ศูนย์/ สถานี/ ห้องปฏิบัติการ
ดำเนินการภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดย กองบริหารการวิจยั และบริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
คณะ

ศูนย์บริการวิชาการ

1. คณะเกษตร กำแพงแสน

เป็นแหล่งสนับสนุนและให้บริกำรวิชำกำรทำงด้ำนกำรเกษตร ที่พร้อมทั้งควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำรด้ำนพืช
ด้ำนสัตว์ และด้ำนอำหำร (อำทิ ด้ำนไหม,อ้อย,กำรผลิตนม) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจเพื่อเป็นกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรแก่สังคม เช่น ศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ให้บริกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ำ วิเครำะห์ดิน และตรวจ
วินิจฉัยโรคพืช เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับกำรเรียนกำรสอนและรองรับงำนวิจัยของ
อำจำรย์ นักวิจัย บุคลำกร และให้บริกำรคำแนะนำแก่ เกษตรกร ภำครัฐ และภำคเอกชน ทั่วไป เช่น ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ
ของดิน ให้บริกำรวิเครำะห์ กำรตรวจสอบกิจกรรมจุลินทรีย์เพื่อกำรเกษตและจำแเนกชนิดของจุลินทรีย์ดิน และแนวทำงกำร
นำไปใช้ประโยชน์ กำรศึกษำวิจัยกำรใช้จุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ และ ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์อำหำรสัตว์ กำรให้บริกำร
วิเครำะห์คุณค่ำทำงโภชนะในวัตถุดิบ และอำหำรสัตว์ เป็นต้น

2. คณะวิศวกรรมศำสตร์ กำแพงแสน

เป็นแหล่งสนับสนุนและให้บริกำรวิชำกำรทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เช่น ด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีศูนย์ปฏิบัติกำรวิศวกรรมพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ให้บริกำรด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อมแบบครบ
วงจร และศูนย์บริกำรอื่นๆ เช่น ศูนย์วิจัยวิศวกรรมโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อควำมยั่งยืน ให้บริกำรวิชำกำรและทำงำนวิจัยด้ำน
วิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพื้นฐำน และศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ เป็นศูนย์วิจัยและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming, Smart System และ Smart Device เพื่อสนับสนุนและพัฒนำกำรเกษตรสมัยใหม่
(Modern Agriculture) เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ เพื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรทดสอบ เช่น ห้องปฏิบัติกำร
Agricultural Machinery Development and Testing เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีกำรเกษตร กำร
ทดสอบเครื่องจักรกลกำรเกษตร กำรใช้งำนเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีกำรเกษตรเพื่อกำรผลิตทำงกำรเกษตรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นต้น

คณะ

ศูนย์บริการวิชาการ

3. คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์

ศูนย์วิจัยและบริกำรทำงวิชำกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัย ให้กับบุคลำกรของ
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์เพื่อให้บริกำรทำงวิชำกำรเกี่ยวกับงำนวิจัย นวัตกรรมและองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ตำมควำม
ต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูลและกำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัย นวัตกรรมและกำร
บริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกเพื่อบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจำกงำนวิจัยของคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ เพื่อ
เป็นแหล่งหำรำยได้ให้กับคณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ และยังมีศูนย์อื่นๆ ภำยในคณะ เช่น ศูนย์นวัตกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมทำงกำยผู้สูงอำยุแบบองค์รวม ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวิจัยด้ำนผู้สูงอำยุ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำมวยไทย กำรบริกำรวิชำกำรกำรสอนมวยไทยสู่ชุมชนและสถำนศึกษำเพื่อสุขภำวะที่สมบูรณ์และสืบ
สำนศิลปวัฒนธรรมมวยไทย เป็นต้น

4. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มีศูนย์และห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ที่ให้บริกำรนิสิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย และด้ำนกำรเรียน
กำรสอน เช่น High performance Lab เป็นห้องปฏิบัติกำรกำรฝึกและทดสอบสมรรถนะทำงกำรกีฬำ ที่เฉพำะเจำะจงกับ
นักกีฬำประเภทต่ำงๆ Neuromuscular Lab ห้องปฏิบัติกำรกำรทดสอบทำงสรีรวิทยำที่เกี่ยวข้องกับระบบประสำทและ
กล้ำมเนื้อ Nutrition lab ห้องปฏิบัติกำรโภชนำกำรกำรกีฬำและสุขภำพ กำรค้นคว้ำ พัฒนำสูตรอำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออก
กำลังกำย และ ศูนย์ให้บริกำรควำมรู้และพัฒนำธุรกิจกีฬำ ให้บริกำรควำมรู้และที่ปรึกษำด้ำนบริหำรจัดกำรทำงกำรกีฬำทั้ง
ภำครัฐและเอกชน เช่น Sports Marketing Strategy, Brands, finance and accounting in sport เป็นต้น

คณะ
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5. คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์

ศูนย์ส่งเสริมกำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) ดำเนินงำนงำนทั้งในด้ำนส่งเสริมและสนับสนุนกำร วิจัย และกำรบริกำร
วิชำกำรรวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี นอกจำกนี้ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ยังมีห้องปฏิบัติกำร เช่น ห้องปฏิบัติกำร
กัญชำเพื่อกำรแพทย์ ศึกษำ วิจัย และพัฒนำ เกี่ยวกับกัญชำ ห้องปฎิบัติกำรจุลชีววิทยำประยุกต์ ศึกษำ วิจัยและพัฒนำทำงด้ำน
จุลินทรีย์ เป็นต้น

6. คณะประมง

สถำนีวิจัยประมงกำแพงแสน มีห้องปฏิบัติกำรสถำนีวิจัยประมงกำแพงแสน มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีกำรเพำะพันธุ์สัตว์
น้ำจืด และให้ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น

7. คณะสัตวแพทยศำสตร์

คณะสัตวแพทยศำสตร์ มีหน่วยงำนรองรับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร แก่นิสิตและชุมชนใกล้เคียง
นอกจำกนี้ยังมีหน่วยงำนที่ให้บริกำรวิชำกำร เช่น หน่วยงำนชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน และมีโรงพยำบำลสัตว์ เช่น
โรงพยำบำลสัตว์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กำแพงแสน โรงพยำบำลสัตว์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หนองโพ เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนและประสบกำรณ์ด้ำนคลินิกของนิสิตสัตวแพทย์ และเพื่อเพิ่มควำมรอบรู้ของบัณฑิตทำงด้ำนปศุสัตว์ รวมถึง
กำรให้บริกำรรักษำสัตว์ นอกจำกนี้ยังมีห้องปฏิบัติกำร เช่น ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ เพื่อกำรตรวจหำเชื้อแบคทีเรียในน้ำนม
โคและกำรทดสอบควำมไวยำปฏิชีวนะ ห้องปฎิบัติกำรคุณภำพน้ำนมโค เพื่อกำรตรวจคุณภำพองค์ประกอบน้ำนมโค และ ห้อง
ปฏิบัติพยำธิคลินิก เพื่อตรวจเลือด ตรวจปัสสำวะ ตรวจไข่พยำธิ เป็นต้น

8. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

เป็นหน่วยงำนหลักของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร ส่งเสริมและฝึกทักษะอำชีพ ให้กับเกษตรกรและประชำชนทั่วไป
และให้บริกำรห้องพัก ห้องประชุม สัมมนำ จัดแสดงนิทรรศกำร event จัดเลี้ยงสังสรรค์ เช่น ห้องแสนปำล์ม คอนเวนชั่น ฮอลล์
ห้องหงษ์เหิร ห้องเพื่อกำรประชุม สัมมนำ จัดกำรเรียนกำรสอน เช่น ห้องต้นตำล ห้องตำลฟ้ำ ห้องพริ้นปำล์ม และอำคำรสื่อ
เพื่อปฏิบัติกำรด้ำนสื่อและสิ่งพิมพ์

คณะ
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9. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร คือ ศูนย์แห่งกำรบูรณำกำรระหว่ำงเทคโนโลยีชีวภำพ กับ วิทยำศำสตร์เกษตรของประเทศไทย
ทำหน้ำที่ยกระดับควำมสำมำรถของระบบเกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืน แข่งขันได้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร มีห้องปฏิบัติกำร
ต่ำงๆ เช่น ห้องปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและกำรถ่ำยยีน ทำกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้นหำและใช้ประโยชน์จำก
ยีนเพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนทำนต่อสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพด้ำนสัตว์ จัดตั้งขึ้นเพื่อ
รองรับกำรทำงำนวิจัยในระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ งำนวิจัยจะเน้นงำนพัฒนำวิธีกำรตรวจหำเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค
ในอำหำรและผลิตผลจำกสัตว์ด้วยเทคนิคด้ำนชีวโมเลกุล เป็นต้น

10. ฝ่ำยเครื่องจักรกลกำรเกษตรแห่งชำติ

กำรสร้ำงงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนเครื่องจักรกลกำรเกษตร ถ่ำยทอดและขยำยผลงำนวิจัยด้ำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรสู่
สำธำรณะ ให้บริกำรทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนกระทรวงอุตสำหกรรม ให้บริกำรกำรทดสอบรถ
แทรกเตอร์เดินตำม, กำรทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลขนำดเล็ก, กำรทดสอบเครื่องปลูกอ้อย, กำรทดสอบเครื่องพ่นสำรเคมี ฯลฯ
และให้บริกำรงำนวิจัยและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้ำนบุคลำกร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถำนที่

11. สำนักหอสมุด กำแพงแสน

สำนักหอสมุด กำแพงแสนเป็นศูนย์กลำงบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ชั้นนำทำงด้ำนกำรเกษตรในแถบภูมิภำคตะวันตก และ
สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำนักหอสมุดฯ มีห้องประชุม สัมมนำ บรรยำย ให้บริกำร เช่น
ห้องจันทิภำ พุ่มจันทร์ และห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ เพื่ออบรมคอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในกำรอบรม
เป็นต้น

ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบัตกิ าร ดาเนินการภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบตั ิการ

ภาคผนวก

1. คณะเกษตร กาแพงแสน
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
1. ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์วจิ ัยพฤกษเคมี ศูนย์ปฏิบตั ิการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

คณะเกษตร ลาดับที่ 1

2. ห้องปฏิบตั ิการเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

คณะเกษตร ลาดับที่ 2

3. ห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาของดิน

คณะเกษตร ลาดับที่ 3

4. ห้องปฏิบตั ิการพฟิสิกส์ดิน

คณะเกษตร ลาดับที่ 4

5. ห้องปฏิบตั ิการเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

คณะเกษตร ลาดับที่ 5

6. ห้อง Studio

คณะเกษตร ลาดับที่ 6

7. ห้อง Studio วิทยุ

คณะเกษตร ลาดับที่ 7

8. ห้อง Studio Photo

คณะเกษตร ลาดับที่ 8

9. ห้องคอมพิวเตอร์

คณะเกษตร ลาดับที่ 9

10. ห้องปฏิบตั ิการวัชพืช

คณะเกษตร ลาดับที่ 10

11. ห้องปฏิบตั ิการเมล็ดพันธุ์

คณะเกษตร ลาดับที่ 11

12. ห้องปฏิบตั ิการพืชพลังงาน

คณะเกษตร ลาดับที่ 12

13. ห้องปฏิบตั ิการ biochem

คณะเกษตร ลาดับที่ 13

14. ห้องปฏิบตั ิการ สรีรวิทยาพืช

คณะเกษตร ลาดับที่ 14

15. ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์อาหารสัตว์

คณะเกษตร ลาดับที่ 15

ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบัตกิ าร ดาเนินการภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบตั ิการ

ภาคผนวก

16. ศูนย์วจิ ัยและการฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

คณะเกษตร ลาดับที่ 16

17. ฟาร์มวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ (50 ไร่)

คณะเกษตร ลาดับที่ 17

18. ฟาร์มโคเนื้อ

คณะเกษตร ลาดับที่ 18

19. ฟาร์มโคนม

คณะเกษตร ลาดับที่ 19

20. ฟาร์มสัตว์ปกี

คณะเกษตร ลาดับที่ 20

21. ฟาร์มแพะ-แกะ

คณะเกษตร ลาดับที่ 21

22. ห้องปฎิบตั ิการทางด้านจุลินทรีย์

คณะเกษตร ลาดับที่ 22

23. ห้องปฎิบตั ิการสรีรวิทยา

คณะเกษตร ลาดับที่ 23

24. ห้องปฎิบตั ิการสรีรวิทยาพืช

คณะเกษตร ลาดับที่ 24

25. ห้องปฎิบตั ิการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

คณะเกษตร ลาดับที่ 25

26. ห้องปฎิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์

คณะเกษตร ลาดับที่ 26

27. ห้องปฏิบตั ิการปรับปรุงพันธุพ์ ชื เเละเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเกษตร ลาดับที่ 27

28. ห้องปฏบัติการนมและผลผลิตจากสัตว์

คณะเกษตร ลาดับที่ 28

29. ห้องปฏิบตั ิการโลหิตวิทยา

คณะเกษตร ลาดับที่ 29

30. โรงฆ่าสัตว์และผลิตผลจากสัตว์

คณะเกษตร ลาดับที่ 30

31. งานผลิตภัณฑ์พชื สมุนไพร
คณะเกษตร ลาดับที่ 31

ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบัตกิ าร ดาเนินการภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบตั ิการ

