Sep 2018

ที่
1

สายงาน ชือ่ โครงการวิจยั / End user
รวฟ. การศึกษาและพัฒนาซีลรองเพลากังหันนา้ ของเขือ่ นสิริกติ ิ์ (อขส.)

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
3,400,000 24 เดือน

ม. พระจอมเกล้าธนบุรี

10,553,300 24 เดือน

SS03X3008279 อนุมตั ิพค. 60

2560

SS03X3008280 อนุมตั ิ5 มิย 60

2560

2

รวย. การพัฒนาโปรแกรมจ้าลองระบบควบคุมเพือ่ ใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการด้าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

3

รวย. โครงการวิจยั พัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มอื การดัดแปลง (รวม 60,282,205.7 บาท)สวทช.

24,939,464 30 เดือน

4

รวย. การวินจิ ฉัยสภาวะความผิดปกติของอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตชิ นิด
สุญญากาศ และชนิดนา้ มัน โดยการวัดสัญญาณเสียงสัญญาณการสัน่ ร่วมกับการ
วัดสัญญาณกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ขณะท้างาน

ม. เทคโนโลยีมหานคร

11,771,680 24 เดือน

5

รวฟ. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงความร้อนและหาจุดเหมาะสมในการเดินเครื่องของ
เครื่องอุน่ นา้ ป้อนในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (กฟผ.-มช.)

อรม.

6

รวฟ. การวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดตะกรันของอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนภายใน
โรงไฟฟ้าพลังนา้ เขือ่ นรัชชประภา (อขช.)

7

รวฟ. ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญในการแก้ไขข้อขัดข้องส้าหรับโรงไฟฟ้าพลังนา้ เขือ่ นนเรศวร

8

รวส. การศึกษาการวัดกระแสไหลวนของ Enclosure GIS เพือ่ ตรวจสอบ กระแสไหล
ผ่าน Enclosure GIS (อกส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

9

รวฟ. การปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังนา้ แบบสูบนา้ กลับล้าตะคอง ในสภาวะสูบนา้ กลับและ
ผลิตกระแสไฟฟ้าเพือ่ รองรับการเพิม่ ขึนของโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ทใี่ ช้พลังงาน
หมุนเวียน (อฟอ.)

10

รวฟ. การวิเคราะห์เชิงปฏิบตั กิ ารของการกักเก็บนา้ แบบสูบกลับเพือ่ เป็นพลังงานส้ารอง
ส้าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

11

ั นทีร่ อบ
รวช. โมเดลการพัฒนาอาชีพการปลูกไม้โตเร็วร่วมกับการปลูกพืชอายุสนพื
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อจม.)

12

รวส. การสร้างหุน่ ยนต์เคลือ่ นทีเ่ พือ่ ตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

13

รวพ. การศึกษาการปรับปรุงดินทีบ่ วมตัวด้วยการผสมแบบตืนด้วยเถ้าหนัก กรณีศึกษา
พืนทีโ่ รงไฟฟ้าแม่เมาะ

IO
หมายเหตุ
SS03F3008277 ชฟน.อนุมตั ิ 18 เมย. 60

Funded
อนุมตั ิมิย 60
IIR010100089001

อนุมตั ิ ปี พ.ศ. อนุมตั ปิ ดิ ปี พ.ศ.
2560

2560

93,000 12 เดือน

SS03F3008281 อรม. อนุมตั ิ 15 พค. 60

2560

1,610,480 18 เดือน

SS03F3008282 อขช. อนุมตั ิ 28 เมย 60

2560

SS03F3008283 อขส. อนุมตั ิ 19 มิย. 60

2560

1,825,437 12 เดือน

SS03M3008284 อนุมตั ิ29 มิย 60

2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,200,000 18 เดือน

SS03F3008285 อฟอ. อนุมตั ิ 21 กค 60

2560

อขภ.

1,005,000 12 เดือน

SS03F3008286 อขภ. อนุมตั ิ 26 เมย 60

2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1,996,800 24 เดือน

SS03F3008287 อจม. อนุมตั ิ 8 สค 60

2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2,043,900 12 เดือน

SS03I3008288 ชสป.อนุมตั ิ 24 สค. 60

2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

7,540,000 14 เดือน

SS03E3008289 รวพฟ. อนุมตั ิ1 ก.ย. 60

2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อขส.

115,000

Sep 2018

ที่
14

สายงาน ชือ่ โครงการวิจยั / End user
รวฟ. การศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสูค่ วามยัง่ ยืนของชุมชนเขือ่ นสิรินธร จ.
อุบลราชธานี

หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
1,924,300 6 เดือน

IO
หมายเหตุ
SS03F3008290 อฟอ. อนุมตั ิ5 ก.ย. 60

อนุมตั ิ ปี พ.ศ. อนุมตั ปิ ดิ ปี พ.ศ.
2560

15

รวฟ. ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการใช้ดนิ ต่อปริมาณนา้ ท่า
และปริมาณตะกอนในลุม่ นา้ พอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7,088,994 12 เดือน

SS03F3008291 อฟอ. อนุมตั ิ8 ก.ย. 60

2560

16

รวพ. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของจุลนิ ทรียด์ ว้ ยเทคนิคทางพันธุศาสตร์
โมเลกุลและความสัมพันธ์กบั ดัชนีคุณภาพสิง่ แวดล้อม พืนที่ อ.เทพา จ.สงขลา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9,999,000 12 เดือน

SS03E3008292 รวพฟ. อนุมตั ิ6 ก.ย. 60

2560

17

รวพ. การศึกษารอยเลือ่ นและระดับภัยแผ่นดินไหวของทีร่ าบสูงโคราชแบบบูรณาการ
(ระยะที่ 2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7,740,000 18 เดือน

SS03E3008293 รวพฟ. อนุมตั ิ 6 ก.ย. 60

2560

18

รวฟ. การสร้างกระเบืองมุงหลังคาเซลส์แสงอาทิตย์เพอร์โรฟสไกต์

อขภ.

