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โครงการววจยบ
ปป 2553-2554 โครงกกรพภฒนกวสธกก กรตภดและคกบอออยของรถคกบอออยอยมกงมกประสสทธสภกพเพรอร เพสมร คคณภกพอออยและลดสสงร ปนเปปอป นทกตร ดส มกกภบอออย ( ผผรอ วม มโครงกกร ) ไดอรบภ ทคน
จกกสกกนภกงกนคณะกรรมกกรอออยและนนกก ตกลทรกย กระทรวงอคตสกหกรรม
ปป 2554-2555 กกรศศกษกควกมเปปนไปไดอเชสงเทคนสคเบรอน งตอนในกกรประเมสนปรสมกณนนกก มภนใน ทะลกยปกลยม ( หภวหนอกโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกสกกนภกงกนพภฒนกวสทยกศกสตรย
และเทคโนโลยกแหมงชกตส
ปป 2555
กกรพภฒนกรผปแบบกกรจภดกกรคกบอออยและชคดหภวคกบอออยเพรอร ลดสสงร ปนเปปอป นเขอกโรงงกนนนกก ตกล ( ผผรอ วม มโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกสกกนภกงกนคณะกรรมกกรอออยและ
นนกก ตกลทรกย
ปป 2555

กกรศศกษกควกมเปปนไปไดอในกกรจภดตภงน ศผนยยกระจกยสสนคอกของกลคมม จภงหวภดภกคกลกงตอนลมกง 1 ( ผผรอ วม มโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกกลคมม จภงหวภดภกคกลกงตอนลมกง 1

ปป 2555
ศศกษกแนวทกงกกรสรอกงควกมสภมพภนธยระดภบทอองถสนร กภบสหภกพพมมก ทภงน ภกครภฐ ภกคเอกชน และภกคประชกชน ( หภวหนอกโครงกกรยมอย ) ไดอรบภ ทคนจกกกลคมม จภงหวภด
ภกคกลกงตอนลมกง 1
ปป 2556

กกรรผจอ กก สกหรมกยขนกดเลกกอภตโนมภตส ( ผผรอ วม มโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกทคนอคดหนคนวสจยภ มก.

ปป 2556-2557 กกรออกแบบและพภฒนกเครรอร งเกกบผลปกลยมรมวง ( หภวหนอกโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกสกกนภกงกนพภฒนกวสทยกศกสตรยและเทคโนโลยกแหมงชกตส (สวทช.)
ปป 2558-2559 กกรพภฒนกระบบกกรเพกะเลกยน งงผไทยเพรอร ประโยชนยเชสงพกณสชยย ( ผผรอ วม มโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกสกกนภกงกนพภฒนกเศรษฐกสจจกกฐกนชกวภกพ (องคยกกรมหกชน)
ปป 2558
กกรศศกษกควกมเปปนไปไดอเชสงเทคนสคเบรอน งตอนในกกรประเมสนควกมสคกแกมของทะลกยปกลยมปกลยมโดยใชอควกมแนมนเนรอน ของผลปกลยม ( หภวหนอกโครงกกร ) ไดอรบภ ทคน
จกกทคนอคดหนคนวสจยภ มก.
