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โครงการววจยบ
ปป 2551-2553 การเพอมส ประสอทธอภาพการบบาบทดนนาบ เสรยจากโรงงานผลอตเบรยรยบรอษทท ไทยเอเซรย แปซอฟคฟ บรอวเวอรรส จบากทด ดลวยการประยจกตยตามแนวพระราชดบารอธรรมชาตอชวช ย
ธรรมชาตอ ( ผผรล วช มโครงการ ) ไดลรบท ทจนจากบรอษทท ไทย เอเซรย แปซอฟคฟ บรอวเวอรรส จบากทด
ปป 2551-2554 การพทฒนาเทคนอคการบบาบทดนนาบ เสรยตามแนวพระราชดบารอเพพอส เพอมส ประสอทธอภาพการบบาบทดนนาบ เสรยอจตสาหกรรมการผลอตเอธอลนร ออกไซดยและเอธอลนร ไกลคอล ( ผผรล วช ม
โครงการ ) ไดลรบท ทจนจากบรอษทท ทรโอซรไกลคอล จบากทด
ปป 2551
โครงการศศกษาวอจยท และพทฒนาสองส แวดลลอมแหลมผทกเบรยน อทนเนพอส งมาจากพระราชดบารอ ตบาบลแหลมผทกเบรยน อบาเภอบลานแหลม จทงหวทดเพชรบจรร ( ผผรล วช มโครงการ ) ไดลรบท
ทจนจากมผลนอธชอ ยท พทฒนา
ปป 2551-2552 โครงการศศกษาวอจยท และพทฒนาสองส แวดลลอมแหลมผทกเบรยน อทนเนพอส งมาจากพระราชดบารอ ตบาบลแหลมผทกเบรยน อบาเภอบลานแหลม จทงหวทดเพชรบจรร ( ผผรล วช มโครงการ ) ไดล
รทบทจนจากมผลนอธชอ ยท พทฒนา
ปป 2556-2557 การจทดทบารายงานการปฏอบตท งอ านตามมาตรการปปองกทนและแกลไขผลกระทบสองส แวดลลอม รวมททงน มาตรการตอดตามตรวจสอบผลกระทบสองส แวดลลอม บรอเวณยอดเขา
ใหญช อบาเภอสทงขละบจรร จทงหวทดกาญจนบจรร ประจบาปป 2556 ( ผผรล วช มโครงการ ) ไดลรบท ทจนจากกรมควบคจมการปฏอบตท ทอ างอากาศ
ปป 2557-2558 การสรลางความเขลมแขขงชจมชนดลวยงานวอจยท วอทยาศาสตรยสงสอ แวดลลอมเชองนอเวศ ( ผผรล วช มโครงการ ) ไดลรบท ทจนจากเงอนรายไดลสวช นกลาง มก.
ปป 2559-2561 การศศกษาสถานภาพสองส แวดลลอมและจทดทบาแผนเฝปาระวทงคจณภาพสองส แวดลลอมและสจขภาพโครงการกชอสรลางโรงงานผลอตวทคซรนปปองกทนไขลหวทดใหญช/ไขลหวทดนก
องคยการเภสทชกรรม ตบาบลททบกวาง อบาเภอแกชงคอย จทงหวทดสระบจรร ( ผผรล วช มโครงการ ) ไดลรบท ทจนจากองคยการเภสทชกรรม
ปป 2560-2561 การศศกษาและจทดทบารายงานการตอดตามตรวจสอบผลกระทบสองส แวดลลอม ประจบาปป 2560 ของโครงการระบบขนสชงมวลชนกรจงเทพมหานคร ( ผผรล วช มโครงการ )
ไดลรบท ทจนจากบรอษทท ระบบขนสชงมวลชนกรจงเทพ จบากทด (มหาชน)
ปป 2560-2561 การศศกษาและจทดทบารายงานการเปลรยส นแปลงรายละเอรยดโครงการระบบขนสชงมวลชนกรจงเทพมหานคร (สชวนชชองนนทรร-สาทร) ( ผผรล วช มโครงการ ) ไดลรบท ทจน
จากบรอษทท ระบบขนสชงมวลชนกรจงเทพ จบากทด (มหาชน)
ปป 2561

การพทฒนาศทกยภาพเกรยส วกทบการจทดการขยะและนนาบ เสรยชจมชนของผผปล ฎอบตท งอ านองคยการบรอหารสชวนทลองถอนส ( ผผรล วช มโครงการ ) ไดลรบท ทจนจากมผลนอธชอ ยท พทฒนา

ปป 2561
การสรลางมาตรการสองส แวดลลอมศศกษาบนพพนน ฐานวอทยาศาสตรยผาช นกระบวนการทชองเทรยส วเชองวอทยาศาสตรยเพพอส การอนจรกท ษย กรณรศกศ ษาโครงการศศกษาวอจยท และพทฒนา
สองส แวดลลอมแหลมผทกเบรยน อทนเนพอส งมาจากพระราชดบารอ ( ผผรล วช มโครงการ ) ไดลรบท ทจนจากมผลนอธชอ ยท พทฒนา
ปป 2561

การสรลางสทญลทกษณยนาบ โชคเพพอส กระตจนล การเรรยนรผรล ะบบบบาบทดนนาบ เสรย ( หทวหนลาโครงการ ) ไดลรบท ทจนจากมผลนอธชอ ยท พทฒนา

ปป 2561
การเสรอมสรลางศทกยภาพการเรรยนรผกล ารจทดการขยะและนนาบ เสรยชจมชนตามแนวพระราชดบารอของกลจมช อาศาสมทครทรทพยากรธรรมชาตอและสองส แวดลลอม ( ผผรล วช มโครงการ )
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