1,975,800 12 เดือน

SS03F3008294 อขภ. อนุมตั ิ 20 กย 60

2560

19

รวฟ. การเพาะพันธ์และเลียงปลาตะโกกแบบผสมผสานในพืนทีร่ อบเขือ่ นสิริกติ เิ์ พือ่ เพิม่
รายได้แบบยัง่ ยืน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1,990,000 24 เดือน

SS03F3008295 อขส. อนุมตั ิ 19 กย 60

2560

20

รวช. การศึกษาการตอบสนองของชุมชนต่อการใช้จติ รกรรมฝาผนังเพือ่ อนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม-กรณีศึกษา ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล้านนา

1,998,986 12 เดือน

SS03F3008296 อจม. อนุมตั ิ 6 กย 60

2560

21

รวฟ. พัฒนากระถางดินสลายตัวได้และอิฐบล็อกจากกากตะกอนของกระบวนการปรับ
สภาพนา้ ในโรงไฟฟ้านา้ พอง

MTEC

1,999,188 12 เดือน

SS03F3008297 อฟพ. อนุมตั ิ 6 ตค 60

2560

22

รวฟ. โครงการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความดันย่อยและค่าความแห้ง
ไอนา้ ความดันต่า้ ในคอนเดนเซอร์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1,483,100 12 เดือน

SS03F3008298 อฟพ. อนุมตั ิ 6 ตค 60

2560

23

รวฟ. การศึกษาและการพัฒนาอุปกรณ์จบั และถ่ายเทส้าหรับถังกลมบรรจุสารเคมี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

SS03F3008299 อฟพ. อนุมตั ิ 6 ตค 60

2560

24
25

รวฟ. การพัฒนาหุน่ ยนต์เพือ่ ส้ารวจภายในท่อโลหะโค้ง
รวฟ. การศึกษารูปแบบและการจัดการแหล่งอาศัยภายในแหล่งนา้ เขือ่ นสิริกติ เิ์ พือ่ การ
ขยายพันธุต์ ามธรรมชาติของปลาตะโกก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1,820,074 12 เดือน
1,999,800 24 เดือน

SS03F3008300 อฟพ. อนุมตั ิ 6 ตค 60
SS03F3008301 อขส. อนุมตั ิ 27 กย. 60

2560
2560

26

รวฟ. การปลูกป่าผสมผสานตามศักยภาพเชิงพืนทีแ่ ละศักยภาพชุมชน เพือ่ การฟืน้ ฟูปา่
ต้นนา้ จังหวัดน่าน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

181,000 12 เดือน

SS03F3008302 อขส. อนุมตั ิ 27 กย. 60

2560

761,694

8 เดือน

Sep 2018

ที่
27

สายงาน ชือ่ โครงการวิจยั / End user
รวฟ. ศึกษาและวิเคราะห์การท้างานของระบบท้าความสะอาดใบพัดคอมเพรสเซอร์เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพกังหันก๊าซ

หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
1,988,029 10 เดือน

IO
หมายเหตุ
SS03F3008303 อฟพ. อนุมตั ิ 12 ตค 60

อนุมตั ิ ปี พ.ศ. อนุมตั ปิ ดิ ปี พ.ศ.
2560

8,705,221 24 เดือน

SS03G3008304 รวช. อนุมตั ิ 19 กย. 60

2560

28

รวช. โครงการผลิตปุย๋ อินทรียเ์ คมีพรีเมีย่ มเกรดโดยใช้ลโี อนาร์ไดต์ เถ้าลอย สารฮิวมิคที่
สกัดจากลีโอนาร์ไดต์เป็นวัตถุดบิ หลัก และการลดปริมาณอาร์เซนิกจากลีโอนาร์ไดต์
เพือ่ การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

29

รวช. โครงการประเมินความถูกต้องของวิธกี ารรังวัดเพือ่ หาปริมาตรขุดขนหน้าดินและ
ถ่านหินบริเวณเหมืองถ่านหิน (โครงการ กฟผ-มช)

อบม.

80,000 12 เดิอน

SS03G3008305 อบม. อนุมตั ิ 25 กย. 60

2560

30

รวช. โครงการผลกระทบของแรงดันตกชัว่ ขณะต่อสถานีจา่ ยไฟฟ้าเครื่องสูบนา้ ในเหมือง
แม่เมาะ (โครงการ กฟผ-มช)

อผม.

101,000 12 เดือน

SS03G3008306 อผม. อนุมตั ิ 22 กย. 60

2560

31

รวฟ. การศึกษาวิจยั การบริหารจัดการนา้ ใต้ดนิ อย่างยัง่ ยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านโนน
ส้าราญ ต้าบลนิคมสร้างตนเอง อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สวทช.