ปป 2559-2560 กกรพภฒนกผลสตภภณฑยมะพรอกวนนกก หอมเชสงพกณสชยย ( ผผรอ วม มโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกบรสษทภ ซก.เอส.จก. โปรดภกสย (ไทยแลนดย) จกกกภด
ปป 2560
กกรพภฒนกผลสตภภณฑยนกกน มภนมะรคมกลสนร ดอกไมอไทยเพรอร ยกระดภบสผตม ลกดสกกล ( หภวหนอกโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกInnovation Hubs เพรอร สรอกงเศรษฐกสจฐกนนวภตกรรม
ของประเทศตกมนโยบกยประเทศไทย 4.0
ปป 2560
กกรพภฒนกผลสตภภณฑยนกกน เมลกดมะมมวงหสมพกนตยเชสงพกณสชยย ( หภวหนอกโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกInnovation Hubs เพรอร สรอกงเศรษฐกสจฐกนนวภตกรรมของประเทศ
ตกมนโยบกยประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 กกรพภฒนกผลสตภภณฑย “Co Co for Life : เนรอน มะพรอกวนนกก หอมแผมนกรอบ” ( ผผรอ วม มโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกสกกนภกงกนคณะกรรมกกรกกรอคดมศศกษก
ปป 2560-2561 กกรพภฒนกผลสตภภณฑย “ผงมะพรอกวนนกก หอม” เพรอร กกรผลสตเชสงพกณสชยย ( ผผรอ วม มโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกInnovation Hubs เพรอร สรอกงเศรษฐกสจฐกนนวภตกรรมของ
ประเทศตกมนโยบกยประเทศไทย 4.0
ปป 2560-2561 กกรออกแบบและพภฒนกระบบฉกดพมนสกรเคมกกกก จภดศภตรผพชร ในโรงเรรอนกลอวยไมอสกคลหวกยเพรอร ยกระดภบศภกยภกพกกรผลสต ( หภวหนอกโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกสกกนภก
งกนพภฒนกกกรวสจยภ กกรเกษตร (สวก.)
ปป 2560
กกรพภฒนกแอพพลสเคชภนร สกกหรภบกกรประเมสนควกมตอองกกรปคยป ไนโตรเจนของขอกวโพดฝฝกอมอนโดยกกรประมวลผลดอวยภกพถมกย ( หภวหนอกโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกทคน
อคดหนคนวสจยภ มก.
ปป 2561-2562 รผปแบบกกรบผรณกกกรระหวมกงชคมชน หนมวยงกนภกครภฐ หนมวยงกนภกคเอกชน และสถกบภนกกรศศกษกเพรอร กกรขภบเคลรอร นกกรประยคกตยใชอหลภกปรภชญกของ
เศรษฐกสจพอเพกยงในกกรพภฒนกภกคกกรเกษตรแบบครบวงจร ( ผผรอ วม มโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกสกกนภกงกนคณะกรรมกกรวสจยภ แหมงชกตส (วช.)
ปป 2563-2564 กกรพภฒนกระบบกกรจภดกกรกลอวยไมอสกคลหวกยแบบแมมนยกกสผง ( ผผรอ วม มโครงกกร ) ไดอรบภ ทคนจกกสกกนภกงกนพภฒนกกกรวสจยภ กกรเกษตร (สวก.)
พสมพยครภงน ลมกสคดเมรอร 30/11/63
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บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดภบชกตส
- Ronnarit Rittiron, Napat Kamthonsiriwimol, กรกนก ตภงน กกญจนกนคกลค , ธนกพร ลสขตส ธกรทรภพยย, ปกรสชกตต ชมกงชคบ, ศคทธหทภย โภชนกกรณย, "Oil Content Evaluation in Oil
Palm Bunch by Near Infrared Technique", วกรสกรวสทยกศกสตรยเกษตร 44 (3) (2013) 434-437
- Napat Kamthonsiriwimol, ถสรพคทธสธ จตคพรพผนทรภพยย, สคปกณภสมย สกลกทอง, ชภชวดก ปฐมพคทธสธรรม, "The Contamination Assessment for Rice Samples of Thai
Jasmine Rice (Oryza sativa cv. KDML105) by Image Processing Technique", วกรสกรวสทยกศกสตรยเกษตร 45 (3/1) (2014) 329-332
- Napat Kamthonsiriwimol, Buntoon Chunnasit, ธเนศ ชมภผพงษย, ณภฐฐก เจรสญชกศรก, "Effect of Plastic Packages on Storage Life and Sensory Qualities of