ภาคผนวก

2. คณะประมง กาแพงแสน
1. ห้องปฏิบตั ิการสถานีวจิ ัยประมงกาแพงแสน

คณะประมง ลาดับที่ 1

3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1. High performance Lab

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 1

2. Neuromuscular Lab

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 2

3. biochemistry Lab

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 3

4. Nutrition lab

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 4

5. Cardiometabolic Lab

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 5

6. DXA SCAN

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 6

7. THERAPEUTIC EXERCISE

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 7

8. ELECTRICAL THERAPY

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 8

9. AERODYNAMIC LAB

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 9

10. BIOMECHANIC LAB

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 10

11. MASSAGE

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 11

12. HYDROTHERAPY

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 12

13. HUMAN MOTION ANALYSIS LAB

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 13

14. ศูนย์ให้บริการความรู้และพัฒนาธุรกิจกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลาดับที่ 14

ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบัตกิ าร ดาเนินการภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบตั ิการ

ภาคผนวก

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
1. ศูนย์ปฏิบตั ิการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 1

2. ศูนย์วจิ ัยวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน (Research Center for Sustainable Infrastructure
Engineering, RSIE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 2

3. ศูนย์วจิ ัยเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture Research Center (SAC)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 3

4. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์ กาแพงแสน
Integrated Technologies Innovation and AI Center at Kamphaeng Saen (ITIAC KPS)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 4

5. ศูนย์นวัตกรรมด้านแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Center of Innovative Mechatronic and Robotics (IMERs)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 5

6. ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสาหรับงานอาคารTesting Center of Doors, Windows
and Curtain Wall in Buildings (TDWCB)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 6

7. ห้องปฏิบตั ิการ Minimally destructive evaluation of agricultural produce’s quality

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 7

8. ห้องปฏิบตั ิการ Agricultural Machinery Development and Testing

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 8

9. ห้องปฏิบตั ิการ Drying and Processing for Agricultural Products

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 9

10. ห้องปฏิบตั ิการ Agricultural Automation Smart Systems

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 10

11. ห้องปฏิบตั ิการพอลิเมอร์ชีวภาพ (Biopolymer Laboratory)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 11

ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบัตกิ าร ดาเนินการภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบตั ิการ
12. ห้องปฏิบตั ิการวิจัยชลศาสตร์ (Hydraulics Research Laboratory)
13. ห้องปฏิบตั ิการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน (Irrigation Technology Research Laboratory)

ภาคผนวก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 12
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 13

14. ห้องปฏิบตั ิการวิจัยการจาลองระบบทรัพยากรน้าด้วยคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
(Research Laboratory of Water Resources Computer Modeling and Information System)
(WRCMIS)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 14

15. ห้องปฏิบตั ิการวิจัยการติดตามและการจัดการทางอุทกวิทยาเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ
(INtelligent Agro-hydrological Monitoring and Management (INAM) Research Laboratory)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 15

16. Data Management & Analytics Research Laboratory (DMAL)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 16

17. Intelligent Embedded System Research Laboratory (INES)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 17

18. Pattern Recognition & Computational Intelligence Research Laboratory (PRECITE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 18

19. ห้องปฏิบตั ิการวิจัยด้านเครื่องจักรกลอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 19

20. ห้องปฏิบตั ิการวิจัยด้านวิศวกรรมอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 20

21. ห้องปฏิบตั ิการวิจัยด้าน Near Infrared (NIR)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 21

22. Logistics Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 22

23. Production Planning and Inventory Control

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 23

24. Simulation and Modeling

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 24

25. Supply Chain and Logistics of Energy Management
26. การจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน Energy Management and Renewable Energy

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 25
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 26

ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบัตกิ าร ดาเนินการภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบตั ิการ
27. การออกแบบและคานวณทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Aided Engineering (CAE)

ภาคผนวก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ลาดับที่ 27

5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1. ห้องปฏิบตั ิการกัญชาเพื่อการแพทย์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 1

2. ห้องปฏิบตั ิการกลาง ศสวท.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 2

3. ห้องปฎิบตั ิการจุลชีววิทยาประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 3

4. ห้องปฎิบตั ิการเคมี เคมีประยุกต์
5. หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์และการประยุกต์ ห้องปฏิบตั ิการวิจัยพันธุศาสตร์โมเลกุล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 4

6. ห้องปฏิบตั ิการโรงแรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 6

7. เครื่องบินจาลอง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 7

8. ห้องจัดเลี้ยง แกรนด์ บอลรูม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 8

9. ห้องเธียร์เตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 9

10. ห้องครัวร้อน/ครัวเย็น

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 10

11. ห้องภัตตาคาร1ดาว / 2ดาว / 3 ดาว
12. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (SC9-330)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 11

13. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (SC9-333)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 13

14. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (SC9-402)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 14

15. หน่วยวิจัยเคมีแบบยั้งยืน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 5

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 12

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลาดับที่ 15

ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบัตกิ าร ดาเนินการภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบตั ิการ

ภาคผนวก

6. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลาดับที่ 1

2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลาดับที่ 2

3. ศูนย์วจิ ัยและบริการวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลาดับที่ 3

4. ศูนย์วจิ ัยนวัตกรรมการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลาดับที่ 4

5. ศูนย์วจิ ัยนวัตกรรมการศึกษาด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลาดับที่ 5

6. AgSTEM

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลาดับที่ 6

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. ห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลาดับที่ 1

2. ห้องปฎิบตั ิการคุณภาพน้านมโค

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลาดับที่ 2

3. ห้องปฏิบตั ิพยาธิคลินิก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลาดับที่ 3

4. งานไวรัสวิทยาและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (Virology and Zoonotic Unit)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลาดับที่ 4

5. งานจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางอาหาร (Microbiology and Food Safty Unit)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลาดับที่ 5

6. งานพยาธิวทิ ยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Pathology and Biotechnology Unit)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลาดับที่ 6

8. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
1. ห้องปฏิบตั ิการชีวฟิสิกส์พชื Plant Biophysics Laboratory

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ลาดับที่ 1

2. ห้องปฏิบตั ิการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและการถ่ายยีน Plant Cell, Tissue Culture and
Transformation Laboratory

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ลาดับที่ 2

ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบัตกิ าร ดาเนินการภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบตั ิการ

ภาคผนวก

3. ห้องปฏิบตั ิการศึกษาความสัมพันธ์ของพืชและจุลินทรีย์ Plant-Microbe Interactions Laboratory

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ลาดับที่ 3

4. ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช Plant Biotechnology Laboratory

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ลาดับที่ 4

5. ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ Animal Biotechnology Laboratory

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ลาดับที่ 5

6. ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีชีวภาพด้านความหลากหลายและอนุรักษ์พชื Biotechnology for Biodiversity
Research and Conservation Laboratory

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ลาดับที่ 6

7. ห้องปฏิบตั ิการเทคโนโลยีชีวภาพด้านโรคพืช Molecular Plant Pathology

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ลาดับที่ 7

8. ห้องปฏิบตั ิการซีรัมวิทยาและตรวจวินิจฉัย Serology and Diagnostic Lab

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ลาดับที่ 8

9. สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
1. ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
2. สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน ลาดับที่ 1 - 10
สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน ลาดับที่ 11

10. สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน
1. ห้องแสนปาล์ม คอนเวนชั่น ฮอลล์

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 1

2. ห้องหงษ์เหิร

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 2

3. ห้องต้นตาล

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 3

4. ห้องตาลกิ่ง

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 4

5. ห้องตาลฟ้า

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 5

6. ห้องตาลเหลือง

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 6

7. ห้องคิงส์ปาล์ม

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 7

ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบัตกิ าร ดาเนินการภายใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบตั ิการ

ภาคผนวก

8. ห้องควีนปาล์ม

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 8

9. ห้องพริ้นปาล์ม

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 9

10. ห้องปริ๊นเซสปาล์ม

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 10

11. ห้องปาล์มอินทผลัม

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 11

12. ห้องหมากเขียว

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 12

13. ห้องหมากแดง

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 13

14. ห้องหมากเหลือง

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 14

15. ห้องหมากพร้าว

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 15

16. ห้องหมากงาช้าง

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 16

17. อาคารสื่อ

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน ลาดับที่ 17

11. สานักหอสมุด กาแพงแสน
1. ห้องจันทิภา พุ่มจันทร์

สานักหอสมุด กาแพงแสน ลาดับที่ 1

2. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

สานักหอสมุด กาแพงแสน ลาดับที่ 2

(ภาคผนวก)
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูล ศูนย์/สถานี/ห้องปฏิบัติการ ดำเนินการภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

น.ส.สมนึก
พรมแดง

081-7521927

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง

1. คณะเกษตร กำแพงแสน
1

คณะเกษตร
กำแพงแสน

ศูนย์วจิ ัยและบริการ
วิชาการ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
วิจัยพฤกษเคมี ศูนย์
ปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง
ห้องปฏิบัติการเคมีและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

2

คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาปฐพีวทิ ยา

3

คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาปฐพีวทิ ยา

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ของดิน

4

คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาปฐพีวทิ ยา

ห้องปฏิบัติการพฟิสกิ ส์ดนิ

5

คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

6

คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร

ห้องปฏิบัติการ
เครื่องจักรกลและเมคคา
ทรอนิกส์เกษตร
ห้อง Studio

วิเคราะห์วิจยั ด้านพฤกษเคมี องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ
สารสำคัญ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชและสัตว์ ด้วยเทคนิค
chromatography เช่น GC และ HPLC เป็นต้น และเทคนิค
spectrophotometry เช่น เครื่อง UV-Vis spectrophotometer
ให้บริการวิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ และวัสดุอินทรีย์ ให้คำแนะนำแก่
เกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ทั่วไป รวมทัง้ สนับสนุนงานวิจัยด้าน
เคมีและความอุดมสมบูรณของดิน การจัดการธาตุอาหารพืช และ
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้บริการวิเคราะห์ การตรวจสอบกิจกรรมจุลินทรีย์เพือ่ การเกษต
และจำแเนกชนิดของจุลนิ ทรียด์ ิน และแนวทางการนำไปใช้
ประโยชน์ การศึกษาวิจัยการใช้จุลินทรีย์ดนิ ที่มีประโยชน์
ให้บริการวิเคราะห์ดินทางฟิสิกส์ เช่น เนือ้ ดิน ความชื้นในดิน ความ
หนาแน่นดิน สภาพการนำน้ำของดิน เป็นต้น แก่ประชาชน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และงานโครงการวิจัยต่างๆ
ห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครือ่ งจักรกล
การเกษตรในแปลงทดสอบ
ผลิตรายการการเกษตร

-

อยูร่ ะหว่าง
การขอ
มาตรฐาน ISO

เสนอเข้าเป็นแลบ
เครือข่ายอุทยาน
นวัตกรรมเกษตร

อ.ดร.อัญธิชา
พรมเมืองคุก

อ.ดร.กนกกร
สินมา
อ.เกวลิน ศรี
จันทร์

✓

รศ.พงศ์ศักดิ์
ชลธนสวัสดิ์

034-351885

ผศ.ดร.รพี
ดอกไม้เทศ

854665925

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
✓

คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา

ห้อง Studio วิทยุ

ผลิตรายการวิทยุ

ห้อง Studio Photo

การถ่ายภาพ

✓

ห้องคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

✓

ห้องปฏิบัติการวัชพืช

ควบคุมวัชพืชในแปลง

-

ภาควิชาพืชไร่นา

ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์

ทดสอบเมล็ดพันธุ์พืชไร่

-

คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาพืชไร่นา

ห้องปฏิบัติการพืชพลังงาน

วิเคราะห์ fiber cellulose ค่าความร้อน

-

ภาควิชาพืชไร่นา

ห้องปฏิบัติการ biochem

วิิเคราะห์ RNA protein amino acid

-

ภาควิชาพืชไร่นา

ห้องปฏิบัติการ สรีรวิทยา
พืช
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารสัตว์

วิเคราะห์การสังเคราะห์แสง การหายใจ น้ำในเซลล์พืช

คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาสัตวบาล

ศูนย์วจิ ัยและการฝึกอบรม
การเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

การวิจัยและการให้บริการวิชาการ การอบรมทางด้านการผลิตสุกร

ภาควิชาสัตวบาล

การให้บริการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะในวัตถุดิบ และอาหารสัตว์

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

มาตรฐาน
ISO/IEC
17025/2017

ไม่มี

มาตรฐานฟาร์ม
สุกร

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

ผศ.ดร.รพี
ดอกไม้เทศ
ผศ.ดร.รพี
ดอกไม้เทศ
ผศ.ดร.รพี
ดอกไม้เทศ
ผศ.ดร.จำเนียร
ชมภู
ผศ.ดร.
จุฑามาศ ร่ม
แก้ว
ดร.จิราพร
เชื้อกูล
ผศ.ดร.อรอุมา
ตนะดุลย์
ดร.คัทลียา
ฉัตรเทีย่ ง
ผศ.ดร.อร
ประพันธ์
ส่งเสริม
อ.น.สพ.ดร.
นิติพงศ์ หอม
วงษ์

เบอร์โทรติดต่อ

854665925
854665925
854665925
34351887
34351887

34351887
34351887
34351887
632610330

๖๓๒๖๑๐๓๓๐

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
17

คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาสัตวบาล

ฟาร์มวิจัยทางด้านสัตว
ศาสตร์ (50 ไร่)