7,425,000 12 เดือน

SS03F3008307 อฟอ. อนุมตั ิ 2 ตค 60

2560

32

รวธ. การเพิม่ สมรรถนะของ Gas Turbine ด้วยการลดอุณหภูมอิ ากาศก่อนเข้า Air Inlet
Filter

อค-บร.

703,126 12 เดือน

SS03N3008308 อค-บร. อนุมตั ิ 19 ตค 60

2560

33

รวย. โครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ

SS03X3008309 อนุมตั ิ 11 พย 60

2560

34

รวฟ. การจ้าลองระบบวัดความหนาของท่อบริเวณผนังในหม้อนา้ โดยใช้เทคนิคการ
กระเจิงของรังสีแกมมาด้วยโปรแกรม MCNP

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,260,776

SS03F3008310 อรม. อนุมตั ิ 16 พย. 60

2560

35

รวฟ. การศึกษาผลกระทบจากการติดตังระบบ Water Spray Nozzle เพือ่ ลดอุณหภูมิ
อากาศก่อนเข้า Inter Air Filter

โรงไฟฟ้าวังน้อย

345,100

6 เดือน

SS03F3008311 อฟว. อนุมตั ิ 23 พย 60

2560

36

รวฟ. การจ้าลองอากาศพลศาสตร์ของใบพัดคอมเพรสเซอร์เพือ่ หารูปแบบทีด่ ที สี่ ดุ
ส้าหรับการแก้ปญ
ั หาการแตกร้าว

สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง

684,280

6 เดือน

SS03F3008312 อฟว. อนุมตั ิ 23 พย 60

2560

37

รวฟ. การศึกษาความเหมาะสมส้าหรับสมดุลอาชีพและสมดุลพลังงานในพืนที่ 6 ต้าบล
รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

879,760

6 เดือน

SS03F3008313 อฟว. อนุมตั ิ 23 พย 60

2560

38

รวฟ. โรงเรือนอัจฉริยะ (SMART FARM)

อขภ.

1,900,000 12 เดือน

SS03F3008314 อขภ. อนุมตั ิ 26 กย 60

2560

39

รวธ. การพัฒนาและออกแบบเครื่องให้ความร้อนแบบเหนีย่ วน้าความถีส่ งู ส้าหรับงาน
Retaining Ring End Coil Brazing และ Bolt Heat

มจพ.

6,457,900

SS03N3008315 รวธ. อนุมตั ิ 4 ธค 60

2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

24,694,680 24 เดือน

2561

Sep 2018

ที่
40

สายงาน ชือ่ โครงการวิจยั / End user
รวธ. การพัฒนาต้นแบบหุน่ ยนต์ตรวจสอบเครื่องก้าเนิดไฟฟ้ารุ่นที่ 2 (GIV2)

หน่วยงาน
NECTEC

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
6,511,900 18 เดือน

41

รวฟ. การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชเชือเพลิงในอ้าเภอแม่เมาะส้าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
แม่เมาะ

42

รวฟ. ศึกษาสัตว์ตระกูลนกในเขตโรงไฟฟ้าจะนะเพือ่ เป็นตัวชีวัดสิง่ แวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา

อฟจ.

43

รวธ. ศึกษาผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึนกับอุปกรณ์ Hydro Turbine จากสภาวะการใช้งานที่
จะก่อให้เกิด Input Rejection โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการค้านวณ
พลศาสตร์ของไหลและระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์

สวทช.

44

รวฟ. ศึกษาการแพร่กระจายของกลิน่ คลอรีนทีใ่ ช้ในระบบ Cooling Tower ด้วย
electronic Nose

มหิดล

45

รวฟ. เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าของอุปกรณ์แบตเตอรี่ชนิดตะกัว่ กรดแบบอัตโนมัตสิ ้าหรับ
โรงไฟฟ้า

46

รวฟ. การดัดแปรกากตะกอนจากระบบผลิตนา้ ใสเพือ่ พัฒนาวัสดุดดู ซับซัลเฟตส้าหรับ
กระบวนการบ้าบัดนา้ ทิง : เฟสที่ 1

สวทช.

47

รวฟ. การประเมินอายุโครงสร้างอาคารหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครใต้เพือ่ หาการ
บ้ารุงรักษาทีเ่ หมาะสม

อฟต.

48

รวฟ. การพัฒนาระบบควบคุมการผสมนา้ มันปาล์มดิบกับนา้ มันเตาในการผลิต
กระแสไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงไฟฟ้ากระบี่ หน่วยที่ 1 (KBI-T01)

อฟภ.

49

รวฟ. การพัฒนาอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งช้ารุดของท่อไอนา้ ด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา

50

รวส. การพัฒนาวิธกี ารประเมินประสิทธิภาพผูผ้ ลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

อผค

122,881

51

รวฟ. อุปกรณ์ผสมสารเคมีกงึ่ อัตโนมัติ (สิง่ ประดิษฐ์)

อฟน.

298,647

52

รวฟ. การใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าบางปะกง ในการ
เพิม่ ประสิทธิผลการผลิตสาหร่ายเพือ่ น้าไปใช้ประโยชน์ในการเลียงปลา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อฟม.

