาใย
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด
นายณพ ฐวพฒนน คลพงทรพพยน
คณะวนศาสตรน บางเขน
สถานมวจ
พ พยและฝศ กอบรมวนเกษตรตราด
ผศ.บธญวงศน ไทยอธตสสาหน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
กพตตพศก
พ ดพธ จพนดาวงศน
มลลนพธโพ ครงการหลวง
สมชาย นองเนพอง
กรมปส าไม ด
อกาไพ พรลมแสงสธวรรณน
กรมปส าไม ด
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

3

โครงการศศกษาชนพดไม ดและการใช ด
ประโยชนนเพพอ
พ การปลลกปส าชาวบ ดาน

นายณพ ฐวพฒนน คลพงทรพพยน
คณะวนศาสตรน บางเขน
สถานมวจ
พ พยและฝศ กอบรมวนเกษตรตราด
อ.สมพร แมสลม
พ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
อ.พพชต
พ ลกาใย
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด
ผศ.กอบศพกดพธ วพนธงไชย
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
นายกพตตพศก
พ ดพธ จพนดาวงศน
มลลนพธโพ ครงการหลวง

12/2558-1/2560

700,000.00

4

โครงการศศกษาผลกระทบของสพนค ดา
เกษตรจากประเทศเพพอ
พ นบ ดานตสอ
ผลพตผลบนพพน
น ทมส
พ งล

ผศ.กพมปนาท เพมญสธภา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

2/2559-12/2559

1,500,000.00

5

ชธดโครงการ:การวพจพยเชพงบลรณาการ
เพพอ
พ เสรพมสร ดางประสพทธพภาพการผลพต
อาโวกาโดบนพพน
น ทมส
พ งล ชพอ
พ โครงการ:
การศศกษาดพชนมเกมบเกมย
พ วผลอาโวกา
โด

อ.ชพนวพฒนน ยพพวพฒนพพนธน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน

2/2559-1/2560

800,000.00

รวม
แหลลงททน
-

5 โครงการ

งบประมาณ

บาท

4,300,000.00

สถาบ จนววจ จยและพ จฒนาอ จญมณอและเครชอ
ท งประด จบแหลงชาตว (องครการมหาชน)

1

การศศกษาผลกระทบจากการลดภาษม
มลลคสาเพพม
พ สพนค ดาอพญมณมและเครพอ
พ ง
ประดพบ

ผศ.กพมปนาท เพมญสธภา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ผศ.อพทธพพงศน มหาธนเศรษฐน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
อ.ชยพนตน พพภพลาภอนพนตน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

2/2559-12/2560

1,250,000.00

2

โครงการประเมพนมลลคสาเพพม
พ ทาง
เศรษฐกพจของสถาบพนวพจพยและพพฒนา
อพญมณมและเครพอ
พ งประดพบแหสงชาตพ (
องคนการมหาชน)

อ.ศพกดพส
ธ ท
พ ธพธ บธศยพลากร
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

11/2558-12/255
9

500,000.00

4/2559-9/2560

2,000,000.00

รศ.ชลชพ
ม พพพพฒนนศถ
พ ม
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
นายสพทธพนพนทน วพวพฒนาพรชพย
นพกวพจพยอพสระ
3

โครงการศศกษาการพพฒนาแบรนดน
อพญมณมและเครพอ
พ งประดพบไทยก ดาวสลส
สากลอยสางยพพงยพน

ผศ.ดร.ภลษณพศา เตชเถกพง
มหาวพทยาลพยแมสโจ ด
อ.ชนพธฌา ศพวโมกษธรรม
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการเงพน

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

งบประมาณ

3,750,000.00

สถาบ จนสารสนเทศทร จพยากรนจาน และการเกษตร (องครการมหาชน)
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

โครงการการศศกษาวพจพย เรพอ
พ ง การ
บรพหารจพดการทรพพยากรนกน าชธมชน
ตามแนวพระราชดการพ (ภาคเหนพอ ภาค
กลาง และภาคตะวพนออกเฉมยงเหนพอ)

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

อ.กพตตพพจนน เพพม
พ พลล
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-11/2560

2,178,800.00

3/2559-5/2560

900,000.00

อ.ประภา โซณะสลาม
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน
อ.พรไพรพนทรน รธงส เจรพญทอง
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน
2

ประเมพนความพศงพอใจของผล ดรพบ
บรพการและมลลคสาทางเศรษฐกพจ
ประจกาปม งบประมาณ พ.ศ.2559

รวม
แหลลงททน
1

1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

3,078,800.00

สถาบ จนแสงซวนโครตรอน (องครการมหาชน)
โครงการจพดทกาแผนธธรกพจ (Business
Plan) ของสถาบพนแสงซพนโครตรอน (
องคนการมหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

ผศ.ธนารพกษน เหลสาสธทธพ
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
รศ.สธปรมยา ควรเดชะคธปตน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
รศ.ดาราวรรณ วพรฬ
ธ หผล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

1 โครงการ

อ.ศพกดพส
ธ ท
พ ธพธ บธศยพลากร
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
รศ.ชลชพ
ม พพพพฒนนศถ
พ ม
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
นายสพทธพนพนทน วพวพฒนาพรชพย
นพกวพจพยอพสระ

งบประมาณ

11/2558-12/255
9

700,000.00

บาท

700,000.00

สมาคมจ จกรยานเพชอ
ท สทขภาพไทย
โครงการบ ดาน/วพด/โรงเรมยน/จพกรยาน
(บวรจ)

ผศ.ธนภณ พพนธเสน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร
ผศ.สธภาพร แก ดวกอ เลมย
พ วไพโรจนน
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร
ผศ.พพฑรา สพบศพร พ
คณบดมคณะเทคโนโลยมอต
ธ สาหกรรม มหาวพทยาลพย
ราชภพฏพระนคร

4/2558-3/2560

675,620.00

อ.Bartholomeus Wilhelmus Lambregts
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

675,620.00

สมาคมผผส
ด ง
ล ออกขดาวไทย สมาคมคดาขดาวไทย สมาคมโรงสอขาด วไทย
แนวทางการพพฒนาระบบการค ดาข ดาว
ของไทย เพพอ
พ เพพม
พ ขมดความสามารถ
ในการแขสงขพนให ดกพบข ดาวไทยในตลาด
โลก

ผศ.อพทธพพงศน มหาธนเศรษฐน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

5/2559-3/2560
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

แนวทางการพพฒนาระบบการค ดาข ดาว
ของไทย เพพอ
พ เพพม
พ ขมดความสามารถ
ในการแขสงขพนให ดกพบข ดาวไทยในตลาด
โลก

รวม
แหลลงททน
1

1

คธณสมบพตใพ นการปด องกพนการโรคเบา
หวานของจพงจลฉสาย

1

1 โครงการ

ผลกระทบการเลพอ
พ นเปพ ด-ปพ ดภาคเรมยน
ของสถาบพนอธดมศศกษาตามอาเซมยน

งบประมาณ

1,000,000.00

บาท

1,000,000.00

อ.สธดาทพพยน แซสตน
พน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

งบประมาณ

10/2558-9/2560

100,000.00

บาท

100,000.00

1 โครงการ

รศ.บรรจบ ภพรมยนคกา
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนการกมฬา
รศ.สธมต
พ ร สธวรรณ
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาการพพฒนาทรพพยากรมนธษยนและชธมชน
รศ.วพนพย พลลศรม
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาพลศศกษาและกมฬา
อ.ธมรศพกดพธ สร ดอยคมรม
คณะศศกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาครธศก
ศ ษา
วพไลลพกษณา สร ดอยคมรม
มหาวพทยาลพยราชภพฏนครสวรรคน

งบประมาณ

9/2559-12/2559

1,000,000.00

บาท

1,000,000.00

สมาคมอาหารแชลเยชอกแขยงไทย
การสพงเคราะหนรายงานการวพจพยด ดาน
สภาวะทรพพยากรและการทกาประมงปล
ม ดาของประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
-

5/2559-3/2560

นายกพตตพศก
พ ดพธ เจพมสพทธพประเสรพฐ
มหาวพทยาลพยรพงสพต

งบประมาณ
( บาท )

สมาคมอธวการบดอแหลงประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

สมาคมโภชนาการแหลงประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.ธนพษฐา ทรรพนพนทนน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง

งบประมาณ

8/2559-2/2560

250,000.00

บาท

250,000.00

สจาน จกงานพ จฒนาการววจ จยการเกษตร (สวก.)

1

การเกมบเกมย
พ วสาหรสายขนาดเลมกดลนาลพ
เอลลสาสกาหรพบการผลพตเบต ดาแคโรทมน

ผศ.ชพยยะ เหลพองวพรย
พ ะ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน
ผศ.มาลม สธทธพโอภาส
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาฟพ สก
พ สน
รศ.นพรพนดรน จพนทวงศน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพฤกษศาสตรน

7/2559-7/2560

1,508,540.00

2

การคพดเลพอกพพนธธข
น ดาวโพดไรสลก
ล ผสม
และเทคโนโลยมการผลพตทมเพ หมาะสม
สกาหรพบการผลพตข ดาวโพดในชสวงฤดล
ปลายฝนและฤดลแล ดงในจพงหวพด
นครราชสมมา

นางสาวสดใส ชสางสลพก
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ

7/2559-7/2562

5,226,540.00

ดร.สรรเสรพญ จกาปาทอง
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การคพดเลพอกพพนธธข
น ดาวโพดไรสลก
ล ผสม
และเทคโนโลยมการผลพตทมเพ หมาะสม
สกาหรพบการผลพตข ดาวโพดในชสวงฤดล
ปลายฝนและฤดลแล ดงในจพงหวพด
นครราชสมมา

คณะผผวด จ
ว จย

ดร.โชคชพย เอกทพศนาวรรณ
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

7/2559-7/2562

5,226,540.00

7/2559-6/2560

1,943,700.00

นายสธรพ
พ พฒนน ไทยเทศ
กรมวพชาการเกษตร
อ.สราวธธ รธงส เมฆารพตนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
นายเตพมศพกดพธ บธญชพน
พ
นายกสภาเกษตรกรจพงหวพดนครราชสมมา
ดร.ประพนธน บธญรกาพรรณ
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ
นางสการาญ ศรมชมพร
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ
นางสาวปวมณา ทองเหลพอง
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ
นางยธวดม อพนจพนทรน(อสวมสกาเนมยง)
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ
นางสาววราภรณน บธญเกพด
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ
นางสาวแสงแข น ดาวานพช
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ
นายกพตตพศก
พ ดพธ ศรมชมพร
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ
นางธพญธพดา ศรมสรธ ะ
สกานพกงานเกษตรจพงหวพดนครราชสมมา
นางสาวชฎามาศ จพตตนเลขา
คณะเกษตร บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวโพดและข ดาวฟส างแหสงชาตพ
3

การจพดการดพนเปรมย
น วจพดเพพอ
พ สสงเสรพม
การเตพบโตของรากปาลนมนกน ามพนและ
ลดความเปม นกรดจพดและอะลลมน
พ พมเปม น
พพษในทมรพ าบภาคกลางและภาคตะวพน
ออกของประเทศไทย

ผศ.ณพ ฐพล จพตมาตยน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

ศ.อพญชลม สธทธพประการ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.วรชาตพ วพศวพพพพฒนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.ณพ ฐพล จพตมาตยน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.เสาวนธช ถาวรพฤกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

3

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การจพดการดพนเปรมย
น วจพดเพพอ
พ สสงเสรพม
การเตพบโตของรากปาลนมนกน ามพนและ
ลดความเปม นกรดจพดและอะลลมน
พ พมเปม น
พพษในทมรพ าบภาคกลางและภาคตะวพน
ออกของประเทศไทย

คณะผผวด จ
ว จย

ดร.กมลพรรณ เหลสาพลลกพจ
บรพษพท บางจากปพ โตรเลมยม จกากพด (มหาชน)