การวิจัยและการให้บริการวิชาการ ด้านปศุสัตว์และสัตว์ปีก

18

คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาสัตวบาล

ฟาร์มโคเนือ้

การวิจัยและการให้บริการวิชาการทางด้านโคเนื้อและกระบือ

19

คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาสัตวบาล

ฟาร์มโคนม

การวิจัยและการให้บริการวิชาการ ทางด้านโคนม

ภาควิชาสัตวบาล

ฟาร์มสัตว์ปกี

การวิจัยและการให้บริการวิชาการ ทางด้านสัตว์ปีก

ภาควิชาสัตวบาล

ฟาร์มแพะ-แกะ

การวิจัยและการให้บริการวิชาการ ทางด้านแพะ-แกะ

ภาควิชาสัตวบาล

ห้องปฎิบัติการทางด้าน
จุลินทรีย์
ห้องปฎิบัติการสรีรวิทยา

การวิจัยทางด้านจุลนิ ทรีย์ในสัตว์กระเพาะรวม

คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน

พืชสวน

20
21
22
23

24
25
26

ภาควิชาสัตวบาล

พืชสวน
พืชสวน

ห้องปฎิบัติการสรีรวิทยา
พืช
ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ์
ห้องปฎิบัติการกายวิภาค
ศาสตร์

การเรียนการสอนและวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

มาตรฐานฟาร์มโค
เนื้อ มาตรฐาน
ฟาร์มไก่เนือ้
มาตรฐานศูนย์ผลิต
น้ำเชือ้ โค และ
กระบือ
มาตรฐานฟาร์มโค
นม
มาตรฐานฟาร์มไก่
ไข่
ไม่มี

รศ.ดร.ยุวเรศ
เรืองพานิช

632610330

อ.ดร.ภูมพงศ์
บุญแสน

632610330

อ.ดร.ศิริรตั น์
บัวผัน
นายอรรถวุฒิ
พลายบุญ
อ.คงปฐม
กาญจนเสริม
อ.ดร.ภูมพงศ์
บุญแสน
ผศ.ดร.สุ
กัญญา รัตน
ทับทิมทอง

632610330
632610330
632610330
0632610330
0632610330

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
27

คณะเกษตร
กำแพงแสน

พืชสวน

28

คณะเกษตร
กำแพงแสน
คณะเกษตร
กำแพงแสน

ภาควิชาสัตวบาล

29

ภาควิชาสัตวบาล

30

คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล
กำแพงแสน
31 คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล
กำแพงแสน
2. คณะประมง กำแพงแสน
1
คณะประมง
สถานีวจิ ยั ประมง
กำแพงแสน

ห้องปฏิบัติการปรับปรุง
พันธุ์พืชเเละ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ห้องปฏบัติการนมและ
ผลผลิตจากสัตว์
ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

การเรียนการสอนและวิจัยด้านนมและผลิตภัณฑ์นม
การเรียนการสอนและวิจัยด้านชีวเคมีเลือดในปศุสัตว์

โรงฆ่าสัตว์และผลิตผลจาก
สัตว์
งานผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร

การเรียนการสอน วิจยั และบริการวิชาการด้านผลิตผลจากสัตว์

ห้องปฏิบัติการสถานีวิจยั
ประมงกำแพงแสน

เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สตั ว์น้ำจืด

High performance Lab

ห้องปฏิบัติการการฝึกและทดสอบสมรรถนะทางการกีฬา ที่
เฉพาะเจาะจงกับนักกีฬาประเภทต่างๆ
ห้องปฏิบัติการการทดสอบทางสรีรวิทยาทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ
ห้องปฏิบัติการทางชีวเคมี วิเคราะห์สารเคมีในเลือด รวมถึงเก็บ
ตัวอย่างและสารเคมี

วิจัยและบริการวิชาการด้านพืชสมุนไพร

อ.ดร.วันวิสา
ชุ่มเงิน
ผศ.ดร.สุ
กัญญา รัตน
ทับทิมทอง
รศ.ดร.สุรยิ ะ
สะวานนท์
นางสิริพร
วรรณชาติ

0909079082

นางสาวชญา
นิษฐ์ สุนทระ

082-4505130

ผศ.ดร.นิรอมลี
มะกาเจ
ดร.พรพล
พิมพาพร
ดร.ปิยาภรณ์
ตุ้มนาค

086-9068252

0632610330

0632610330
0632610330

3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1
2
3

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ

Neuromuscular Lab
biochemistry Lab

-

✓

-

✓

-

✓

084-9797890
081-5588987

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

4

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ

Nutrition lab

ห้องปฏิบัติการโภชนาการการกีฬาและสุขภาพ การค้นคว้า พัฒนา
สูตรอาหารเพือ่ สุขภาพ การออกกำลังกาย

-

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
✓

5

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ

Cardiometabolic Lab

-

6

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์์การ
ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

DXA SCAN

8

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์์การ
ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

ELECTRICAL THERAPY

9

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์์การ
ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

AERODYNAMIC LAB

10

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์์การ
ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

BIOMECHANIC LAB

ห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยาที่เกีย่ วข้องกับระบบหัวใจไหลเวียน
เลือดและระบบเมตบอลิซมึ การทดสอบหาค่าความสามารถการใช้
ออกซิเจนสูงสุด การหาค่า runing economy, Stoke volume
cardiac
ห้องปฏิบัติการวัดการดูดกลืนรังสีเพือ่ หามวลกระดูกและ
องค์ประกอบของร่างกาย
ห้องปฏิบัติการออกำลังกายในรูปแบบบำบัดและฟื้นฟูทางกาย
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางกายที่ผิดปกติ วิเคราะห์การลงนำ้หนัก
การเดินและวิ่ง วิเคราะห์การใช้แรงของกล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆใน
ร่างกาย และวิเคราะห์การทรงตัว
ห้องปฏิบัติรักษาการบาดเจ็บทางกาย กระดูก ข้อต่อ เอ็น และ
กล้ามเนื้อ ทางกายภาพบำบัด ด้วยเครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟ้าคลืน่
สั้น การรักษาด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ การรักษาด้วยความร้อนและ
ความเย็น
ห้องปฏิบัติวิเคราะห์การเคลือ่ นไหวในมนุษย์ 3 มิติในระดับคลินิค
วิเคราะห์ความเร็วเชิงมุม แขน ขา และลำตัว วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้า
กล้ามเนื้อ วิเคราะห์แรงดันในการนั่ง และวิเคราะห์แรงดันฝ่าเท้า
ในขณะยืนหยุดนิ่ง เดิน และวิ่ง
ห้องปฏิบัติวิเคราะห์การเคลือ่ นไหวในมนุษย์ 3 มิติในระดับคลินิค
วิเคราะห์ความเร็วเชิงมุม แขน ขา และลำตัว วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้า
กล้ามเนื้อ วิเคราะห์แรงดันในการนั่ง และวิเคราะห์แรงดันฝ่าเท้า