AIT

อรม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีฯ ลาดกระบัง

IO
หมายเหตุ
SS03N3008316 รวธ. อนุมตั ิ 4 ธค 60

อนุมตั ิ ปี พ.ศ. อนุมตั ปิ ดิ ปี พ.ศ.
2560

6,046,700

SS03F3008317 อฟม. อนุมตั ิ 26 พย 60

2560

64,000

SS03F3008318 อฟจ. อนุมตั ิ 28 พย 60

2560

4,762,551 12 เดือน

SS03N3008319 ชธธ. อนุมตั ิ 24 พย 60

2560

1,000,000 12 เดือน

SS03F3008320 14 ธค 60

2560

1,998,500

SS03F3008321 อรต. อนุมตั ิ 18 ธค 60

2560

2,000,000 12 เดือน

SS03F3008322 อฟม. อนุมตั ิ 15 ธค 60

2560

SS03F3008323 อฟต อนุมตั ิ 28 ธค 60

2560

50,000

9,423,170 12 เดือน FFR04010008900 คบวน.รวฟ. อนุมตั ิ 7 กย 60
1

2560

1,851,220 12 เดือน

SS03F3008324 อรม. อนมัติ16 พย 60

2560

1 ปี

SS03M3008325 อผค. อนุมตั ิ 20 ธค 60

2560

6 เดือน

SS03F3008326 อฟน. อนุมตั ิ 26 ธค 60

2560

SS03F3008327 คบวน. รวฟ. อนุมตั ิ 25 ธค 60

2560

5,111,805 17 เดือน

Sep 2018

ที่
53

สายงาน ชือ่ โครงการวิจยั / End user
รวฟ. การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ

54

รวฟ. ระบบท้านา้ ร้อนด้วยขดลวดไฟฟ้าในกระบวนการผลิตนา้ บริสทุ ธิ์ หน่วยที่ 8-9
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

55

หน่วยงาน
อจม.

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
IO
หมายเหตุ
9,983,279 1 ปี 4 เดือน FFR03000000000 รวฟ. อนุมตั ิ 22 สค 60
0
FFR05010008900 7 กย 2560
7

อนุมตั ิ ปี พ.ศ. อนุมตั ปิ ดิ ปี พ.ศ.
2560

อจม.

7,344,080

2 ปี

รวฟ. การประเมินวัฏจักรชีวติ และพัฒนาระบบติดตามและวิเคราะห์มลสารคาร์บอนได
ออกไซต์ของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ

8,898,696

2 ปี

SS03F3008328 รวฟ. อนุมตั ิ 5 มค 61

2561

56

รวฟ. การศึกษาค่าการน้าไฟฟ้า (Cation Conductivity) ของหม้อไอนา้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน่วยที่ 8-13

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ

9,990,360

2 ปี

SS03F3008329 รวฟ. อนุมตั ิ 5 มค 61

2561

57

รวฟ. การวิจยั และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพือ่ การจัดการนา้ ทิงของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

8,336,555

2 ปี

SS03F3008330 รวฟ. อนุมตั ิ 5 มค 61

2561

58

รวย. การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธกี ารก้าหนดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและ
อาคาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6,766,000

1 ปี

SS03K3008331 รวค. อนุมตั ิ 19 มค 61

2561

59

รวย. การประเมินความเสือ่ มและผลการประหยัดตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

9,976,817 1 ปี 6 เดือน SS03K3008332 รวค. อนุมตั ิ 19 มค 61

2561

60

รวย. การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความต้องการการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบแบตเตอรี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
ในระดับครัวเรือนในประเทศไทย

6,932,792

1 ปี

SS03K3008333 รวค. อนุมตั ิ 19 มค 61

2561

61

รวย. การพัฒนาระบบผลิตความร้อนจากพลาสมา

อจพ.

4,093,000

6 เดือน

SS03B3008334 อจพ. อนุมตั ิ 14 กพ 61

2561

62

รวฟ. การประเมินความหลากหลายของพันธุท์ เุ รียนพืนบ้านบริเวณลุม่ นา้ คลองแสง
อ้าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ การคัดเลือก อนุรักษ์และขยายพันธุ์

ม. สงขลานครินทร์

1,702,643

2 ปี

SS03F3008335 อขช. อนุมตั ิ 12 กพ 61

2561

63

รวพ. การออกแบบการส้ารวจวัดความต้านทานไฟฟ้าและการส้ารวจเรดาร์หยัง่ ลึกใกล้
แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ม. ขอนแก่น

2,329,000

1 ปี

SS03E3008336 ชพฟผ. อนุมตั ิ 7 กพ 2561

2561

64

รวพ. การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ิยาอะลูมนิ าปรับแต่งส้าหรับการบ้าบัด COS ปนเปือ้ นใน
Syngas จากกระบวนการแก๊สซิฟเิ คชันของถ่านหิน

ม.ธรรมศาสตร์

2,199,000

1 ปี

SS03E3008337 ชพฟว. อนุมตั ิ 9 กพ 2561

2561

65

รวธ. การพัฒนาวัตถุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าส้าหรับเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตวัสดุทนไฟ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

6,737,213 1 ปี 6 เดือน SS03N3008338 รวธ. อนุมตั ิ 11 มค 61

2560

2561

Sep 2018

ที่
66

สายงาน ชือ่ โครงการวิจยั / End user
รวฟ. การพัฒนาระบบกวนผสมแบบสถิตย์ในระบบเติมอากาศเพือ่ ใช้ร่วมกับระบบบ้าบัด
แบบชันตัวกลางฟิลม์ ชีวภาพเคลือ่ นที่

67

รวฟ. การออกแบบและพัฒนาเครื่องสูบนา้ กังหันส้าหรับหัวนา้ ต่า้

68

รวส. การพัฒนาซอฟท์แวร์อา่ นมิเตอร์ซือขายไฟฟ้าอัตโนมัตสิ ้าหรับ กฟผ.