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

7/2559-6/2560

1,943,700.00

7/2559-6/2560

1,925,660.00

7/2559-6/2560

267,300.00

อ.ดาวจรพส เกตธโรจนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
นายรฐนนทน เจรพญชาศรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ศ.เอพบ เขมยวรพน
พ รมณน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
4

การจพดการธาตธอาหารหลพก รองและ
จธลธาตธอาหารในดพนเปรมย
น วจพดทมใพ ช ด
ปลลกปาลนมนกน ามพนในเขตทมรพ าบภาค
กลางของประเทศไทย เพพอ
พ ให ดได ดผล
ผลพตค ดูธมคสากพบการลงทธนทางด ดาน
ธาตธอาหารพพชสลงสธด

ผศ.ณพ ฐพล จพตมาตยน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

ผศ.ณพ ฐพล จพตมาตยน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ศ.อพญชลม สธทธพประการ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.เสาวนธช ถาวรพฤกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ดร.วรชาตพ วพศวพพพพฒนน
คณะสพงพ แวดล ดอมและทรพพยากรศาสตรน
มหาวพทยาลพยมหพดล
ดร.กมลวรรณ เหลสาพลลกพจ
บรพษพท บางจากปพ โตรเลมยม จกากพด (มหาชน)
อ.สธรเชษฎน อรสามรพกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
นายรฐนนทน เจรพญชาศรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
5

การจพดการเพพอ
พ เพพม
พ ผลผลพต และการ
ใช ดของเสมยจากปาลนมนกน ามพนอยสาง
ยพพงยพนในทมรพ าบภาคกลางและภาค
ตะวพนออกของประเทศไทย

ผศ.ณพ ฐพล จพตมาตยน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.วรชาตพ วพศวพพพพฒนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ศ.อพญชลม สธทธพประการ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.เสาวนธช ถาวรพฤกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ดร.กมลวรรณ เหลสาพลนกพจ
บรพษพท บางจากปพ โตรเลมยม จกากพด (มหาชน)

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

5

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การจพดการเพพอ
พ เพพม
พ ผลผลพต และการ
ใช ดของเสมยจากปาลนมนกน ามพนอยสาง
ยพพงยพนในทมรพ าบภาคกลางและภาค
ตะวพนออกของประเทศไทย

คณะผผวด จ
ว จย

อ.สธรเชษฎน อรสามรพกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

7/2559-6/2560

267,300.00

7/2559-6/2560

1,580,040.00

10/2558-10/256
1

5,856,950.00

4/2559-3/2560

776,160.00

อ.ทพมทอง ดรธณสนธยา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.ดาวจรพส เกตธโรจนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
นายรฐนนทน เจรพญชาศรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
6

การจพดการและการเพพม
พ มลลคสาของเสมย
ทมเพ กพดจากอธตสาหกรรมปาลนมนกน ามพนใน
การผลพตทางการเกษตร

ผศ.ณพ ฐพล จพตมาตยน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ผศ.วรชาตพ วพศวพพพพฒนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.สธรเชษฎน อรสามรพกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
อ.ทพมทอง ดรธณสนธยา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ดร.กมลวรรณ เหลสาพลลกพจ
บรพษพท บางจากปพ โตรเลมยม จกากพด
นายรฐนนทน เจรพญชาศรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา
ศ.เอพบ เขมยวรพน
พ รมณน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาปฐพมวท
พ ยา

7

การจกาแนกสายพพนธนูย
ธ โม นไทปน ของ
แบคทมเรมย Vibrio vulnificus ในปลา
กะรพงเสพอเพพอ
พ การพพฒนาวพคซมนชนพด
เชพอ
น ตายและดมเอมนเอวพคซมน

ผศ.ศศพมนพส อธณจพกรน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมวเคมม
นายไพบลลยน บธญลพปตานนทน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาประมงชายฝพพ งกระบมพ
นางสาววารพนทรน ธนาสมหวพง
กรมประมง
นางสาวพพชรม ซสูน
ธ สพน
น
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาประมงชายฝพพ งกระบมพ
นางจกาเรพญศรม ถาวรสธวรรณ
สถาบพนวพจพยสธขภาพสพตวนนกนาชายฝพพ ง
รศ.นนทวพทยน อารมยช
น น
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

8

การใช ดเชพอ
น รา Trichoderman sp.
และ salicylic acid เพพอ
พ เพพม
พ
ประสพทธพภาพในการควบคธมโรคใบจธด
ของกล ดวยหอมทองในระบบเกษตร
อพนทรมยเน พพอ
พ การสสงออก

อ.วมระณมย น ทองศรม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
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งบประมาณ
( บาท )

8

การใช ดเชพอ
น รา Trichoderman sp.
และ salicylic acid เพพอ
พ เพพม
พ
ประสพทธพภาพในการควบคธมโรคใบจธด
ของกล ดวยหอมทองในระบบเกษตร
อพนทรมยเน พพอ
พ การสสงออก

รศ.สมศพร พ แสงโชตพ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช

4/2559-3/2560

776,160.00

9

การใช ดประโยชนนจากเลพอดสธกรในการ
เปม นอาหารเสรพมสลก
ส ารผลพตในเชพง
พาณพชยน

อ.อารมย น อพนทรนนวล
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน
นางสาวผาณพต งามสพมฤทธพธ
คณะวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยม มหาวพทยาลพย
ราชภพฏนครปฐม เลขทมพ 85 ถนนมาลพยแมน อกาเภอ
เมพอง จพงหวพดนครปฐม 73000

9/2559-8/2560

676,276.00

10

การประเมพนการได ดรพบสพมผพสสารเคมม
แพรสจากวพสดธสม
พ ผพสอาหารในประเทศ
ไทย (ตสอยอดจากปม 2556)

รศ.งามทพพยน ภลวส โรดม
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

10/2558-10/252
9

1,220,780.00

11

การประเมพนความแมสนยกาในการ
วพเคราะหนการปลอมปนของข ดาวพพนธธน
อพน
พ ในเมลมดพพนธธข
น ดาวขาวดอกมะลพ
105 และปทธมธานม 1 ด ดวยเทคนพค
เนมยรนอน
พ ฟราเรด

ดร.ศธมาพร เกษมสการาญ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ

12/2558-11/255
9

981,300.00

2/2559-2/2560

2,238,355.00

9/2559-9/2560

1,789,000.00

นางสาวรพน
พ ฤดม แก ดวชพน
พ ชพย
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวสธพรรณบธรม กรมการข ดาว จ.สธพรรณบธรม
ผศ.ชพชวาล จพนทราสธรย
พ ารพตนน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพพนธธศาสตรน
นายไกรฤกษน โง ดวสธวรรณ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นายพพฒนศพกดพธ จพนทรนสอ
ส ง
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวสธพรรณบธรม กรมการข ดาว จ.สธพรรณบธรม
12

การประเมพนความหลากหลายทาง
พพนธธกรรมของรางจพอ (Thunbergia
laurifolia Lindl.) ในประเทศไทย
โดยใช ดเทคนพคเอเอฟแอลพม

ผศ.วพเชมยร กมรตพนจ
พ กาล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
นางสาวศพขรพนทรน ลพงคพพร
ศลนยนวท
พ ยาการเทคโนโลยมชวม ภาพทางการเกษตร
แหสงชาตพ มก.
นางสาวอพจฉราวรรณ ตพงสธวรรณน
ศลนยนวท
พ ยาการเทคโนโลยมชวม ภาพทางการเกษตร
แหสงชาตพ มก.
นายวพฒนา อาจวพชย
พ
ศลนยนความหลากหลายทางพพนธธกรรมพพช มก.

13

การประเมพนประสพทธพภาพและศศกษา
คธณสมบพตท
พ างโมเลกธลของเปปไทดน
บรพสท
ธ ธพท
ธ ม
มพ ฤ
ม ทธพต
ธ ดานแบคทมเรมยและ
ต ดานมะเรมงจากเมลมดข ดาวพพนธธไน ทย

อ.ชมดาว สพนธธวณพชยน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมวเคมม
อ.พพชามญชธน เกมยรตพวฒ
ธ น
พ นทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมวเคมม
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13

การประเมพนประสพทธพภาพและศศกษา
คธณสมบพตท
พ างโมเลกธลของเปปไทดน
บรพสท
ธ ธพท
ธ ม
มพ ฤ
ม ทธพต
ธ ดานแบคทมเรมยและ
ต ดานมะเรมงจากเมลมดข ดาวพพนธธไน ทย

ดร. สพทธพรพกษน รอยตระกลล
ไมสระบธหนสวยงาน

9/2559-9/2560

1,789,000.00

14

การประเมพนศพกยภาพการผลพตกล ดวย
ไม ดสกธลหวายภายใต ดโรงเรพอนระบบกศงพ
เปพ ดควบคธมสภาพแวดล ดอม

ผศ.พพชรมยา บธญกอแก ดว
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
นางสาวดวงพร บธญชพย
บรพษพทกล ดวยไม ดไทย จกากพด

10/2558-10/255
9

608,300.00

10/2558-10/255
9

1,986,390.00

11/2558-11/255
9

6,739,280.00

ผศ.พพชรมยา บธญกอแก ดว
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
อ.อธดมศพกดพธ เลพศสธชาตวนพช
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
อ.อพณณนชญานน มงคลชพยพฤกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
อ.เอพอ
น สพรจ
พ น
พ ดา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
15

การปรพบปรธงพพนธธข
น ดาวพพษณธโลก 2
และปทธมธานม 1 ให ดทนทานตสอ
อธณหภลมส
พ งล ในชสวงเจรพญพพนธธโน ดยวพธ ม
การผสมกลพบรสวมกพบการใช ดโมเลกธล
เครพอ
พ งหมายคพดเลพอก

ผศ.ชเนษฎน ม ดาลกาพอง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา

อ.ศพวเรศ อารมกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
นายสธไรมาน เจณะอาบล
ศลนยนวท
พ ยาศาสตรนข ดาว มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นายเอกวพฒนน ไชยชธมภล
ศลนยนวท
พ ยาศาสตรนข ดาว มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นายชาตรม แสนสธข
ศลนยนวท
พ ยาศาสตรนข ดาว มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นายพมรพล มสวงงาม
กรมการข ดาว กระทรวงเกษตรและสหกรณน
ดร.บธญธง วสธรย
ม น
มหาวพทยาลพยราชภพฏนครปฐม
รศ.อภพชาตพ วรรณวพจต
พ ร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
16

การปรพบปรธงพพนธธข
น ดาวลลกผสมเพพอ
พ เพพม
พ
ผลผลพตและคธณภาพสกาหรพบการแปร
รลปเชพงอธตสาหกรรม ระยะทมพ 2

รศ.ธานม ศรมวงศนชย
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.สราวธธ รธงส เมฆารพตนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.รพงสฤษดพธ กาวมตะณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
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ลจาด จบ

16

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การปรพบปรธงพพนธธข
น ดาวลลกผสมเพพอ
พ เพพม
พ
ผลผลพตและคธณภาพสกาหรพบการแปร
รลปเชพงอธตสาหกรรม ระยะทมพ 2

คณะผผวด จ
ว จย

ดร.นงลพกษณน เภรพนทวงคน
หลพกสลตรเทคโนโลยมการจพดการศพตรลพช
พ คณะ
เทคโนโลยมการเกษตร สถาบพนเทคโนโลยมพระ
จอมเกล ดาเจ ดาคธณทหารลาดกระบพง

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

11/2558-11/255
9

6,739,280.00

6/2559-6/2560

620,224.00

3/2559-3/2560

678,920.00

นางนพตยา รพน
พ สธข
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวปทธมธานม
รศ.ประภา ศรมพจ
พ ต
พ ตน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.เฉลพมพล ภลมไพ ชยน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.ลพลลมพ กาวมตะณ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพฤกษศาสตรน
อ.อธดมศพกดพธ เลพศสธชาตวนพช
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
ดร.สธภาพร จพนทรนบวพ ทอง
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวปทธมธานม
น.ส.รพตตพกาล เกพดผล
ภาควพชาพพชไรสนา คณะเกษตร มหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรน
17