7

THERAPEUTIC
EXERCISE

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

ดร.สุรัสวดี
สมนึก

081-0099456

✓

ผศ.ดร.จตุพร
เพ่ิมทรัพย์ทวี

087-0595940

-

✓

086-9961123

-

✓

ดร.อาภัสรา
อัครพันธุ์
ดร.วุฒิไกร
น้อยพันธ์

-

✓

ดร.วุฒิไกร
น้อยพันธ์

093-5673999

-

✓

ดร.วุฒิไกร
น้อยพันธ์

093-5673999

-

✓

ดร.วุฒิไกร
น้อยพันธ์

093-5673999

093-5673999

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
11
12
13

14

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

MASSAGE

คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา

ภาควิชาการจัดการการ
กีฬา

ศูนย์ให้บริการความรูแ้ ละ
พัฒนาธุรกิจกีฬา

HYDROTHERAPY
HUMAN MOTION
ANALYSIS LAB

ในขณะยืนหยุดนิ่ง เดิน และวิ่ง
ห้องปฏิบัติการฟืน้ ฟูกล้ามเนื้อด้วยการนวด การยืด การฝั่งเข็ม การ
ครอบแก้ว และการประคบ
สระธาราบำบัดด้วยการใช้กระแสนำแบบต่าง ๆ ในการรักษา การ
บำบัด การฟืน้ ฟู และออกกำลังกายในนำ
HUMAN MOTION ANALYSIS LAB (ลานกว้างๆ) ห้องปฏิบัติ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวในมนุษย์และทางการกีฬา ด้วยกล้องอิน
ฟาเรดความถี่สูง 3 มิต วิเคราะห์แรงปฏิกิรยิ าจากพื้นในขณะยืนนิ่ง
ก้าวเดิน วิง่ และกระโดดแบบต่างๆ และจำลองแอนิเมชั่นการ
เคลื่อนไหวในมนุษย์
ศูนย์ให้บริการความรูแ้ ละที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทางการกีฬา
ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น Sports Marketing Strategy, Brands,
finance and accounting in sport, Sports Tourism
Management, Sports Facility Mangement, Sport Events
Management, ect.

-

✓

-

✓

-

✓

-

✓

ดร.วุฒิไกร
น้อยพันธ์
ดร.วุฒิไกร
น้อยพันธ์
ดร.วุฒิไกร
น้อยพันธ์

093-5673999

ดร.พรชัย ตรัส
ใจธรรม

084-8784589

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

อ.นงลักษณ์
เล็กรุ่งเรืองกิจ

091-0219191

การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ผศ. บรรพต
กุลสุวรรณ

081-4065175

093-5673999
093-5673999

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
1

2

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร

-

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ศูนย์วจิ ัยวิศวกรรม
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่
ความยั่งยืน (Research
Center for Sustainable
Infrastructure

ศูนย์ให้บริการวิชาการและทำงานวิจยั ด้านวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพืน้ ฐาน วิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมขนส่ง และ
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

-

✓

✓

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
3

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

4

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล

5

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล

6

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล

Engineering, RSIE)
ศูนย์วจิ ัยเกษตรอัจฉริยะ
Smart Agriculture
Research Center (SAC)
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
องค์รวมและ
ปัญญาประดิษฐ์
กำแพงแสน
Integrated
Technologies
Innovation and AI
Center at Kamphaeng
Saen (ITIAC KPS)
ศูนย์นวัตกรรมด้านแมคคา
ทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Center of Innovative
Mechatronic and
Robotics (IMERs)

การทำวิจยั และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกีย่ วข้องกับการเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farming), ระบบอัจฉริยะ (Smart System) และ
อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) เพือ่ สนับสนุนและพัฒนาการ
เกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบสมองกลอัจฉริยะ (AI)
ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ระบบควบคุมอัตโนมัติ
(Automation) เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมสมัยใหม่ให้สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล Thailand
4.0

✓

อ.ดร.วรัญญา
อรรถเสนา

034-351897

✓

ผศ.ดร.ธนา
ชีพสมทรง

034-351897

การศึกษาค้นคว้า และวิจยั นวัตกรรม เทคนิคอุปกรณ์เครือ่ งจักรกล
และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ใน
วิศวกรรมเครือ่ งกล และการเกษตร เช่น อุปกรณ์ควบคุมการปรับ
อากาศ อุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือน ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์เลื่อนที่
แบบต่างๆ รถประหยัดน้ำมัน

✓

ผศ.ดร.หทัย
เทพ วงศ์
สุวรรณ

034-351897

อ.ดร.วัชมา
โพธิ์ทอง

034-351897

ศูนย์ทดสอบประตู
การทดสอบวัสดุในเรื่องต่างๆ เช่น ความแข็งแรง การรับแรงดึง แรง
หน้าต่าง และระบบผนัง
กดแรงบิด และเพือ่ หาความเค้น เครียดในโครงสร้างกระจกโครง
กระจกสำหรับงาน
กรอบอะลูมิเนียม เพือ่ บริการต่อเอกชนและผู้สนใจทัว่ ไป
อาคารTesting Center of

✓

การทดสอบวัสดุ

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง

7

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

8

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

9

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิิศวกรรมการ
อาหาร

10

11

12

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน

Doors, Windows and
Curtain Wall in
Buildings (TDWCB)
ห้องปฏิบัติการ
Minimally destructive
evaluation of
agricultural produce’s
quality
ห้องปฏิบัติการ
Agricultural Machinery
Development and
Testing
ห้องปฏิบัติการ Drying
and Processing for
Agricultural Products
ห้องปฏิบัติการ
Agricultural
Automation Smart
Systems
ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์
ชีวภาพ (Biopolymer
Laboratory)
ห้องปฏิบัติการวิจยั ชล
ศาสตร์ (Hydraulics

Non-destructive evaluation of fruit quality i.e. acoustic
response, near infrared spectrosocopy, hyperspectral
imaging

การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร
การทดสอบเครือ่ งจักรกลการเกษตร
การใช้งานเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการผลิตทาง
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอบแห้งและแปรสภาพ การ
วิจัยเครือ่ งจักรในการแปรสภาพผลิตผลเกษตร การวิจัยแปรสภาพ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร
การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการทาง
การเกษตร

Biopolymer films and coatings for food systems

แบบจำลองทางกายภาพและคณิตศาสตร์ของการไหลในทางน้ำเปิด
เครื่องจักรกลของไหล นวัตกรรมเกีย่ วกับการไหลในทางน้ำเปิดและ

-

✓

รศ.อนุพันธ์
เทอดวงศ์วร
กุล

086-7751723

✓

รศ.ประเทือง
อุษาบริสุทธิ์

081-3416904

✓

ผศ.ดร. สิริ
นาฏ น้อย
พิทักษ์
อ.ดร.ชัยยะ
จันทรา

085-1755727

รศ.ดร. รังสินี
โสธรวิทย์

819249381

ผศ.ดร.จิระ
กานต์ ศิริวิ

034-351897

-

✓

-

✓

✓

✓

089-2092014

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
กำแพงแสน

Research Laboratory)