69

รวส. โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

70

รวส. การศึกษาค่าใช้จา่ ยในการรวมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้ากับระบบ
ไฟฟ้าของประเทศไทย

71
72

หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
1,996,047
1 ปี
เกล้าธนบุรี

IO
หมายเหตุ
SS03F3008339 อฟภ. อนุมตั ิ 8 กพ 61

อนุมตั ิ ปี พ.ศ. อนุมตั ปิ ดิ ปี พ.ศ.
2561

อฟอ.

3,990,800

2 ปี

SS03F3008340 ชฟน. อนุมตั ิ 5 มีค.61

2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3,493,271

2 ปี

SS03I3008341 ชคส. อนุมตั ิ 21 กพ 61

2561

7,081,995

2 ปี

SS03I3008342 รวส. อนุมตั ิ 21 กพ 61

2561

1,961,774

6 เดือน

SS03I3008343 อคฟ. อนุมตั ิ 23 กพ 61

2561

รวช. การประยุกต์ใช้ระบบระบายนา้ แนวดิง่ ส้าหรับงานถมบ่อโคลนในบ่อเหมืองแม่เมาะ

มหาวิทยาลัยสุรนารี

9,936,838

2 ปี

SS03G3008344 รวช. อนุมตั ิ 27 กพ 61

2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6,626,914

2 ปี

SS03G3008345 รวช. อนุมตั ิ 27 กพ 61

2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4,109,263

2 ปี

SS03G3008346 ชชม. อนุมตั ิ 27 กพ 61

2561

74

รวช. การศึกษาแบบจ้าลองการกระจายตัวของคุณภาพอากาศในบ่อเหมืองแม่เมาะใน
ระดับลึก
รวช. การพัฒนาระบบพิกดั ทางราบและทางดิง่ เพือ่ สนับสนุนการท้าเหมืองเปิดถ่านหิน
ลิกไนต์แม่เมาะ
รวฟ. พัฒนากังหันแนวแกนตังความเร็วลมต่า้ ขนาด 10 KW โครงสร้างแบบต้นไม้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1,928,191

1 ปี

SS03F3008347 อขช. อนุมตั ิ 12 กพ 61

2561

75

รวฟ. พัฒนาเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่า้ แบบป้อนกลับส้าหรับโรงไฟฟ้ากังหันนา้

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

1,935,174

1 ปี

SS03F3008348 อขช. อนุมตั ิ 12 กพ 61

2561

76

รวพ. การพัฒนาโปรแกรมแบบจ้าลองสารสนเทศอาคารเขียว (Green BIM) ส้าหรับงาน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านอาคารประหยัดพลังงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6,420,300 1 ปี 6 เดือน SS03E3008349 รวพฟ. อนุมตั ิ 8 มีค. 61

2561

77

รวพ. การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมร่วมกับปราชญ์ชมุ ชน กรณีศึกษาพืนทีอ่ นุรักษ์
ชายฝัง่ ต.ไม้รูด จ.ตราด

มหาวิทยาลัยบูรพา

8,702,300

1 ปี

SS03E3008350 รวพฟ. เมือ่ วันที่ 13 มี.ค. 2561

2561

78

รวธ. การออกแบบวิธกี ารตรวจวัดปริมาณเชือลีจโิ อเนลลาในนา้ หล่อเย็นทีจ่ ้าเพาะและ
รวดเร็วด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

3,509,378

1 ปี

SS03N3008351 ชธธ. อนุมตั เิ มือ่ 19 มีค. 61

2561

79

รวย. การจัดกิจกรรม Hackathon ส้าหรับด้าเนินการจัดโครงการประกวด แข่งขันด้าน
แนวคิดและผลงาน เพือ่ ค้นหาแนวคิดนวัตกรรมใหม่ทสี่ ามารถต่อยอดโครงการวิจยั
พัฒนาธุรกิจสูเ่ ชิงพาณิชย์ เกิดเป็นธุรกิจต่อยอดหรือธุรกิจใหม่

500,00017 - 20 พค 2561 SS03S3008352 รวพม. อนุมตั เิ มือ่ 3 เมย. 61

2561

73

ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Sep 2018

ที่
80

สายงาน ชือ่ โครงการวิจยั / End user
รวห. การพัฒนาโปรแกรมจ้าลองระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์ปอ้ งกันและระงับอัคคีภยั
ภายใน กฟผ.สนญ

หน่วยงาน
มหาเกษตรศาสตร์

81

รวย. การน้าโซล่าร์เซลล์กงึ่ ใสมาใช้กบั เกษตรกรรมการปลูกพืช

82

รวย. การพัฒนาแบบจ้าลองส้าหรับพยากรณ์ไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่
ติดตังในเขตร้อนชืน
รวย. E8-Power Buoys ทุน่ ลอยนา้ ส้าหรับผลิตก้าลังไฟฟ้าของท่าเรือโดยสารเลียบคลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
แม่นา้ และเป็นแนวบังลดความแรงของกระแสนา้ ขนาดพิกดั 3 kW

83

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
IO
หมายเหตุ
4,990,945 1 ปี 6 เดือน SS03D3008353 ชหท. อนุมตั เิ มือ่ 14 มีค 61

อนุมตั ิ ปี พ.ศ. อนุมตั ปิ ดิ ปี พ.ศ.
2561

15,146,210

1 ปี

SS03S3008354 รวพม. อนุมตั ิ 3 เม ย 61

2561

5,035,293

1 ปี

SS03S3008355 รวพม. อนุมตั ิ 3 เม ย 61

2561

15,436,084

1 ปี

SS03S3008356 รวพม. อนุมตั ิ 3 เม ย 61

2561

84

รวฟ. ความชุกและปัจจัยเสีย่ งทีส่ มั พันธ์กบั การเป็นกลุม่ เสีย่ งโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อจม.