การปรพบปรธงพพนธธส
น บ
พ ปะรดสมโดยการ
เหนมย
พ วนก าให ดกลายพพนธนูด
ธ ดวยรพงสม
แกมมา และอพเลมกตรอนบมม

รศ.พมรนธช จอมพธก
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชารพงสมประยธกตนและไอโซโทป
รศ.ธพญญะ เตชะศมลพพทพกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
อ.คทารพตนน ชลศรมเอมย
พ ม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชารพงสมประยธกตนและไอโซโทป
นางสาวมยธรม ลพมตพยะโยธพน
คณะวพทยาศาสตรน ศลนยนวจ
พ พยนพวเคลมยรนเทคโนโลยม
นายวพชย
พ พ ญญาวานพช
พ ภลรป
คณะวพทยาศาสตรน ศลนยนวจ
พ พยนพวเคลมยรนเทคโนโลยม

18

การผลพตกรดฟลมารพคจากทะลายเปลสา
ปาลนมนกน ามพนในระดพบถ
ธ พงหมพกแบบลอย
ตพว

ดร.อพนธพกา บธญแดง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.พพลาณม ไวถนอมสพตยน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาวชนาพร ตระกลลแจะ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาวอพนฟาล ตาเละ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
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19

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การผลพตกระบพอขธนคธณภาพสลง

คณะผผวด จ
ว จย

นางทวมพร เรพองพรพม
น
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (การ
ผลพตกระบพอและโค) ภาควพชาสพตวบาล
นายณชพย ศราธพพนธธน
สกานพกเทคโนโลยมชวม ภาพการผลพตปศธสต
พ วน กรมปศธ
สพตวน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

2/2559-8/2562

5,433,593.00

2/2559-8/2562

8,322,589.00

นายวพสต
ล ร ไมตรมจต
พ ตน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (การ
ผลพตกระบพอและโค) ภาควพชาสพตวบาล
นางสาวสธธษ
พ า มาเจรพญ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (การ
ผลพตกระบพอและโค) ภาควพชาสพตวบาล
ผศ.สธกญ
พ ญา รพตนทพบทพมทอง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
อ.คงปฐม กาญจนเสรพม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
อ.ประหยพด ทพราวงศน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นายนพรพตนน บธญชลโต
สกานพกเทคโนโลยมชวม ภาพการผลพตปศธสต
พ วน กรมปศธ
สพตวน
นางสาวเพชรร ดอย เพชรเรมยง
สกานพกเทคโนโลยมชวม ภาพการผลพตปศธสต
พ วน กรมปศธ
สพตวน
20

การผลพตโคขธนคธณภาพสลงจากโคลลก
ผสมวากพวกกาแพงแสน วากพว-ลลกผสม
บราหนมพน และวากพว-ไทยโฮลสไตนน
ฟรมเชมย
พ น

อ.ศพรรพ พตนน บพวผพน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นางทวมพร เรพองพรพม
น
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (การ
ผลพตกระบพอและโค) ภาควพชาสพตวบาล
นายสพตวแพทยน ดร.ณชพย ศราธพพนธนู ธ
สกานพกเทคโนโลยมชวม ภาพการผลพตปศธสต
พ วน
ดร.กพลยา บธญญานธวพตร
กรมปศธสต
พ วน
ผศ.เลอชาตพ บธญเอก
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
รศ.สธรย
พ ะ สะวานนทน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นางสาวสธธษ
พ า มาเจรพญ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (การ
ผลพตกระบพอและโค) ภาควพชาสพตวบาล
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

20

การผลพตโคขธนคธณภาพสลงจากโคลลก
ผสมวากพวกกาแพงแสน วากพว-ลลกผสม
บราหนมพน และวากพว-ไทยโฮลสไตนน
ฟรมเชมย
พ น

นายวพสต
ล ร ไมตรมจต
พ ตน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (การ
ผลพตกระบพอและโค) ภาควพชาสพตวบาล
นายนาม บพวทอง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นายนครไชย อพนชพน
พ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (การผลพตนม)
ภาควพชาสพตวบาล
ผศ.สธกญ
พ ญา รพตนทพบทพมทอง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
อ.ประหยพด ทพราวงศน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
อ.วพราวรรณ จธลโพธพธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
อ.สธกญ
พ ญา ยธงระแหง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
อ.ภลมพงศน บธญแสน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

2/2559-8/2562

8,322,589.00

21

การผลพตนกน ามพ
น นชมวภาพจากของเหลพอ
ทพงน ปาลนมนกน ามพนโดยกระบวนการ
ไฮโดรเทอรนมอลลพควพแฟคชพน
พ
การผลพตเยพอ
พ ละลายได ดและไมโคร
ครพสตพลไลนนเซลลลโลสจากลกาต ดน
ปาลนมนกน ามพน

อ.ชพนธพนยน อารมประเสรพฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

3/2559-3/2560

788,974.00

ดร.สธธรม า วพทยากาญจนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
ดร.สธธรม า วพทยากาญจนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นายชพยพร สามพธม
ส พวง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นายวธฒน
พ พนทน คงทพด
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นายเคมยวเพชร ลบแย ดม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

3/2559-3/2560

905,696.00

การพพฒนากระบวนการทกาพองข ดาว
เกรมยบกธ ดงและแคบหมลด ดวยไมโครเวฟ

ผศ.สพรช
พ ย
พ สสงเสรพมพงษน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
นส. ครพษฐา เจรพญพจนน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร

7/2559-6/2560

700,000.00

22

23

นส บธญจพรา บพลลพงกนปพทมา
ภาควพชาวพทยาศาสตรนและเทคโนโลยมการอาหาร
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

24

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนากระบวนการผลพต
ผลพตภพณฑนมล
ล คสาเพพม
พ จากเศษเหลพอ
อธตสาหกรรมการแปรรลปกธ ดงขาว

คณะผผวด จ
ว จย

ศ.ดร.สธทธวพฒนน เบญจกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร มหาวพทยาลพยสงขลา
นครพนทรน วพทยาเขตหาดใหญส

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

8/2559-8/2560

2,480,000.00

ผศ.วรรณวพมล คล ดายประดพษฐน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง
อ.จธฑา มธกดาสนพท
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง
25

การพพฒนาก ดอนปลลกสกาเรมจรลปสกาหรพบ
การผลพตกล ดวยไม ดตพดดอกสกธลหวาย

ผศ.ศธภธพดา อพบดธลลากาซพม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
นายกาญจนนเจรพญ ศรมออ
ส น
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน

9/2559-9/2560

589,584.00

26

การพพฒนาเกษตรยพพงยพนและเศรษฐกพจ
สมเขมยวด ดวยเครพอขสายวพจพยการประเมพน
วพฎจพกรชมวต
พ และพพฒนาฐานข ดอมลลวพฎ
จพกรชมวต
พ ด ดานเกษตรและอาหาร(การ
ผลพตสพตวนนกนา) ระดพบชาตพ (ตสอยอดปม
2556)

อ.ดการงคน ศรมพระราม
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมปส าไม ด

11/2558-11/255
9

450,000.00

2/2559-2/2560

4,897,431.00

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพงพ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
ดร.เพราลพย นธชหมอน
กรมประมง
ดร.พธทธ สสองแสงจพนดา
กรมประมง
ผศ.จรวย สธขแสงจพนทรน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
รศ.นพต พ ชลเชพด
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
27

การพพฒนาชมวภพณฑนในการปด องกพน
และควบคธมโรคปากและเท ดาเปพพ อย

ศ.พรทพพภา เลมกเจรพญสธข
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยาและวพทยาภลมค
พ ธ ดมกพน
อ.กพญญารพตนน ถศงอพนทรน
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยาและวพทยาภลมค
พ ธ ดมกพน
นายสมเกมยรตพ ศรมพส
พ ท
ธ ธพธ
สกานพกเทคโนโลยมชวม ภพณฑนสต
พ วน
นางสาวรพชนม อพตถพ
สกานพกเทคโนโลยมชวม ภพณฑนสต
พ วน
ผศ.เฉลพมพล เลมกเจรพญสธข
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเวชศาสตรนคลพนก
พ สพตวนเลมย
น ง
นางสาวนพนทวรรณ เพชรรพตนน
คณะสพตวแพทยศาสตรน ภาควพชจธลชมววพทยาและ
วพทยาภลมค
พ ดูธมกพน
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ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

27

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนาชมวภพณฑนในการปด องกพน
และควบคธมโรคปากและเท ดาเปพพ อย

คณะผผวด จ
ว จย

นายปณพธาน ทองทา
ศลนยนอ ดางอพงโรคปากและเท ดาเปพพ อย ภลมภ
พ าคเอเซมย
ตะวพนออกเฉมยงใต ด

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

2/2559-2/2560

4,897,431.00

นางสาวอารมรพตนน แพงเพมง
สกานพกเทคโนโลยมชวม ภพณฑนสต
พ วน
นายสมเกมยรตพ เพชรวาณพชกธล
สกานพกเทคโนโลมยช
ม วม ภพณฑนสต
พ วน
นางปราณม รอดเทมยน
ศลนยนอ ดางอพงโรคปากและเท ดาเปพพ อยภลมภ
พ าคเอเซมย
ตะวพนออกเฉมยงใต ด
28

การพพฒนาชธด temporary
immersion bioreactor ต ดนแบบเพพอ
พ
ขยายพพนธธพ
น ช
พ เชพงการค ดา

นางสาววพลาสพนม กวมกจพ ธรรมกธล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.วพภารพตนน พพทพกษน ดาส นธรรม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.ศรมเมฆ ชาวโพงพาง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช

11/2558-11/255
9

400,000.00

29

การพพฒนาเทคโนโลยมการผลพตและ
การใช ดประโยชนนเส ดนใยเซลลลโลสจาก
ลกาต ดนปาลนมนกน ามพน

ดร.สธธรม า วพทยากาญจนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

3/2559-3/2560

72,600.00

30

การพพฒนาผลพตภพณฑนอาหารเสรพม
สกาหรพบทารกจากข ดาวไรซนเบอรมพ ผพก
ผลไม ด และเนพอ
น สพตวน

นายนพพพฒนน ลพม
น สงวน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวพพศมพย ศรมชาเยช
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวกพษมาพร ปพ ญตณะบธตร
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นายพพสท
ธ ธพธ บธตรสธวรรณ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวสธภค
พ ชนมน คลสองดม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวสธวณ
ม า จพนทพพรพกษน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
ดร.หทพยชนก กพนตรง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายกระบวนการผลพตและแปรรลป
นางสาวศพรพ
พ ร ตพนจอ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโภชนาการและสธขภาพ
นายวรพล เพมงพพนจ
พ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโรงงาน

12/2558-11/255
9

1,280,180.00

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

30

การพพฒนาผลพตภพณฑนอาหารเสรพม
สกาหรพบทารกจากข ดาวไรซนเบอรมพ ผพก
ผลไม ด และเนพอ
น สพตวน

นางสาวเอสา เวศกพจกธล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายโรงงาน

12/2558-11/255
9

1,280,180.00

31

การพพฒนาพพนธธข
น ดาวลลกผสมจากสาย
พพนธธพ
น อ
ส แมสทเมพ ปม นข ดาวไทย

รศ.ธานม ศรมวงศนชย
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.ธานม ศรมวงศนชย
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
อ.สราวธธ รธงส เมฆารพตนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.รพงสฤษดพธ กาวมตะณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ดร.นงลพกษณน เภรพนทวงคน
สถาบพนเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาเจ ดาคธณทหาร
ลาดกระบพง