ระบบท่อ อาคารชลศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ พืช การใช้น้ำของพืช การอนุรกั ษ์ดิน
และน้ำการจัดการน้ำชลประทาน การจัดการระบบชลประทานทั้ง
ระดับโครงการและระดับไร่นา การชลประทานภายใต้แรงดัน
ชนิดต่างๆ เครื่องสูบน้ำ การให้น้ำทางผิวดินและใต้ดิน (Surface
and Subsurface Irrigation) การระบายน้ำ เครือ่ งมือตรวจวัดและ
ควบคุมทางวิศวกรรมชลประทาน
แบบจำลองด้านอุทกวิทยา แบบจำลองด้านอุตุนยิ มวิทยา การ
จำลองระบบทรัพยากรน้ำ การพยากรณ์ภูมอิ ากาศ การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อการชลประทาน การจัดทำ
ฐานข้อมูล GIS ระบบโทรมาตรและการเตือนภัย การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ ระบบตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
การศึกษาความเหมาะสมและประเมิน ผลการกระทบสิ่งแวดล้อม

✓

ผศ.นิมิตร เฉิด
ฉันท์พิพัฒน์

034-351897

✓

ผศ.ดร.
วิษุวัฒก์ แต้
สมบัติ

034-351897

ศึกษาวิจยั กระบวนการทางอุทกวิทยาเพือ่ การจัดการน้ำโดยเน้น
พื้นที่เกษตรกรรม ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการพัฒนาระบบการติดตามตรวจวัดข้อมูล การจัดการ
และประมวลสารสนเทศและการตัดสินใจเพื่อการจัดการน้ำ โดยใช้
แบบจำลองและเทคนิคปัญญาประดิษฐ์

✓

รศ.ดร.เอก
สิทธิ์ โฆสิต
สกุลชัย

034-351897

13

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน

ห้องปฏิบัติการวิจยั
เทคโนโลยีเพือ่ การ
ชลประทาน (Irrigation
Technology Research
Laboratory)

14

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน

15

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน

ห้องปฏิบัติการวิจยั การ
จำลองระบบทรัพยากรน้ำ
ด้วยคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ
(Research Laboratory
of Water Resources
Computer Modeling
and Information
System)
(WRCMIS)
ห้องปฏิบัติการวิจยั การ
ติดตามและการจัดการทาง
อุทกวิทยาเกษตรด้วย
ระบบอัจฉริยะ
(INtelligent Agrohydrological

ชญ์ไมตรี

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
Monitoring and
Management (INAM)
Research Laboratory)
Data Management &
Analytics Research
Laboratory (DMAL)

16

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

17

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

19

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

Intelligent Embedded
System Research
Laboratory (INES)
Pattern Recognition &
Computational
Intelligence Research
Laboratory (PRECITE)
ห้องปฏิบัติการวิจยั ด้าน
เครื่องจักรกลอาหาร

20

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

ห้องปฏิบัติการวิจยั ด้าน
วิศวกรรมอาหาร

18

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

การทำวิจยั และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกีย่ วข้องกับการจัดเก็บและ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะห์และตีความหมาย
ของข้อมูล ตลอดจนสกัดองค์ความรู้ใหม่จากข้อมูลเพือ่ สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการวางแผนงานในอนาคต
การทำวิจยั และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกีย่ วข้องกับ Internet of
Thing (IoT), ระบบฝังตัว (Embedded System), ระบบควบคุม
อัตโนมัติ (Automatic Control System) และหุ่นยนต์ (Robotic)
การทำวิจยั และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกีย่ วข้องกับ Artificial
Intelligence (AI), Image Processing, Deep Learning และ
Machine Learning

✓

อ.ดร.บุญรัตน์
เผดิมรอด

034-351897

✓

อ.รท.อนุมัติ
อิงคนินันท์

034-351897

✓

อ.ดร.ศิวดล
เสถียรพัฒนา
กูล

034-351897

การออกแบบ วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลอาหาร เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมแบบพึ่งตนเอง ลดการนำเข้าและปัญหาขาดแคลน
แรงงานรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกลไกเครือ่ งจักรกล และการวาง
สายการผลิตแก่ผู้ประกอบการ
การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิง้ จาก
อุตสาหกรรมเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้เพื่อสร้างองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมอีกทั้งทำ การสาธิต และถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่พฒ
ั นาขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศ

✓

✓

รศ.ดร.เชาว์
034-351897
อินทร์ประสิทธิ์

✓

✓

ผศ.เมลดา
เฟื่องฟู

034-351897

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

21

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชาวิศวกรรมการ
อาหาร

ห้องปฏิบัติการวิจยั ด้าน
Near Infrared (NIR)

22

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

Logistics Engineering

23

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

Production Planning
and Inventory Control

24

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

Simulation and
Modeling

25

26

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ
ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

การวิจัยและพัฒนาวิธีการวัดวิเคราะห์คุณภาพ โดยใช้วิธีการแบบไม่
ทำลายวัสดุ เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ วัสดุ
การเกษตรและอาหารรวมถึงการพัฒนาเป็นเครือ่ งมือสำหรับการวัด
มาตรฐานสินค้าสำหรับบริโภคภายในประเทศและการส่งออก
การทำงานวิจยั ทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ
และจัดการระบบต่างๆ ในกิจกรรม ด้านการผลิต การวางแผนการ
ผลิต การจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การผลิตหรือการซื้อ คลังสินค้า
การกระจายสินค้า
การทำงานวิจยั ด้านการวางแผนการผลิตและควบคุมระบบพัสดุคง
คลังภายในคลังสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี่ทที่ นั สมัย เช่น ระบบ EDI
RFID เป็นต้น

การทำงานวิจยั โดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์ในการออกแบบ
วิเคราะห์ และช่วยหาทางเลือกที่เหมาะสมในการวางแผนการผลิต
การจัดการภายในคลังสินค้า การขนส่งรวมถึงการกระจายสินค้า
Supply Chain and
การทำงานวิจยั ทางด้านการออกแบบระบบขนส่งเพือ่ การประหยัด
Logistics of Energy
พลังงาน ลักษณะการใช้พลังงานด้านโลจิสติกส์ เช่น การขนส่ง การ
Management
จัดเก็บคลังสินค้า การลำเลียงวัสดุ และการบรรจุภัณฑ์
การจัดการพลังงานและ
การศึกษาค้นคว้า และวิจยั นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์เครื่องจักรกล
พลังงานทดแทน
และระบบต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์
Energy Management
พลังงาน การใช้พลังงานอย่างเหมาะสม การพัฒนาพลังงานทดแทน
and Renewable Energy ต่างๆ เชือ้ เพลิงชีวมวล เชือ้ เพลิงชีวภาพ การอบแห้ง เพื่อนำมา
ประยุกต์ในทางวิศวกรรมเครือ่ งกลและการเกษตร เช่น Biogasifier
Heat Pump and Refrigeration Drying Process เป็นต้น