105,800

4 เดือน

SS03F3008357 อจม อนุมตั ิ 26 มีค 61

2561

85

ึ
ยนในคลินกิ
รวฟ. ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การควบคุมโรคของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีข่ นทะเบี
โรคเบาหวาน กองการแพทย์และอนามัย ของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อจม.

103,800

4 เดือน

SS03F3008358 อจม อนุมตั ิ 26 มีค 61

2561

86

รวพ. การศึกษาผลตอบสนองและการประเมินความเสียหายในโครงสร้างอาคารในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แรงแผ่นดินไหว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4,998,200 1 ปี 6 เดือน SS03E3008359 ชพฟว อนุมตั ิ 5 เมย 61

2561

87

รวส. การพัฒนาแบบจ้าลองเพือ่ พยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของผูผ้ ลิตไฟฟ้าแบบผลิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เองใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์

1,895,030

SS03I3008360 อคฟ. อนุมตั ิ 10 เมย 61

2561

88

รวฟ. การพัฒนาดินตะกอนเหลือทิงจากโรงไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ตอ่ ชุมชน

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

1,918,100 1 ปี 6 เดือน SS03F3008361 อฟต. อนุมตั ิ 22 มีค 61

2561

89

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

9,526,700 1 ปี 6 เดือน SS03F3008362 อฟต. อนุมตั ิ 19 มีค 61

2561

สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย TDRI

3,722,730

8 เดือน

SS03B3008363 อจพ. อนุมตั ิ 25 เมย 61

2561

91

รวฟ. การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบผลักไล่ตะกอนบริเวณหน้าโรงชักนา้
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
รวย. การศึกษาประโยชน์และต้นทุน (Cost benefit) ของ Disruptive Technologies
ในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย
รวส. การทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าภายใต้สภาวะจ้าลองสภาพแวดล้อมทางทะเล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

510,570

2 เดือน

SS03I3008364 อปต. อนุมตั ิ 27 เมย 61

2561

92

รวฟ. ระบบ Machine Learning ต้นแบบส้าหรับ Digital Power Plant

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5,000,000

1 ปี

SS03F3008365 ชฟฟ2 อนุมตั ิ 5 เมย 61

2561

93

รวย. การศึกษาศักยภาพผลการผลิตไฟฟ้าและการพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
รวมแสง (CPV)

90

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

8 เดือน

12,162,003 1 ปี 6 เดือน SS03S3008366 รวพม.อนุมตั ิ 26 เม ย 61

2561

2561

Sep 2018

ที่
94

สายงาน ชือ่ โครงการวิจยั / End user
หน่วยงาน
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
รวย. การวิจยั พัฒนาอัลกอริทมึ วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่และระบบสืบค้นข้อมูล เพือ่
10,418,291
2 ปี
การประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั อย่างชาญฉลาดและการสร้างฐานข้อมูลนักวิจยั /
นวัตกรและงานวิจยั /นวัตกรรมระดับสากล

IO
หมายเหตุ
SS03S3008367 รวพม. อนุมตั ิ 4 พค 61

อนุมตั ิ ปี พ.ศ. อนุมตั ปิ ดิ ปี พ.ศ.
2561

95

รวพ. การออกแบบและศึกษาระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่กบั ตัว
เก็บประจุยงิ่ ยวดด้วยเทคนิคการจัดการพลังงานทีด่ ซี ีลงค์
ิ

96

รวห. พัฒนารูปแบบการตรวจแบคทีเรียโคลิฟอร์มในนา้ ดืม่ แบบเม็ด

97

รวธ. นวัตกรรมรูปแบบการสือ่ สารใหม่ส้าหรับแรงงานต่างด้าวในงานบ้ารุงรักษาของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

98

รวธ. การพัฒนาเทคนิคทดสอบสมบัตกิ ารล้าตัวส้าหรับวัสดุสว่ นใบพัดกังหันด้วยการ
ทดสอบการชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
เหนือ

99

รวฟ. การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสารคอมโพสิทโคแอกกูแลนด์จากเถ้าหนักของ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพนา้

100

รวย. 20C Discharge C-Rate & Pole Solid State Battery (Lithium Ion
Phosphate Microfilm Battery Research Project)

101

รวย. แพลตฟอร์ตลาดกลางซือขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ และจัดท้าแผนทีน่ ้าทาง
แพลตฟอร์มดิจทิ ลั การไฟฟ้าแห่งชาติ

102

รวฟ. การศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส้าเร็จในการท้าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ของโรงไฟฟ้าบางปะกง

103

รวฟ. การพัฒนาอุปกรณ์ตน้ แบบเพือ่ สร้างพลังงานไฟฟ้าจากลมแบบไร้ใบพัด

104

รวฟ. การศึกษาวิจยั ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องก้าจัดวัชพืชลอยนา้ แบบบดละเอียดสูก่ ารใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน

105

รวฟ. วิจยั และพัฒนาระบบไฮดรอลิกควบคุมกังหันนา้ โรงไฟฟ้าเขือ่ นวชิราลงกรณ

อขว.