11/2558-11/255
9

3,523,320.00

10/2558-9/2561

9,851,903.00

ดร.สธภาพร จพนทรนบวพ ทอง
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวปทธมธานม
นางนพตยา รพน
พ สธข
ศลนยนข ดาวปทธมธานม
32

การพพฒนารลปแบบการเลมย
น งปลา
นวลจพนทรนทะเลในบสอดพนสลเส ชพง
พาณพชยน

ดร.พลาคม ชพยกพตตพศล
พ ปน
บรพษพท ไทยลพกซน เอมนเตอรนไพรสน จกากพด มหาชน
นายวมรกพจ จรเกตธ
คณะประมง บางเขน
สถานมวจ
พ พยประมงสมธทรสงคราม (ฝส ายสนพบสนธน
วพชาการ)
รศ.วราหน เทพาหธด ม
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา
อ.วรพณทพต ดธลยพฤกษน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง
อ.สรณพ ฏฐน ศพรส
พ วย
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา
นายศธภกานตน ชพยโชตพรานพนทน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาประมงชายฝพพ งประจวบคมรข
ม น
พ ธน
นางสาววาสนา พรมราช
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาประมงชายฝพพ งประจวบคมรข
ม น
พ ธน
นายธเนศ พธม
ส ทอง
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาประมงชายฝพพ งประจวบคมรข
ม น
พ ธน
นายอภพชาตพ สธพพสตราชมวะ
ไมสระบธหนสวยงาน
นางสาวรพชนม โชตพกจพนดา
บรพษพท ไทยลพกซน เอมนเตอรนไพรสน จกากพด มหาชน

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

32

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนารลปแบบการเลมย
น งปลา
นวลจพนทรนทะเลในบสอดพนสลเส ชพง
พาณพชยน

คณะผผวด จ
ว จย

นายมนลญ พลลแก ดว
บรพษพท ไทยลพกซน เอมนเตอรนไพรสน จกากพด มหาชน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2558-9/2561

งบประมาณ
( บาท )
9,851,903.00

นางสาวสธดารพตนน ทรพพยนประเสรพฐ
บรพษพท ไทยลพกซน เอมนเตอรนไพรสน จกากพด มหาชน
นางนธพา คงศรมเจรพญ
บรพษพท ไทยลพกซน เอมนเตอรนไพรสน จกากพด มหาชน
นายเรพงชพย แดงระยพบ
บรพษพท ไทยลพกซน เอมนเตอรนไพรสน จกากพด มหาชน
33

การพพฒนาโรงเรพอนกล ดวยไม ดสกธล
หวายเพพอ
พ เพพม
พ ประสพทธพภาพการสสง
ออก

ผศ.พพชรมยา บธญกอแก ดว
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
ผศ.ทวมเดช ศพรธพ นาพพพพฒนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
นายสละ ภาสตโรจนน
บรพษพท อมไออม อพนเตอรนกรณูป
ธ จกากพด

10/2558-10/255
9

-

นายเจตนน มมญาณเยมย
พ ม
บรพษพทกล ดวยไม ดไทย จกากพด
นายเชฏฐน สาทรกพจ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
อ.อธดมศพกดพธ เลพศสธชาตวนพช
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
อ.อพณณนชญานน มงคลชพยพฤกษน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
อ.เอพอ
น สพรจ
พ น
พ ดา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
น.ส.ดวงพร บธญชพย
บรพษพทกล ดวยไม ดไทย จกากพด
34

การพพฒนาโรงเรพอนระบบกศงพ เปพ ดควบ
คธมสภาพแวดล ดอมเพพอ
พ การผลพตกล ดวย
ไม ดเชพงการค ดา

ผศ.พพชรมยา บธญกอแก ดว
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
ผศ.พพชรมยา บธญกอแก ดว
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
ผศ.ทวมเดช ศพรธพ นาพพพพฒนน
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
นายสละ ภาสตโรจนน
บรพษพท อมไออม อพนเตอรนกรณูป
ธ จกากพด

10/2558-10/255
9

นายเจตนน มมญาณเยมย
พ ม
บรพษพทกล ดวยไม ดไทย จกากพด
นายเชฏฐน สาทรกพจ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวพจพย (รายละเอมยด & สรธป)\00- ใช ดอพนนมพ
น ม
พ พน - รายละเอมยดโครงการวพจพยทมไพ ด ดรพบทธนจกาแนกตามแหลสงทธน เลพอก Choice หพวทธนนอกข ดอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

35

การพพฒนาลอบหมศกสายเพพอ
พ การทกา
ประมงสายอยสางยพพงยพนการทกาประมง
หมศกสายอยสางยพพงยพน

ผศ.จรวย สธขแสงจพนทรน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
อ.เยาวลพกษณน มพพนธรรม
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
น.ส.สนธยา ผธยน ดอย
คณะประมง

11/2558-11/256
0

2,047,144.00

36

การพพฒนาสายพพนธธพ
น อ
ส แมสทด
มพ ส
ม กาหรพบ
การผลพตข ดาวลลกผสมระบบ 3 และ 2
สายพพนธธน

รศ.ธานม ศรมวงศนชย
พ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.ประภา ศรมพจ
พ ต
พ ตน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
ผศ.เฉลพมพล ภลมไพ ชยน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชไรสนา
รศ.ลพลลมพ กาวมตะณ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพฤกษศาสตรน
อ.อธดมศพกดพธ เลพศสธชาตวนพช
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
นางสาวรพตตพกาล เกพดผล
คณะเกษตร บางเขน ภาควพชาพพชไรสนา

11/2558-11/255
9

2,436,720.00

8/2559-8/2560

500,000.00

10/2558-10/255
9

1,849,870.00

ดร.สธภาพร จพนทรนบวพ ทอง
ศลนยนวจ
พ พยข ดาวปทธมธานม
37

การเพพม
พ กลพน
พ รสของสารสกพดจากเศษ
เหลพอกธ ดง

ศ.ดร.สธทธวพฒนน เบญจกธล
คณะอธตสาหกรรมเกษตร มหาวพทยาลพยสงขลา
นครพนทรน วพทยาเขตหาดใหญส
อ.จธฑา มธกดาสนพท
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง
ดร.สธมต
พ รา บธญบการธง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายเคมมและกายภาพอาหาร
อ.นพนทพภา พพนธธส
น วพสดพธ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง

38

การเพพม
พ ธาตธไอโอดมนในปลานกน าจพด

ผศ.อรประพพนธน สสงเสรพม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
อ.สธชาตพ อพงธรรมจพตรน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา
นายปณพธาน แก ดวจพนทวม
คณะประมง บางเขน
สถานมวจ
พ พยประมงกกาแพงแสน (ฝส ายสนพบสนธน
วพชาการ)
นายณพ ฐพงษน ปานขาว
คณะประมง บางเขน
สถานมวจ
พ พยประมงกกาแพงแสน (ฝส ายสนพบสนธน
วพชาการ)
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

การเพพม
พ ธาตธไอโอดมนในปลานกน าจพด

คณะผผวด จ
ว จย

อ.วพราวรรณ จธลโพธพธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
ผศ.สธกญ
พ ญา รพตนทพบทพมทอง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นางวรรณม ชพวปรมชา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นายกพตตพพงษน พรหมศรม
คณะประมง สถานมวจ
พ พยประมงกกาแพงแสน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-10/255
9

1,849,870.00

นายสธวน
พ พย ปานขาว
คณะประมง สถานมวจ
พ พยประมงกกาแพงแสน
นางสาววมรรพตนน เหลพองทองวพฒนา
คณะประมง สถานมวจ
พ พยประมงกกาแพงแสน
นางสาวชญานพษฐน สธนทระ
คณะประมง สถานมวจ
พ พยประมงกกาแพงแสน
นางสพรพ
พ ร วรรณชาตพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นายอรรถวธฒ พ พลายบธญ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
39

การเพพม
พ มลลคสาการใช ดเส ดนใยจากลกาต ดน
ปาลนมสกาหรพบเปม นแผสนเส ดนใยประกอบ
เฟอรนนเพ จอรน และผลพตภพณฑนตกแตสง
ภายใน

ดร.สธธรม า วพทยากาญจนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
ดร.รพงสพมา ชลคธป
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
อ.วมรศพกดพธ สมพทธพพงศน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพสดธศาสตรน
นายวธฒน
พ พนทน คงทพด
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

3/2559-3/2560

1,114,608.00

40

การเพพม
พ ศพกยภาพการเพาะเลมย
น ง และ
การพพฒนาคธณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภพยของผลพตภพณฑนปลาสลพด

ผศ.เยาวภา ไหวพรพบ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง
ศ.อธทพยรพตนน ณ นคร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา
ผศ.จพราพร รธงส เลพศเกรมยงไกร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง
อ.นพนทพภา พพนธธส
น วพสดพธ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง
อ.จมรวรรณ มณมโรจนน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง

1/2559-10/2560

3,723,759.00
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คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

40

การเพพม
พ ศพกยภาพการเพาะเลมย
น ง และ
การพพฒนาคธณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภพยของผลพตภพณฑนปลาสลพด

อ.จธฑา มธกดาสนพท
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาผลพตภพณฑนประมง
รศ.อรพพนทน จพนตสถาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา
นางอรทพย จพนตสถาพร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นายฉพ ตรชพย ไทยทธงส ฉพน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

1/2559-10/2560

3,723,759.00

41

การวพเคราะหนและบรพหารจพดการความ
เสมย
น ทนและฟธต
พ งด ดานคารนบอนฟธตพรพน
พรพน
น ทนนกนา ของสพนค ดาเกษตรและ
อาหาร เพพอ
พ เพพม
พ มลลคสาและศพกยภาพ
ในการแขสงขพนทางการตลาด รวมทพงน
สสงเสรพมการพพฒนาเข ดาสลเส ศรษฐกพจสม
เขมยว (ตสอยอดปม 2556)

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพงพ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม

11/2558-11/255
9

519,593.00

8/2559-9/2560

400,000.00

1/2559-12/2559

4,019,727.00

10/2558-10/255
9

18,560,900.00

ศ.ดร.แซบเปม ยรน กมวาลา
มหาวพทยาลพยพระจอมเกล ดาธนบธรม
รศ.นพต พ ชลเชพด
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
ผศ.อพทธพพงศน มหาธนเศรษฐน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
ผศ.วพษณธ อรรถวานพช
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
42

การวพเคราะหนและประเมพนผลกระทบ
จาการนก าผลงานวพจพยตสางๆ จากโครง
การพจพยไปใช ดประโยชนน ของสกานพกงาน
พพฒนาการวพจพยการเกษตร ปม งบ
ประมาณ 2559

ผศ.กพมปนาท วพจต
พ รศรมกมล
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร

อ.เอพอ
น สพรจ
พ น
พ ดา
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรพพยากร
43

การศศกษาวพธก
ม ารเพาะเลมย
น งและการ
เกมบรพกษา Stem cells และ Stem
cell factors ในสธนพข

น.สพ.ดร. อนธชต
พ สพทธพไชยากธล
ราชตฤณมพยสมาคมแหสงประเทศไทยในพระบรม
ราชลปถพมภน
ผศ.สธเจตนน ชพน
พ ชม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

44

การสร ดางเครพอ
พ งต ดนแบบระดพบโรงงาน
เพพอ
พ ผลพตแคโรทมนอยดนเข ดมข ดนจาก
นกน ามพนปาลนมดพบ

รศ.ดร. พพชรพนทรน ระวมยพน
มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
รศ.เชาวน อพนทรประสพทธพธ
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร
นาย ณพ ฐวธฒ พ เนมยมสอน
มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
นางสาว รพตนา มสวงรพตนน
มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส
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44

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การสร ดางเครพอ
พ งต ดนแบบระดพบโรงงาน
เพพอ
พ ผลพตแคโรทมนอยดนเข ดมข ดนจาก
นกน ามพนปาลนมดพบ