Mung Bean SproutsSupplemented with Bio-Extract from Sappan (Caesalpinia sappan Linn.)", วกรสกรวสทยกศกสตรยเกษตร 46 (3/1(Suppl.) (2015) 279-282
- นกยยศพภนธย สดคมขกก, Chaisit Thongjoo, Jutamas Romkaew, Napat Kamthonsiriwimol, Tawatchai Inboonchuay, "Effect of Combined Application of
Chemical Fertilizer and Silicon on Yield and Yield Components of Sugarcane", วกรสกรเกษตรพระจอมเกลอก 37 (2) (2019) 293-302
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดภบชกตส
- Napat Kamthonsiriwimol, Narong Wongkantrakorn, Nuttha Sanevas, "Application of Image Processing for Green Algae Recognition", กกรประชคมวสชกกกร
พฤกษศกสตรยแหมงประเทศไทย ครภงน ทกร 7 (2013)
- Ronnarit Rittiron, Napat Kamthonsiriwimol, กรกนก ตภงน กกญจนกนคกลค , ธนกพร ลสขตส ธกรทรภพยย, ปกรสชกตต ชมกงชคบ, ศคทธหทภย โภชนกกรณย, "Oil Content Evaluation in Oil
Palm Bunch by Near Infrared Technique", กกรประชคมวสชกกกร วสทยกกกรหลภงกกรเกกบเกกยร วแหมงชกตส ครภงน ทกร 11 (2013)
- Napat Kamthonsiriwimol, Buntoon Chunnasit, ธเนศ ชมภผพงษย, ณภฐฐก เจรสญชกศรก, "Effect of Plastic Packages on Storage Life and Sensory Qualities of
Mung Bean Sprouts Supplemented with Bio-Extract from Sappan (Caesalpinia sappan Linn.)", งกนประชคมวสชกกกรวสทยกกกรหลภงกกรเกกบเกกยร วแหมงชกตสครภงน ทกร 13
(2015)
ระดภบนกนกชกตส
- Napat Kamthonsiriwimol, Jintana Unartngam, Hideo Hasegawa, "Digital Image Processing Technique to Measure Rust Severity on Corn", The 5th Asian
Conference on Green Technology in Agriculture:Chances and Challenges for a Better Life (2015)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รกงวภลชนะเลสศในระดภบภผมภส กค (ภกคกลกงฝฝงฝ ตะวภนตก) ของกกรประกวด “กกรพภฒนกเทคโนโลยกทเรก หมกะสม (Appropriate Technology)” DIPAT AWARD ประจกกปป 2559
ประจกกปป 2559 เรรอร ง "“CoCo for Life : ผงมะพรอกวนนกก หอม”" จกก กรมทรภพยยสนส ทกงปฝญญก กระทรวงพกณสชยย DIPAT (โครงกกรสรอกงมผลคมกเพสมร ดอวยทรภพยยสนส ทกงปฝญญก)
- “IP Fair Pitching 2017” Winner ประจกกปป 2560 เรรอร ง "โคโค ฟอรย ไลอฟฟ “ผงมะพรอกวนนกก หอม”" จกก กรมทรภพยยสนส ทกงปฝญญก ไดอจดภ กสจกรรม “กกรประกวดกกรนกกเสนอสสน
คอกนวภตกรรม” “IP Fair Pitching 2017”
ในงกนมหกรรมทรภพยยสนส ทกงปฝญญก IP Fair 2017 ณ ศผนยยนทส รรศกกรและกกรประชคมไบเทค บกงนก ระหวมกงวภนทกร 4 - 7
พฤษภกคม 2560
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- รกงวภลนกกเสนอผลงกนวสจยภ ภกคบรรยกย ระดภบดกเดมน ประจกกปป 2556 เรรอร ง "กกรประเมสนปรสมกณนนกก มภนในทะลกยปกลยมดอวยเทคนสคอสนฟรกเรดยมกนใกลอ" จกก กกรประชคมวสชกกกร
วสทยกกกรหลภงกกรเกกบเกกยร วแหมงชกตส ครภงน ทกร 11
ผลงกนวสจยภ นกเน ปปนรกยกกรรวบรวมระหวมกงปป 1 มกรกคม 2554 - 30 พฤศจสกกยน 2563
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