740,640

1 ปี

SS03F3008377

2561

106

รวฟ. การวางแผนวงรอบการบ้ารุงรักษาทีเ่ หมาะสมของระบบเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าพลังนา้ เขือ่ นวชิราลงกรณ

อขว.

220,000

1 ปี

SS03F3008378

2561

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

9,990,600 1 ปี 6 เดือน SS03E3008368 รวพฟ. อนุมตั ิ 26 เมย. 61

2561

อพอ.

267,200

6 เดือน

SS03D3008369 อพอ อนุมตั ิ 17 พค 61

2561

มหาวิทยาลัยบูรพา

5,967,530

1 ปี

SS03N3008370 รวธ. อนุมตั ิ 29 มีค 61

2561

5,843,647 1 ปี 6 เดือน SS03N3008371 รวธ. อนุมตั ิ 11 เม ย 61

2561

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

1,991,972

1 ปี

SS03F3008372 อฟม อนุมตั ิ 26 มีค 61

2561

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ

45,748,900

1 ปี

SS03S3008373 ชพมม. อนุมตั ิ 22 พค 61

2561

ความร่วมมือสามการไฟฟ้า

12,000,000

2 ปี

SS03S3008374 อวม. อนุมตั ิ 22 เมย 61

2561

8 เดือน

SS03F3008375 อฟก. อนุมตั ิ 3 พค 61

2561

มหาวิทยาลัยบูรพา

806,044

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
1,832,214 1 ปี 6 เดือน SS03F3008376 อฟต. อนุมตั ิ 12 พค 61
เกล้าธนบุรี
อขภ.
FY18401ER16300001FY18401ER26300001FY18401ER36600001FY18401RO289000
4,996,100 10 เดือน
ชฟน. อนุมตั ิ 21 พค.61

2561
2561

Sep 2018

ที่

สายงาน ชือ่ โครงการวิจยั / End user
107 รวฟ. ระบบจ้าลองฝึกปฏิบตั กิ ารท้างานของระบบก้าเนิดไฟฟ้าเขือ่ นสิริกติ ิ์
108

รวธ. การเพิม่ สมรรถนะส้าหรับการส้ารวจทางอุทกศาสตร์ในอ่างเก็บนา้ โดยใช้เรือ
หุน่ ยนต์อตั โนมัตขิ องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

109

รวธ. การพัฒนาระบบตรวจวัดและควบคุมความเข้มข้นของสารเคมีปอ้ งกันตะกรันแบบ
อัตโนมัตใิ นระบบหล่อเย็นโรงไฟฟ้า

110

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
4,914,447
2 ปี

IO
SS03F3008379

หมายเหตุ

อนุมตั ิ ปี พ.ศ. อนุมตั ปิ ดิ ปี พ.ศ.
2561

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2,906,709

1 ปี

SS03N3008380

2561

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริน
ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4,310,327

1 ปี

SS03N3008381

2561

รวห. อาคารสาธิตการจัดการด้านพลังงานในการใช้พลังงานใกล้เคียงเท่ากับศูนย์
กรณีศึกษาอาคารศูนย์ฝกึ อบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3,653,130

1 ปี

SS03D3008382

2561

111

รวช. การศึกษาด้วยวิธกี ารทดลองถึงพฤติกรรมการคืบและการคลายความเค้นของหินดิน
เหนียวภายใต้เงื่อนไขการท้าเหมืองแม่เมาะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3,234,890

1 ปี

SS03G3008383

2561

112

รวฟ. ออกแบบและพัฒนาเครื่องกลัน่ นา้ มันจากต้นยางนาด้วยพลังแสงอาทิตย์

อฟอ.

566,892

1 ปี

SS03F3008384

2561

113

รวฟ. การใช้แผนทีภ่ าพน้าทาง 3 มิติ เพือ่ สนับสนุนการเดินเครื่องและการตรวจซ่อมบ้ารุง
โรงไฟฟ้าจะนะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1,747,948

1 ปี

SS03F3008385

2561

114

รวฟ. การน้าความร้อนเหลือทิงจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 มาขับเคลือ่ นระบบ
ท้าความเย็นแบบดูดซึมเพือ่ ผลิตนา้ เย็นส้าหรับลดอุณหภูมอิ ากาศทีเ่ ข้าเครื่องกังหัน
ก๊าซ

อปผ.

1,777,584 2 ปี 6 เดือน SS03F3008386

2561

115

รวฟ. ศึกษาและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วบ้านเมาะหลวง

2,000,000

1 ปี

SS03F3008387

2561

116

2,000,000

1 ปี

SS03F3008388

2561

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2,000,000

1 ปี

SS03F3008389

2561

118

รวฟ. ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วต้าบลสบป้าด ต้าบลบ้านดง ต้าบลแม่เมาะ ต้าบลนา
สัก และต้าบลจางเหนือ
รวฟ. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพพืนทีโ่ ครงการอพยพราษฎร อ้าเภอแม่เมาะ ครัง
ที่ 7 (ต้าบลบ้านดง)
รวฟ. ศึกษาแบบจ้าลองผลทางเศรษฐกิจต่อชุมชนของ กฟผ. แม่เมาะ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2,000,000

1 ปี

SS03F3008390

2561

119

รวฟ. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน บ้านเมาะหลวงและบ้านใหม่นาแขม

2,000,000

1 ปี

SS03F3008391

2561

120

รวฟ. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการติดตังเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า
พลังนา้ ขนาดเล็กทีเ่ ขือ่ นแม่ปงิ ตอนล่าง
รวธ. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจตราสารปนเปือ้ นบนมัลติพารามิเตอร์ของ
คุณภาพนา้ ส้าหรับอ่างเก็บนา้ กฟผ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อขภ.