คณะผผวด จ
ว จย

นายทวมชย
พ นพมาแสง
มหาวพทยาลพยเชมยงใหมส

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-10/255
9

18,560,900.00

อ.สยธมพร รพตนพพนธน
คณะวพศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพศวกรรมการอาหาร
45

การสพงเคราะหนผลกระทบของปพ จจพย
เสมย
พ บ
ม ทบาทสกาคพญตสอ
พ งทมม
อธตสาหกรรมการเพาะเลมย
น งปลานพล
(Oreochromis niloticus) ของ
ประเทศไทย

อ.ประพพนธนศก
พ ดพธ ศมรษะภลม พ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาเพาะเลมย
น งสพตวนนกนา

8/2559-11/2559

134,250.00

46

โครงการจพดทกาฐานข ดอมลลคธณคสาทาง
โภชนะของวพตถธดบ
พ อาหารสธกรใน
ประเทศไทย

ผศ.สธกญ
พ ญา รพตนทพบทพมทอง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
ผศ.ยธวเรศ เรพองพานพช
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
รศ.เนรมพตร สธขมณม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นายรณชพย สพทธพไกรพงษน
สถาบพนเทคโนโลยมพระจอมเกล ดาเจ ดาคธณทหาร
ลาดกระบพง

10/2558-10/255
9

4,950,500.00

ผศ.อรประพพนธน สสงเสรพม
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นางสาวทพพยนมนตน ใยเกษ
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยทพบกวาง ภาควพชาสพตวบาล
นางวรรณม ชพวปรมชา
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นายเกรมยงศพกดพธ สอาดรพกษน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและฝศ กอบรมการเลมย
น งสธกรแหสงชาตพ (ภาค
วพชาสพตวบาล)
อ.วพราวรรณ จธลโพธพธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
อ.สธกญ
พ ญา ยธงระแหง
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล
นางสาววราพพนธธน จพนตณวพชญน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (วพชาการ
อาหารสพตวน) ภาควพชาสพตวบาล
นางภคอร อพครมธธรากธล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน (การผลพตสพตวน
ปม ก) ภาควพชาสพตวบาล
นางสาวทพสนพนทนน หงสะพพก
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนวจ
พ พยและพพฒนาทางสพตวศาสตรน(การผลพตสพตวน
เคมย
น วเอพอ
น งขนาดเลมก)ภาควพชาสพตวบาล
นางสาวภพทราพร ภธมรพนทรน
มหาวพทยาลพยศพลปากร
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จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

46

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

โครงการจพดทกาฐานข ดอมลลคธณคสาทาง
โภชนะของวพตถธดบ
พ อาหารสธกรใน
ประเทศไทย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

นายพพเชษฐน ศรมบญ
ธ ยงคน
มหาวพทยาลพยศพลปากร

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-10/255
9

4,950,500.00

3/2559-9/2559

1,461,268.00

11/2558-11/256
0

1,117,050.00

นางนพวรรณ ชมชพย
กรมปศธสต
พ วน
นางหทพยรพตนน พลายมาศ
จธฬาลงกรณนมหาวพทยาลพย
นายวพทธวพช โมฬม
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมสรธ นารม
ณพ ฐนพนทน แสนทวมสข
ธ
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมสรธ นารม
47

นวพตกรรมการออกแบบผลพตภพณฑน
ภาชนะเครพอ
พ งใช ดบนโตณะอาหารทมเพ ปม น
มพตรตสอสพงพ แวดล ดอมจากวพสดธคอมโพสพ
ทชมวภาพปาลนมนกน ามพน (โครงการตสอ
เนพอ
พ งระยะทมมพ 2)

รศ.สพงหน อพนทรชลโต
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร

ผศ.รพตนาวรรณ มพพงคพงพ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาเทคโนโลยมและการจพดการสพงพ แวดล ดอม
48

ออกแบบพพฒนาสร ดางจอบขธดระบบ
ไฮดรอลพกสนแบบ 4 ใบมมด

รวม
แหลลงททน
-

นายสมพจนน คกาแก ดว
สกานพกงานวพทยาเขต กกาแพงแสน
กองบรพหารการวพจพยและบรพการวพชาการ
นายนพตรพ งคน พงษน พานพช
สกานพกงานวพทยาเขต กกาแพงแสน
กองบรพหารการวพจพยและบรพการวพชาการ (ฝส ายเครพอ
พ ง
จพกรกลการเกษตรแหสงชาตพ)

48 โครงการ

งบประมาณ

บาท

121,638,274.00

สจาน จกงานพ จฒนาเทคโนโลยออวกาศและภผมส
ว ารสนเทศ (องครการมหาชน)

1

การประเมพนศพกยภาพผล ดประกอบการ
SME ภายใต ด SKP เพพอ
พ เข ดาสลส Global
Value Chain

ผศ.เชฎฐา ชกานาญหลสอ
คณะวพศวกรรมศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
ผศ.ชพยวพฒนน นธสมทอง
คณะวพศวกรรมศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
ผศ.สพรางคน กลพน
พ คกาสอน
คณะวพศวกรรมศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
อ.พพชรา ศรมพระบธ
คณะพาณพชยนาวมนานาชาตพ ศรมราชา
ภาควพชาวพทยาการเดพนเรพอและโลจพสตพกสนทางทะเล
อ.จพราภรณน ประดพบวงษน
คณะวพศวกรรมศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ

3/2559-4/2560

380,000.00

2

การศศกษาแบบจกาลองอธปสงคนอป
ธ ทาน
ข ดาว โครงสร ดางต ดนทธนและมลลคสาเพพม
พ
โครงการพพฒนาแบบจกาลองเชพงพลวพต
อธปสงคน และอธปทานข ดาว โดยการ
ประยธกตนใช ดเทคโนโลยมสการวจระยะ
ไกลสกานพกงานพพฒนาเทคโนโลยม
อวกาศและภลมส
พ ารสนเทศ (องคนการ
มหาชน)

อ.ธนสพน ถนอมพงษน พพนธน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

3/2559-3/2560

2,000,000.00
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2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การศศกษาแบบจกาลองอธปสงคนอป
ธ ทาน
ข ดาว โครงสร ดางต ดนทธนและมลลคสาเพพม
พ
โครงการพพฒนาแบบจกาลองเชพงพลวพต
อธปสงคน และอธปทานข ดาว โดยการ
ประยธกตนใช ดเทคโนโลยมสการวจระยะ
ไกลสกานพกงานพพฒนาเทคโนโลยม
อวกาศและภลมส
พ ารสนเทศ (องคนการ
มหาชน)

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ผศ.วพษณธ อรรถวานพช
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน

งบประมาณ
( บาท )

3/2559-3/2560

2,000,000.00

อาจารยนณพฐพงษน พพฒนพงษน
คณะเศรษฐศาสตรน มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรน
3

การออกแบบวพธก
ม ารลดการสพน
พ
สะเทพอนของโครงสร ดางดาวเทมยม
แบบแซนวพช

ผศ.พงศนธร พรหมบธตร
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

4/2559-6/2560

550,000.00

4

โครงการพพฒนาแบบจกาลองและระบบ
ประมวลผลเพพอ
พ การหาพพน
น ทมเพ สมย
พ ง
ภาวะแห ดงแล ดงแบบอพตโนมพต พ

ผศ.กาญจนนเขจร ชลชพ
ม
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการจพดการปส าไม ด

6/2559-9/2559

2,000,000.00

5

โครงงานวพจพยการพพฒนาระบบผลพต
อพตโนมพตเพ พพอ
พ ประกอบเข ดากพบแขนกล
อธตสาหกรรม

ผศ.ฐพตก
พ ร พพตนพพบล
ล
คณะวพศวกรรมศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมอธตสาหการ
อ.พธฒพ
พ งศนธ ขธนทรง
คณะวพศวกรรมศาสตรน ศรมราชา
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล
ดร.ณพ ฐวพฒนน หงสนกาญจนกธล
สกานพกงานพพฒนาเทคโนโลยมอวกาศและภลม พ
สารสนเทศ (องคนการมหาชน)

3/2559-2/2560

320,000.00

นายจพโรจ ทองตา
สกานพกงานพพฒนาเทคโนโลยมอวกาศและภลม พ
สารสนเทศ (องคนการมหาชน)
นายจตธพร ทองลพม
พ
คณะวพศวกรรมศาสตรนศรมราชา สาขาวพชาวพศวกรรม
เครพอ
พ งกลและการผลพต
นายเมธา เพชรอาวธธ
คณะวพศวกรรมศาสตรนศรมราชา สาขาวพชาวพศวกรรม
เครพอ
พ งกลและการผลพต
นายดนพย ฮพลมม
คณะวพศวกรรมศาสตรนศรมราชา สาขาวพชาวพศวกรรม
เครพอ
พ งกลและการผลพต

รวม
แหลลงททน
1

5 โครงการ

งบประมาณ

บาท

5,250,000.00

สจาน จกงานพ จฒนาเศรษฐกวจจากฐานชอวภาพ (องครการมหาชน)
การกพกเกมบคารนบอนของการปลลกปส า
บนพพน
น ทมส
พ งล ณ สถานมเกษตรหลวง
อสางขางจพงหวพดเชมยงใหมส

ผศ.สาพพศ ดพลกสพมพพนธน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
ผศ.รธงส เรพอง พลลศพร พ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
นางสาวนรพนธร จกาวงษน
คณะวนศาสตรน บางเขน
สกานพกงานเลขานธการ

10/2558-12/255
9
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1

การกพกเกมบคารนบอนของการปลลกปส า
บนพพน
น ทมส
พ งล ณ สถานมเกษตรหลวง
อสางขางจพงหวพดเชมยงใหมส

อ.พรเทพ เหมพอนพงษน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
ผศ.บธญวงศน ไทยอธตสสาหน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

10/2558-12/255
9

1,500,000.00

2

การขศน
น รลปโครงรสางเลมย
น งเซลลนต ดน
กกาเนพดแบบมมรพ
ล รธนจากพอลพแลคตพ
คแอสพดเพพอ
พ พพฒนาให ดเปม นกระดลก
เทมยม

ดร.รพงสพมา ชลคธป
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
ดร.พพมพนชนก พพมพนทนตน
มหาวพทยาลพยวลพยลพกษณน

8/2559-7/2560

1,800,000.00

ดร.พพมพนพร อธทยารพตนน
สถาบพนเทคโนโลยมนวพ เคลมยรนแหสงชาตพ
ดร.ทพศนมย น เพพม
พ ไทย
คณะแพทยศาสตรนศรพ รพ าชพยาบาล มหาวพทยาลพย
มหพดล
3

การคพดเลพอกพรพกขมห
น นลทนแล ดงโดย
การเหนมย
พ วนก าให ดเกพดการกลายพพนธธน
ด ดวยรพงสมแกมมา

อ.อรอธษา คกาสธข
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพฤกษศาสตรน
อ.คทารพตนน ชลศรมเอมย
พ ม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชารพงสมประยธกตนและไอโซโทป
รศ.คณพล จธฑามณม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพฤกษศาสตรน
นางสาวณพ ฐน
น ช
พ ภล สธกน
พ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ศลนยนวจ
พ พยนพวเคลมยรนเทคโนโลยม

8/2559-8/2560

400,000.00

4

การจพดการอยสางมมสวส นรสวมของชธมชน
เพพอ
พ สสงเสรพมคธณคสาระบบนพเวศจาก
ความหลากหลายทางชมวภาพของนก
บรพเวณชายฝพพ ง อกาเภอบ ดานแหลม
จพงหวพดเพชรบธรม ภายใต ดสภาวะการ
เปลมย
พ นแปลงสภาพภลมอ
พ ากาศ

อ.นฤชพต ดกาปพ น
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

9/2559-8/2560

850,000.00

5/2559-4/2560

2,000,000.00

ผศ.สธรพตนน บพวเลพศ
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
ผศ.กพลยาณม กธลชพย
คณะสพงคมศาสตรน มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ
อ.เมธม จพนทโรปกรณน
คณะวพทยาศาสตรนศรมราชา
ภาควพชาทรพพยากรและสพงพ แวดล ดอม
นายชาตรม นพม
พ ปม
คณะสพงพ แวดล ดอม ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
5

การจพดตพงน ธนาคารเซลลนสต
พ การ
พ วนเพพอ
อนธรพกษน และการใช ดประโยขนนความ
หลากหลายทางชมวภาพอยสางยพพงยพน

ผศ.ชนพนทรน ตพรวพฒนวานพช
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสรมรวพทยา
ผศ.กรรณพการน ศพรภ
พ ท
พ รประวพต พ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพยาธพวท
พ ยา
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ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

5

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การจพดตพงน ธนาคารเซลลนสต
พ การ
พ วนเพพอ
อนธรพกษน และการใช ดประโยขนนความ
หลากหลายทางชมวภาพอยสางยพพงยพน

คณะผผวด จ
ว จย

ดร.ไสว วพงหงษา
กรมอธธยานแหสงชาตพ สพตวนปสา และพพนธธพ
น ช
พ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

5/2559-4/2560

2,000,000.00

10/2558-1/2559

700,000.00

11/2558-11/255
9

700,000.00

10/2558-9/2559

2,000,000.00

นางสาวดรธณม โสภา
กรมปศธสต
พ วน
6

การจพดทกาบพญชมรายการไกสพน
พน เมพอง
ไทยเพพอ
พ การอนธรพกษน และใช ดประโยชนน
ทางเศรษฐกพจ

ผศ.ศกร คธณวธฒฤ
พ ทธพรณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล
อ.ธนาทพพยน สธวรรณโสภม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล
นางสาวดรธณม โสภา
กรมปศธสต
พ วน
นายธมระชพย ชสอไม ด
กรมปศธสต
พ วน
นายเจนรงคน คกามงคธณ
กรมปศธสต
พ วน
นายอกานวย เลมย
น วธารากธล
กรมปศธสต
พ วน

7

การใช ดเชพอ
พ ฟพน นฟล
น แอคตพโนมพยซมทเพพอ
และยพบยพงน การระบาดของไส ดเดพอน
ฝอยรากปมในดพนและการตรวจ
ตพดตามประสพทธพภาพของเชพอ
น แอคตพ
โนมพยซมททมใพ สสลงในดพน

ผศ.พงศนระวม นพม
พ น ดอย
คณะศพลปศาสตรนและวพทยาศาสตรน กกาแพงแสน
ภาควพชาวพทยาศาสตรน

อ.พรทพพยน เรพอนปานพนทน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
8

การตรวจวพเคราะหนลกาดพบเบสตลอด
สายดมเอมนเอในไมโตคอนเดรมยของไกส
พพน
น เมพองไทย

ผศ.ชนพนทรน ตพรวพฒนวานพช
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาสรมรวพทยา
ผศ.กรรณพการน ศพรภ
พ ท
พ รประวพต พ
คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน
ภาควพชาพยาธพวท
พ ยา
นายอกานวย เลมย
น วธารากธล
กรมปศธสต
พ วน
นายธมระชพย ชสอไม ด
กรมปศธสต
พ วน
รศ.สธภาพร อพสรพโยดม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล

9

การประเมพนการกพกเกมบคารนบอนของ
การปลลกปส าบนพพน
น ทมส
พ งล ตามระเบมยบวพธ ม
การโครงการลดกณาซเรพอนกระจกภาค
สมพครใจตามมาตรฐานของประเทศ
ไทย

ผศ.สาพพศ ดพลกสพมพพนธน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

10/2558-12/255
9

230,000.00

10

การประเมพนพพนธธก
น ล ดวยปส าและกล ดวย
ประดพบเพพอ
พ การพพฒนาพพนธธรน ะดพบ
เศรษฐกพจ

นางกพลยาณม สธวท
พ วพส
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยปากชสอง ภาควพชาพพชสวน
นางสาวพพมพนนภ
พ า เพมงชสาง
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยปากชสอง ภาควพชาพพชสวน

12/2558-11/255
9

792,220.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

10

การประเมพนพพนธธก
น ล ดวยปส าและกล ดวย
ประดพบเพพอ
พ การพพฒนาพพนธธรน ะดพบ
เศรษฐกพจ

ศ.เบญจมาศ ศพลาย ดอย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
ผศ.ภาสพนตน ศารทลลทพต
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
นางสาวพพนจ
พ กรพนทนธพญญกพจ
คณะเกษตร บางเขน
สถานมวจ
พ พยปากชสอง ภาควพชาพพชสวน

12/2558-11/255
9

792,220.00

11

การเปลมย
พ นแปลงสภาพภลมอ
พ ากาศตสอ
การเจรพญเตพบโต ระบบการสพบพพนธนู ธ
ปรพมาณและคธณภาพผลมะละกอ

ผศ.เกรมยงศพกดพธ ไทยพงษน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน

8/2559-7/2560

1,500,000.00

12

การผลพตถสานคธณภาพสลงจากไม ดตสาง
ถพน
พ ในสวนปส าสาธพตสถานมเกษตรหลวง
อสางขาง

อ.พงษน ศก
พ ดพธ เฮงนพรพนดรน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน
ผศ.ไตรรพตนน เนมยมสธวรรณ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนผลพตภพณฑน

8/2559-10/2560

500,000.00

13

การพพฒนากระบวนการเกมบรพกษาต ดน
พะยลงปลอดเชพอ
น ในสภาพเยพอกแขมง
เพพอ
พ การเกมบรพกษาสายพพนธนูพ
ธ ะยลงใน
ระยะยาว

ดร.วรรณสพร พ วรรณรพตนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ

7/2559-6/2560

400,000.00

14

การพพฒนาการใช ดประโยชนนใบและ
เหง ดาสพบปะรดอยสางครบวงจรและการ
ประเมพนมลลคสาและความเปม นไปได ดเชพง
พาณพชยน

ดร.พพลาณม ไวถนอมสพตยน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ผศ.ศกร คธณวธฒฤ
พ ทธพรณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาสพตวบาล
ดร.วราวธฒ พ ศธภมพตรมงคล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
ดร.ปฐมา จาตกานนทน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
ดร.อพนธพกา บธญแดง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาวอพนฟาล ตาเละ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาวรสูงธ ทพวา วพนสธขศรม
ศลนยนพพนธธวศ
พ วกรรมและเทคโนโลยมชวม ภาพแหสงชาตพ

8/2559-7/2560

1,500,000.00

1/2559-9/2559

4,000,000.00

นางสาวชลลดา บธราชรพนทรน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
15

การพพฒนาธนาคารรหพสพพนธธกรรมข ดาว
ไทย

รศ.อภพชาตพ วรรณวพจต
พ ร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
ดร. วพนธพย กมลสธขยพนยง
ศลนยนพพนธธวศ
พ วกรรมและเทคโนโลยมชวม ภาพแหสงชาตพ
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จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

15

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนาธนาคารรหพสพพนธธกรรมข ดาว
ไทย

คณะผผวด จ
ว จย

นายศพรพ
พ พฒนน เรพองพยพคฆน
สกานพกงานวพทยาเขต กกาแพงแสน
กองบรพหารการวพจพยและบรพการวพชาการ
นายเอกวพฒนน ไชยชธมภล
ศลนยนวท
พ ยาศาสตรนข ดาว ม. เกษตรศาสตรน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1/2559-9/2559

4,000,000.00

8/2559-7/2560

2,500,000.00

ดร. สมวงษน ตระกลลรธงส
ศลนยนวท
พ ยาศาสตรนข ดาว ม. เกษตรศาสตรน
นายอาณพ ต พ สธขวม งศน
ศลนยนวท
พ ยาศาสตรนข ดาว ม. เกษตรศาสตรน
นายชาตรม แสนสธข
ศลนยนวท
พ ยาศาสตรนข ดาว ม. เกษตรศาสตรน
16

การพพฒนาแนวทางในการใช ดประ
โยชนนจากมโหรา (Typhonium
trilobatum (L.) Schott) ในเชพง
พาณพชยน

รศ.สธรวพช วรรณไกรโรจนน
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาพพชสวน
รศ.ดวงใจ ศธขเฉลพม
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาปส าไม ด
ภก.ผศ.ดร.วพชย
พ สพนตพมาลมวรกธล
xx
นายทพวธวพฒ นาพพรณ
ธ
xx
อ.สธธด
พ า มณมอเนกคธณ
xx
นายมานพ ผ ดูลพพฒนน
xx
นายธมรวธฒ พ แสงนพล
xx

17

การพพฒนาบรรจธภณ
พ ฑนจากพลาสตพก
ชมวภาพสกาหรพบผลพตภพณฑนอาหารทะเล
แชสเยพอกแขมง-แชสเยมน

อ.ณพ ฐดนพย หาญการสธจรพต
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
ผศ.อกาพร เสนสห น
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ
รศ.รพงรอง ยกส ดาน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาเทคโนโลยมการบรรจธและวพสดธ

3/2559-3/2560

1,500,000.00

18

การพพฒนาผลพตภพณฑนตการพบเขากวาง
อสอน(ชนพดแคปซลล)

ดร.สธพนพดา วพนจ
พ ฉพ ย
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.วราวธฒ พ ศธภมพตรมงคล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
ดร.ศพรล
พ ก
พ ษณน เลมย
น งประยลร
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

2/2559-12/2559

900,000.00
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ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

18

การพพฒนาผลพตภพณฑนตการพบเขากวาง
อสอน(ชนพดแคปซลล)

นางสาวพพลลภา วธฒภ
พ าพรกธล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาวชลลดา บธราชรพนทรน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
ดร.เนตรดาว มธสก
พ มาศ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

2/2559-12/2559

900,000.00

19

การพพฒนาระบบบกาบพดนกน าเสมย ณ
แหลสงกกาเนพดสกาหรพบโฮมสเตยนและ
รมสอรนท ในจพงหวพดสมธทรสงคราม

ดร.ลพกขณา เบมญจวรรณน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
ดร.วรธณศพกดพธ เลมย
พ มแหลม
คณะวพศวกรรมศาสตรน มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรน

9/2559-8/2560

1,200,000.00

1/2559-12/2559

3,000,000.00

นางสาวปพ ยะรพตนน วพจพกขณนสงพ สพทธพธ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ศลนยนปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยและเรพอนปลลกพพชทดลอง (
ศลนยนวจ
พ พยและบรพการวพชาการ)
นายชพษนธวพฒนน มณมศรมขกา
ศลนยนประสานงานวพจพยเพพอ
พ ท ดองถพน
พ จพงหวพด
สมธทรสงคราม
นายเอนก สธขเจรพญ
สกานพกงานวพทยาเขต กกาแพงแสน
กองบรพหารการวพจพยและบรพการวพชาการ (ฝส ายเครพอ
พ ง
จพกรกลการเกษตรแหสงชาตพ)
20

การพพฒนาและปรพบปรธงระบบฐาน
ข ดอมลลทรพพยากรพพนธธกรรม และเวมบ
ไซตน www.nbbch.org

รศ.อพศนมย น กสอตระกลล
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมคอมพพวเตอรน
นายวสธเทพ ขธนทอง
ศลนยนศก
ศ ษาการจพดการบการธงรพกษา
นายธนภพทร ขพนตพยาภรณน
ศลนยนศก
ศ ษาการจพดการบการธงรพกษา
นายธนพพฒนน สธกแสงศรม
ศลนยนศก
ศ ษาการจพดการบการธงรพกษา
นายสธกฤษ โชตพภท
พ รศรม
หนสวยปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยเชมย
พ วชาญเฉพาะการประมวล
ผลภาษาธรรมชาตพและเทคโนโลยมสารสนเทศอพจฉรพยะ
นายปพ ณณวพชญน ขาวฤกษน
หนสวยปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยเชมย
พ วชาญเฉพาะการประมวล
ผลภาษาธรรมชาตพและเทคโนโลยมสารสนเทศอพจฉรพยะ
นายวมรภพทร แก ดวรากมธข
หนสวยปฏพบต
พ ก
พ ารวพจพยเชมย
พ วชาญเฉพาะการประมวล
ผลภาษาธรรมชาตพและเทคโนโลยมสารสนเทศอพจฉรพยะ
นางสาวทพดดาว กลมบพพกล
ธ
ศลนยนศก
ศ ษาการจพดการบการธงรพกษา
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพพฒนาและปรพบปรธงระบบฐาน
ข ดอมลลทรพพยากรพพนธธกรรม และเวมบ
ไซตน www.nbbch.org