1,482,600

1 ปี

SS03F3008392 อขภ. อนุมตั ิ 17 กรกฎาคม 2561

2561

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

3,023,359

1 ปี

SS03N3008393 ชธธ. อนุมตั ิ 29 มิถนุ ายน 2561

2561

117

121

Sep 2018

ที่

สายงาน ชือ่ โครงการวิจยั / End user
122 รวส. ระบบการเฝ้าระวังอัจฉริยะแบบประมวลผลภาพ
123

รวพ. การพัฒนารูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม

124

หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
1,865,492
1 ปี

คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

IO
หมายเหตุ
อนุมตั ิ ปี พ.ศ. อนุมตั ปิ ดิ ปี พ.ศ.
SS03I3008394 อปล. อนุมตั ิ 20 กรกฎาคม 2561
2561

1,694,900

1 ปี

SS03E3008395 อสค. อนุมตั ิ 20 กค 61

2561

อฟม.
รวฟ. การหาศักยภาพและสภาวะทีเ่ หมาะสมส้าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าพืช
พลังงาน
รวพ. การออกแบบและพัฒนาฟาร์มกังหันลมแกนตังแบบใบปรับรัศมีตามความเร็วลมบน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ
เสาเดียวกันส้าหรับผลิตไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวฟ. การพัฒนาการจัดการกลุม่ แปรรูปปลาบ้านห้วยบง ต้าบลโนนเมือง อ้าเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวล้าภู
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
รวฟ. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการควบแน่นของไอนา้ เหนือหอหล่อเย็นของ
แห่งชาติ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
สวทช.
ั หาเพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของ
รวฟ. ศึกษาและวิเคราะห์ปญ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการค้านวณพลศาสตร์ของไหลและ
ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลีเมนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รวฟ. การผลิตดอกไม้จนั ทน์ กรณีศึกษาบ้านค้าม่วง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.สิรินธร จ.
อุบลราชธานี
อขภ.
รวฟ. การศึกษาการขยายช่วงการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าส้าหรับเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าแบบสูบ
กลับหน่วยที่ 8 ด้วยการวิเคราะห์การสัน่ สะเทือน โรงไฟฟ้าพลังนา้ เขือ่ นภูมพิ ล

2,248,823

1 ปี

SS03F3008396 ชฟฟ2. อนุมตั ิ 28 พค 61

2561

4,715,000

1 ปี

SS03E3008397 ชพฟก. อนุมตั ิ 6 สค 61

2561

1,834,723

2 ปี

SS03F3008398 อฟอ. อนุมตั ิ 23 กค 61

2561

1,981,471

1 ปี

SS03F3008399 อฟน. อนุมตั ิ 20 มิถนุ ายน 2561

2561

5,050,000

1 ปี

SS03F3008400 รวฟ. อนุมตั ิ 31 กค 61

2561

1,732,172

1 ปี

SS03F3008401 อฟอ. อนุมตั ิ 15 สค 61

2561

1,262,760

2 ปี

SS03F3008402 อขภ. อนุมตั ิ 22 สค 61

2561

131

รวส. การออกแบบสายส่ง 230 kV เพือ่ ใช้ในพืนทีจ่ ้ากัด

4,257,522 1 ปี 6 เดือน SS03M3008403 ชพสว. อนุมตั ิ 6 สค 61

2561

132

รวพ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลีย่ นความร้อนของเครื่องควบแน่นกับ
การรบกวนด้วยคลืน่ เหนือเสียงความถีต่ า่้

3,120,800 1 ปี 6 เดือน SS03E3008404 ชพฟผ. อนุมตั ิ 27 สค 61

2561

133

รวธ. Electronic Log Sheet โครงการเดินเครื่องและบ้ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังนา้ เขือ่ น
นา้ งึม 2 สปป.ลาว (สิง่ ประดิษฐ์)

134

รวฟ. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบดักจับและกักเก็บคาร์บอน
หลังการเผาไหม้ส้าหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

135

รวฟ. การบริหารจัดการทรัพยากรนา้ เพือ่ ระบบหล่อเย็นโรงไฟฟ้าจะนะ

136

รวช. การรักษาเสถียรภาพให้กบั ลาดดินภายในเหมืองแม่เมาะโดยใช้ Shotcrete ที่
พัฒนาส่วนผสมโดยวัสดุเหลือใช้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

125
126
127
128

129
130

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้าก้าลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อค-บน.

5,000

2 เดือน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1,992,400

3 เดือน

SS03N3008405 อค-บน. อนุมตั ิ 6 กย. 61

2561

SS03F3008406 อฟม. อนุมตั ิ 29 สค 61

2561

SS03F3008407 อฟจ. อนุมตั ิ 28 สค 61

2561

4,646,892 1 ปี 6 เดือน SS03G3008408 ชชม. อนุมตั ิ 5 กย 61
606,404,367

2561