คณะผผวด จ
ว จย

นางสาวเชษฐนสด
ธ า เลนะนพนทน
ศลนยนศก
ศ ษาการจพดการบการธงรพกษา

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1/2559-12/2559

3,000,000.00

นางอารมรพตนน ทองใบ
ศลนยนศก
ศ ษาการจพดการบการธงรพกษา
21

การพพฒนาสมย ดอมและสารตกแตสง
สกาเรมจสกาหรพบสพงพ ทอด ดวยสารสกพดจาก
กากกาแฟ

ผศ.จพนทรนทพ
พ ยน เศรษฐยานนทน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาการสพงพ ทอ
ผศ.พรทพพยน ธลปถมพงศน
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาการสพงพ ทอ
ผศ.พจนารถ สธวรรณรธจ พ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเคมม

7/2559-9/2560

850,000.00

22

การศศกษากระบวนการย ดอมครามและ
การพพฒนารลปแบบผ ดาทอเดนพมสกาหรพบ
ผ ดายมนสนทอมพอและทอเครพอ
พ งด ดวย
กระบวนการทมเพ ปม นมพตรตสอสพงพ แวดล ดอม

ดร.รพงสพมา ชลคธป
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
ดร.สธธรม า วพทยากาญจนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
อ.ณพ ฐดนยน รธงส เรพองกพจไกร
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาการสพงพ ทอ
ดร.รพนตพล มงคลรพตนาสพทธพธ
คณะอธตสาหกรรมสพงพ ทอและออกแบบแฟชพน
พ
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลพระนคร

8/2559-7/2560

1,800,000.00

11/2558-1/2560

900,000.00

11/2558-1/2560

200,000.00

วสาทมพ ร.ต.ณพ ฐวพชร นพธท
พ องสกธล
บรพษพท เนเชอรพล ณพช จกากพด
23

การศศกษาความหลากชนพดและ
สถานภาพการอนธรพกษน พรรณพพชวงศน
บธก บอน ในปส าดงพญาเยมน-เขาใหญส

รศ.ดวงใจ ศธขเฉลพม
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาปส าไม ด
รศ.ดวงใจ ศธขเฉลพม
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาปส าไม ด
สธธด
พ า มณมอเนกคธณ
มหาวพทยาลพยสธโขทพย
นายมานพ ผ ดูลพพฒนน
กรมอธทยานแหสงชาตพ สพตวนปสา และพพนธธพ
น ช
พ

24

การศศกษาพพชวงศนบก
ธ บอน
(Araceae) ในปส าดงพญาเยมน-เขา
ใหญส เพพอ
พ การอนธรพกษน และการใช ด
ประโยชนน

รศ.ดวงใจ ศธขเฉลพม
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาปส าไม ด
สธธด
พ า มณมอเนกคธณ
มหาวพทยาลพยสธโขทพย
นายมานพ ผ ดูลพพฒนน
กรมอธทยานแหสงชาตพ สพตวนปสา และพพนธธพ
น ช
พ
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

การศศกษาพพชวงศนบก
ธ บอน
(Araceae) ในปส าดงพญาเยมน-เขา
ใหญส เพพอ
พ การอนธรพกษน และการใช ด
ประโยชนน

คณะผผวด จ
ว จย

นางสาวพรรณม เดสนรสูงธ เรพอง
กรมปส าไม ด กระทรวงทรพพยากรธรรมชาตพและสพงพ
แวดล ดอม

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

11/2558-1/2560

200,000.00

2/2559-1/2560

1,000,000.00

ผศ.สาวพตรม รธจธพ นพาณพช
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร
อ.เฉลมยว เพชรทอง
มหาวพทยาลพยราชภพฏกาญจนบธรม
นายทพวธวพฒ นาพพรณ
ธ
คณะวพทยาศาสตรน ภาควพชาพฤกษศาสตรน
25

การศศกษาศพกยภาพของธธรกพจทสอง
เทมย
พ วเชพงความหลากหลายทาง
ชมวภาพของเส ดนทางจพงหวพดกระบมพ

อ.ไพฑลรยน เจตธการงชพย
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการตลาด
รศ.ยธรพร ศธทธรพตนน
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการจพดการ
อมร อารม
โรงเรมยนสาธพตแหสงมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
อ.ดธสต
พ ก
ธ าณพชยน
พ า ศพรศ
พ ดพพ
โรงเรมยนสาธพตแหสงมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน

26

การสการวจกลสูม
ธ รอยเลพอ
พ นมมพลพงใน
จพงหวพดเชมยงราย จากเหตธการณพแผสน
ดพนไหว ขนาด 6.3 รพกเตอรน วพนทมพ 5
พฤษภาคม พ.ศ.2557 จพงหวพด
เชมยงรายเพพอ
พ ประเมพนระดพบอพนตราย
จากแผสนดพนไหว

ผศ.ภาสกร ปนานนทน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

7/2559-6/2560

1,800,000.00

27

โครงการการพพฒนาหลพกเกณฑนข ดอ
กกาหนดผลพตภพณฑนในกลธม
ส เครพอ
พ งนธสง
หสม

ดร.สธธรม า วพทยากาญจนน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นางสาวชลลดา บธราชรพนทรน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
อ.ณพ ฐดนยน รธงส เรพองกพจไกร
คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควพชาวพทยาการสพงพ ทอ
นายชพยพร สามพธม
ส พวง
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นายเคมยวเพชร ลบแย ดม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ
นางวารธณม ธนะแพสยน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสมบลรณน ปลพม
น ปพ ญญา
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร

11/2558-8/2559

300,000.00
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คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

27

โครงการการพพฒนาหลพกเกณฑนข ดอ
กกาหนดผลพตภพณฑนในกลธม
ส เครพอ
พ งนธสง
หสม

ผศ.ดร.รพตนพล มงคลรพตนาสพทธพ
มหาวพทยาลพยราชมงคลพระนคร

11/2558-8/2559

300,000.00

28

โครงการดกาเนพนการประเมพนมลลคสา
บรพการระบบนพเวศอสาวไรสเลยน-แหลม
พระนาง ตกาบลอสาวนาง อกาเภอเมพอง
จพงหวพดกระบมแ
พ ละ ศศกษาทบทวนแบบ
จกาลองประเมพนมลลคสาระบบนพเวศปส าต ดน
นกน า

อ.กพตตพชย
พ ดวงมาลยน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

12/2558-10/255
9

900,000.00

รศ.โสมสกาว เพชรานนทน
คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน
ภาควพชาเศรษฐศาสตรน
ดร.พงษน ศก
พ ล
ธ
พ ดพธ วพทวพสชธตก
ข ดาราชการบกานาญ กรมอธทยานสพตวนปสาและพพนธธพ
น ช
พ
ผศ.อรอนงคน ผพวนพล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
29

โครงการพพฒนาผลพตภพณฑนจากวพสดธ
เส ดนใยสพบปะรด

ดร.รพงสพมา ชลคธป
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายเทคโนโลยมชวม มวลและพลพงงานชมวภาพ

11/2558-5/2560

400,000.00

30

โครงการรวบรวมสายพพนธธม
น ะพร ดาวพพน
น
เมพองไทยเพพอ
พ การอนธรพกษน และใช ด
ประโยชนนทางเศรษฐกพจ

อ.ศพวเรศ อารมกจพ
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชไรสนา
ดร.สามารถ วพนชนะ
ศลนยนพพนธธวศ
พ วกรรมและเทคโนโลยมชวม ภาพแหสงชาตพ

3/2559-9/2559

1,000,000.00

7/2559-6/2560

700,000.00

ผศ.วชพรญา อพม
พ สบาย
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
รศ.กฤษณา กฤษณพธกตน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
อ.ราตรม บธญเรพองรอด
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาพพชสวน
นายเอกวพฒนน ไชยชธมภล
ศลนยนวท
พ ยาศาสตรนข ดาว มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรน
นางสาวทพพยา ไกรทอง
ศลนยนวจ
พ พยพพชสวนชธมพร
นางปรพญญา หรลนหมม
ศลนยนวจ
พ พยพพชสวนชธมพร
31

โครงการศศกษาสถานการณนการใช ด
ประโยชนนและแนวโน ดมการเปลมย
พ น
แปลงศพกยนการผลพตของทรพพยากร
ประมง

รศ.จพราภพษ อพจจพมางกลร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง
รศ.จารธมาศ เมฆสพมพพนธน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
อ.ศพนสนมย น หวพงวรลพกษณน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

31

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการศศกษาสถานการณนการใช ด
ประโยชนนและแนวโน ดมการเปลมย
พ น
แปลงศพกยนการผลพตของทรพพยากร
ประมง

คณะผผวด จ
ว จย

ดร.ณพศรา ถาวรโสตรน
คณะประมง ศลนยนวจ
พ พยเพพอ
พ การพพฒนาชายฝพพ ง

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

7/2559-6/2560

700,000.00

7/2559-6/2560

1,320,000.00

7/2559-6/2560

480,000.00

นายทวมป บธญวานพช
นพกวพจพยอพสระ
32

โครงการศศกษาสถานการณนสงพ แวด
ล ดอมทางนกน าและแนวโน ดมการเปลมย
พ น
แปลงของปพ จจพยทางนพเวศอธทกวพทยา
ทมม
พ บ
ม ทบาทตสอทรพพยากรประมง

รศ.จพราภพษ อพจจพมางกลร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง
ผศ.มณชนนศ
พ าษน ศรมสมวงศน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง
รศ.เชษฐพงษน เมฆสพมพพนธน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล
รศ.จารธมาศ เมฆสพมพพนธน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาประมง
อ.จพตราภรณน ฟพ กโสภา
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนทางทะเล

33

โครงการศศกษาสมรรถนะของชธมชน
ด ดานการจพดการประมงรสวมเพพอ
พ การ
อนธรพกษน ทรพพยกรชายฝพพ ง

รศ.จพราภพษ อพจจพมางกลร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง
อ.อธไรรพฒทน เนตรหาญ
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง
อ.ศพนสนมย น หวพงวรลพกษณน
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง
ดร.ชาครพต เรพองสอน
คณะประมง ศลนยนวจ
พ พยเพพอ
พ การพพฒนาชายฝพพ ง
นางสาวสธชาดา บธญภพกดม
กรมประมง

34

บลรณาการความรล ดด ดานศพกยนการผลพต
ทรพพยากรในระบบนพเวศและการขพบ
เคลพอ
พ นโดยชธมชนเพพอ
พ พพฒนาระบบ
การจพดการทรพพยากรประมงเชพง
อนธรพกษน : กรณมศก
น ทมอ
พ าส วไทย
ศ ษาพพน
ฝพพ งตะวพนตก

รศ.จพราภพษ อพจจพมางกลร
คณะประมง บางเขน
ภาควพชาการจพดการประมง

7/2559-6/2560

35

ผลกระทบของการเปลมย
พ นแปลง
สภาพภลมอ
พ ากาศตสอสพงคมพพชและการ
กระจายของสพตวนปสาในพพน
น ทมม
พ รดกโลก
ทธงส ใหญส-ห ดวยขาแข ดง

ศ.ยงยธทธ ไตรสธรพตนน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาปส าไม ด

10/2558-10/255
9

อ.อนรรฆ พพฒนวพบล
ล ยน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาอนธรพกษน วท
พ ยา
นางอพชฎา ชพตโชตพ
กรมอธทยานแหสงชาตพ สพตวนปสา และพพนธธพ
น ช
พ
นายสมโภชนน มณมรพตนน
กรมอธทยานแหสงชาตพ สพตวนปสา และพพนธธพ
น ช
พ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

36

ผลการปลลกปส าบนพพน
น ทมส
พ งล ตสอการ
เปลมย
พ นแปลงการสะสมคารนบอนในดพน
และสมบพตข
พ องดพน

ผศ.สาพพศ ดพลกสพมพพนธน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
ผศ.รธงส เรพอง พลลศพร พ
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
นายพพธก
ม ร สธภาวงศน
คณะวนศาสตรน ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

10/2558-12/255
9

600,000.00

37

ผลของเครพอ
พ งเทศในสลตรเครพอ
พ งแกง
ไทยตสอสมบพตโพ ปรไบโอตพกของโป
รไบโอตพกแบคทมเรมยทางการค ดา

นางสาวจธฑามาศ กลพน
พ โซดา
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน
นางกนกวรรณ ยอดอพนทรน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน
นางเขมพพษ ตรมสวธ รรณ
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน
นายวพนชพย พพนธนทวม
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตภพณฑนอาหาร
ฝส ายจธลชมววพทยาประยธกตน

7/2559-6/2560

620,000.00

38

ผลผลพตมวลชมวภาพและการกพกเกมบ
คารนบอนในมวลชมวภาพของการปลลก
ปส าบนพพน
น ทมส
พ งล

ผศ.สาพพศ ดพลกสพมพพนธน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
นางสาวนรพนธร จกาวงษน
คณะวนศาสตรน บางเขน
สกานพกงานเลขานธการ
อ.พรเทพ เหมพอนพงษน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา
อ.จงรพก วพชรพนทรนรพตนน
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวนวพฒนวพทยา

10/2558-12/255
9

500,000.00

39

พฤกษเคมมของพรรณพพชวงศนบก
ธ
บอน(Araceae) ในปส าดงพญาเยมนเขาใหญส เพพอ
พ การใช ดประโยชนน

รศ.ดวงใจ ศธขเฉลพม
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาปส าไม ด
ผศ.สาวพตรม รธจธพ นพาณพช
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

11/2558-1/2560

400,000.00

12/2558-12/255
9

400,000.00

รศ.ดวงใจ ศธขเฉลพม
คณะวนศาสตรน บางเขน
ภาควพชาชมววพทยาปส าไม ด
นางสาวพรรณม เดสนรสูงธ เรพอง
กรมปส าไม ด กระทรวงทรพพยากรธรรมชาตพและสพงพ
แวดล ดอม
อ.เฉลมยว เพชรทอง
มหาวพทยาลพยราชภพฏกาญจนบธรม
นายทพวธวพฒ นาพพรณ
ธ
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน ภาควพชาพฤกษศาสตรน
40

พพฒนาผลพตภพณฑนประสะไพล(ชนพด
แคปซลล)

ดร.สธพนพดา วพนจ
พ ฉพ ย
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

40

พพฒนาผลพตภพณฑนประสะไพล(ชนพด
แคปซลล)

ดร.วราวธฒ พ ศธภมพตรมงคล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
นางสาวพพลลภา วธฒภ
พ าพรกธล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาวชลลดา บธราชรพนทรน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ

12/2558-12/255
9

400,000.00

41

พพฒนาผลพตภพณฑนสบลเส หลวและโลชพน
จากสารสกพดมะหาด

ดร.สธพนพดา วพนจ
พ ฉพ ย
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
ดร.วราวธฒ พ ศธภมพตรมงคล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ
นางสาวพพลลภา วธฒภ
พ าพรกธล
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายนาโนเทคโนโลยมและเทคโนโลยมชวม ภาพ
นางสาวชลลดา บธราชรพนทรน
สถาบพนค ดนคว ดาและพพฒนาผลพตผลทางการเกษตร
และอธตสาหกรรมเกษตร
ฝส ายพพฒนาเชพงธธรกพจ

12/2558-12/255
9

340,000.00

42

ระบบการผลพตพพชเชพงนพเวศโดยใช ด
ประโยชนนจากความหลากหลายของ
จธลน
พ ทรมยท
น เมพ ปม นประโยชนน เพพอ
พ การ
จพดการโรคพพชอยสางยพพงยพน

รศ.ณรงคน สพงหนบรธ ะอธดม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช

11/2558-1/2550

1,500,000.00

ผศ.อรอธมา เพมยซ ดาย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
ผศ.ธพดา เดชฮวบ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
ผศ.อนงคนนธช สาสนรพกกพจ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
ผศ.กรรณพการน ดวงมาลยน
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาจธลชมววพทยา
อ.สธพจนน กาเซมม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช
อ.ปพ ฐวพภา สงกธมาร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควพชาโรคพพช

รวม
แหลลงททน
1

42 โครงการ

งบประมาณ

บาท

45,382,220.00

สจาน จกงานมผลนวธช
ว จยพ จฒนา
การบกาบพดนกน าเสมยอธตสาหกรรมปลาส ดม
โดยวพธก
ม ารธรรมชาตพ กรณมศก
ศ ษา
ระบบบกาบพดนกน าเสมยแบบพพน
น ทมช
พ ม
ธส นกน า
เทมยม

อ.ธนพศรน ปพ ทมพพฑรล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

10/2558-11/255
9
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การบกาบพดนกน าเสมยอธตสาหกรรมปลาส ดม
โดยวพธก
ม ารธรรมชาตพ กรณมศก
ศ ษา
ระบบบกาบพดนกน าเสมยแบบพพน
น ทมช
พ ม
ธส นกน า
เทมยม

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2558-11/255
9

ผศ.อรอนงคน ผพวนพล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

งบประมาณ
( บาท )
300,000.00

อ.วพชรพงษน วาระรพมยน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.นพวรรณ เสมวพมล
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.อลงกรณน อพนทรพกษา
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม
อ.กพตตพชย
พ ดวงมาลยน
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

รวม
แหลลงททน
1

1

ปพ จจพยทมส
พ งส ผลและพพฒนาการของ
ระดพบคธณภาพการศศกษาของสถาน
ศศกษาขพน
น พพน
น ฐานจากผลการประเมพน
คธณภาพภายนอกทพงน ๓ รอบ ของ สม
ศ.

1

บาท

300,000.00

1 โครงการ

อ.วารธณม ลพภนโชคดม
คณะศศกษาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาการศศกษา

งบประมาณ

6/2559-3/2560

บาท

500,000.00

โครงการกกาหนดแผนกลยธทธนการ
สร ดางบธคลพกภาพองคนกร สกานพกพพฒนา
เทคโนโลยมอวกาศและภลมส
พ ารสนเทศ
(องคนการมหาชน)

1 โครงการ

รศ.ชพน
พ จพตตน แจ ดงเจนกพจ
คณะบรพหารธธรกพจ บางเขน
ภาควพชาการตลาด

งบประมาณ

6/2559-12/2559

500,000.00

บาท

500,000.00

หนลวยงานภาคเอกชน สถาบ จนการศศกษาววจ จย หนลวยงานภาคร จฐ
โครงการผลพตแอนตพบอดมเพพอ
พ งานวพจพย

ผศ.รพชนม ฮงประยลร
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
นางสาวศรมหรรษา มลพจารยน
ศลนยนเทคโนโลยมชวม ภาพเกษตร

10/2558-9/2559

นางสาวสมฤทพย พธม
ส ระชพฎ
ภาควพชาโรคพพช คณะเกษตร กกาแพงแสน
นายสมนศก เชพอ
น วงศนสกธล
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช
นางทพศนวรรณ ทรพพยนเลมก
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาโรคพพช

รวม
แหลลงททน
-

500,000.00

สจาน จกพ จฒนาเทคโนโลยออวกาศและภผมส
ว ารสนเทศ (องครการมหาชน); GISTDA

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

สจาน จกงานร จบรองมาตรฐานและประเมวนคทณภาพการศศกษา (องครการมหาชน)

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

งบประมาณ

100,000.00

หดางหทน
ด สลวนจจาก จด ตลาดยวงท เจรวญ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการศศกษาปพ จจพยการอนธรพกษน
พลพงงานของผล ดค ดาในตลาดสดของ
ประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
1

1

1

1/2559-12/2560

ผศ.สธจณ
พ ณา กรรณสลต
คณะสพงพ แวดล ดอม
ภาควพชาวพทยาศาสตรนสงพ แวดล ดอม

1 โครงการ

ศศกษาธรณมวท
พ ยาแหลสงถสานหพน ด ดวย
เทคนพคทางธรณมฟพสก
พ สน บ ดานคอนสา
ตกาบลเชมยงกลม อกาเภอปากชม
จพงหวพดเลย

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
50,000.00

บาท

50,000.00

1 โครงการ

ผศ.ดมเซลลน สวนบธรม
คณะวพทยาศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพทยาศาสตรนพน
พน พพภพ

7/2559-3/2560

งบประมาณ

442,175.00

บาท

442,175.00

หดางหทน
ด สลวนจจาก จด ร จกชาตวพาณวชยร
การวพจพยและพพฒนาต ดนแบบผลพตภพณฑน
จากเศษวพสดธของ ห ดางหธ ดนสสวนจกากพด
รพกชาตพพาณพชยน

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

หดางหทน
ด สลวนจจาก จด ไทยเจรวญ ไมนวงท

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.สพงหน อพนทรชลโต
คณะสถาปพ ตยกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชานวพตกรรมอาคาร

10/2558-9/2559

งบประมาณ

140,000.00

บาท

140,000.00

องครการบรวหารจ จดการกอาซเรชอนกระจก (องครการมหาชน)
การประเมพนปรพมาณกณาซเรพอนกระจก
ในชพน
น บรรยากาศด ดวยเทคโนโลยมการ
สการวจข ดอมลลระยะไกล (Remote
Sensing) ในพพน
น ทมป
พ ระเทศไทย

อ.พลนศพกดพธ ไม ดโภคทรพพยน
คณะสพงคมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาภลมศ
พ าสตรน

11/2558-1/2560

1,799,555.00

11/2558-11/255
9

1,495,574.99

อ.ดร.วาสพนม วรรณศพร พ
มหาวพทยาลพยธรรรมศาสตรน คณะศพลปกรรมศาสตรน
ผศ.ดร.สธจต
พ รา เจรพญหพรพญยพงพ ยศ
มหาวพทยาเกษตรศาสตรน คณะสพงคมศาสตรน ภาค
วพชาภลมศ
พ าสตรน
2

โครงการวพเคราะหนศก
พ ยภาพและสร ดาง
ความพร ดอมหนสวยงานภาครพฐในการ
ดกาเนพนงานลดกณาซเรพอนกระจก
มาตรการการจพดการของเสมยและนกน า
เสมย

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

ผศ.วพชย
พ ศพวะโกศพษฐ
คณะวพศวกรรมศาสตรน บางเขน
ภาควพชาวพศวกรรมเครพอ
พ งกล

งบประมาณ

บาท

3,295,129.99

อทดมแดรอฟ
ท ารมร อ.บดานโปลง จ ราชบผร อ
ผลของคะแแนนรสางกายขณะคลอด
ตสอการเปลมยนแปลงคะแแนนรสาง
กายหลพงคลอดและผลผลพตนกน านมใน
แมสโครมดนม

รวม

รวมทงสว
จน น
น

1 โครงการ

933 โครงการ

รศ.จมระชพย กาญจนพฤฒพพงศน
คณะเกษตร กกาแพงแสน
ภาควพชาสพตวบาล

งบประมาณ

งบประมาณ

1/2559-12/2559

50,000.00

1,712,841,449.40
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