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
✓
✓

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

รศ.ดร.รณฤทธิ์
ฤทธิรณ

034-351897

✓

ผศ.ชัยมงคล
ลิ้มเพียรชอบ

034-351897

✓

อ.ดร.วรญา
เนื่องมัจฉา

034-351897

✓

อ.ดร.อณจ ชัย
มณี

034-351897

✓

ผศ.ปริญญา
พัฒนวสันต์พร

034-351897

ผศ.ดร.กิติพงษ์
เจาจารึก

034-351897

✓

พลังงาน

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ
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ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กำแพงแสน

ภาควิชา/สาขาวิชา

ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

การออกแบบและคำนวณ
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided
Engineering (CAE)

การศึกษาค้นคว้า และวิจยั นวัตกรรม เทคนิคโดยใช้เครื่องมือทาง
คอมพิวเตอร์ CAD CAM CAE เพือ่ ใช้ในการคำนวณ ออแบบที่
เกีย่ วข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลในทาง Thermodynamic Heat
Transfer Solid Mechanic Fluid Dynamic Manufacturing
Process Rapid Prototype รวมถึง Biomechanics เพื่อนำมาใช้
ประยุกต์ในทางวิศวกรรมเครือ่ งกล อุตสาหกรรมการเกษตร และ
ทางการแพทย์ เช่น วิเคราะห์สภาพการไหลในปั๊ม การวิเคราะห์
สภาพการถ่ายเทความร้อนในการอบแห้งของข้าว การวิเคราะห์
ความแข็งแรงในกระบวนการพับโลหะการออกแบบและสร้างเครือ่ ง
ตัดโฟมตามโปรแกรม CAD เป็นต้น
ศึกษา วิจยั และพัฒนา เกีย่ วกับกัญชา

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
✓
✓

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

ผศ.ดร.จีรชัย
สุภาสุทธากูล

034-351897

รศ.ดร.วีรชัย
พุทธวงศ์

089-7012540

หัวหน้าศูนย์
ส่งเสริมการ
วิจัยและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ประธาน
คณะกรรมการ
ความ
ปลอดภัย ฯ
โครงการจัดตั้ง

034-3004814 ต่อ 6106

5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการกัญชาเพื่อ
การแพทย์

2

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมการวิจยั และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการกลาง
ศสวท.

3

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีวววิทยา
(โครงการจัดตั้งภาควิชาจุล
ชีววิทยา)

ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา
ประยุกต์

ศึกษา วิจยั และพัฒนาทางด้านจุลนิ ทรีย์

ได้รับใบ
อนุญาติจาก
อย. 2 ใบ

ได้รับ
มาตรฐาน
ความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ

ü

ไม่มี

034-3004814

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง

4

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ /
สาขาวิชาเคมี (โครงการ
จัดตั้งภาควิชาเคมี)

ห้องปฎิบัติการเคมี เคมี
ประยุกต์

ศึกษา วิจยั และพัฒนาทางด้านเคมี เคมีประยุกต์

5

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ /
สาขาวิชาพันธุศาสตร์

หน่วยวิจยั พันธุศาสตร์และ
การประยุกต์
ห้องปฏิบัติการวิจยั พันธุ
ศาสตร์โมเลกุล

ศึกษาวิจยั และ บริการวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพันธุ
ศาสตร์ ปัจจุบนั เน้นทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุล

6

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

โครงการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการโรงแรม

การโรงแรม

วิจัย จาก วช.
2-00210052-7
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ ตา
มาตรฐาน
ความ
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ
ได้รับ
มาตรฐาน
ความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ
วิจัย จาก วช.
(กรอก
หมายเลข วัน
จันทร์ที่ 7
กันยายน
2563)

ฯ

ü

✓

ประธาน
คณะกรรมการ
ความ
ปลอดภัย ฯ
โครงการจัดตั้ง
ฯ
ผศ.ดร.จรีรัตน์
มงคลศิริวัฒนา

061-2636154

อาจารย์ ดร.
ดนุพล แสง
นาค

083-3124713

819139523

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

7

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

8

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

9

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

10

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

11

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

12

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

13

ภาควิชา/สาขาวิชา

โครงการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการจััดตั้งภาควิชา
คอมพิวเตอร์
โครงการจััดตั้งภาควิชา
คอมพิวเตอร์

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

เครื่องบินจำลอง

ธุรกิจการบิน

ห้องจัดเลีย้ ง แกรนด์ บอล
รูม

MICE

ห้องเธียร์เตอร์

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
✓

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

อาจารย์ ดร.
ดนุพล แสง
นาค

083-3124713

✓

อาจารย์ ดร.
ดนุพล แสง
นาค

083-3124713

MICE

✓

อาจารย์ ดร.
ดนุพล แสง
นาค

083-3124713

ห้องครัวร้อน/ครัวเย็น

ภัตตาคาร

✓

อาจารย์ ดร.
ดนุพล แสง
นาค

083-3124713

ห้องภัตตาคาร1ดาว / 2
ดาว / 3 ดาว

ภัตตาคาร

✓

อาจารย์ ดร.
ดนุพล แสง
นาค

083-3124713

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (SC9-330)
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (SC9-333)

ห้องปฏิบัติการ

น.ส.สมหญิง
ทองยอด
น.ส.สมหญิง
ทองยอด

089 918
5503
098 918
5503

ห้องปฏิบัติการ

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

น.ส.สมหญิง
ทองยอด

089 918
5503

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
14

15

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

โครงการจััดตั้งภาควิชา
คอมพิวเตอร์
โครงการจัดตั้ังภาควิชาเคมี

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (SC9-402)
หน่วยวิิจยั เคมีแบบยั้งยืน

ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ
แบบองค์รวม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
มวยไทย

การจัดการเรียนรูแ้ ละการวิจัยด้านผู้สูงอายุ

6. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

2

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

3

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาตร์

ศูนย์วจิ ัยและบริการ
วิชาการ

4

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน

ศูนย์วจิ ัยนวัตกรรม
การศึกษาด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน

การออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายด้วยมวยไทย โปรแกรมการ
ฝึกมวยไทย การบริการวิชาการการสอนมวยไทยสู่ชุมชนและ
สถานศึกษาเพื่อสุขภาวะที่สมบูรณ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมมวย
ไทย
ให้บริการทางวิชาการเกีย่ วกับงานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้
ต่าง ๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพือ่ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ฐานข้อมูลและการจัดการความรู้เกีย่ วกับการวิจัย
นวัตกรรมและการบริการวิชาการเพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการวิจยั นวัตกรรมและการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ
ประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจยั ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
เพื่อเป็นแหล่งหารายได้ให้กับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์,การพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม

-

✓

✓

รศ.ดร.อัจฉรา
ปุราคม

089-0731329

✓

✓

รศ.ดร.ต่อศักดิ์
แก้วจรัสวิไล

081-4231970

✓

ผศ.ดร.วิทัศน์
ฝักเจริญผล

034-351898

✓

รศ.ดร.อภิชาติ
ใจอารีย์

081-9418776

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

5

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

6

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
✓

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

ผศ.ดร.นิรันดร์
ยิ่งยวด

083-0145808

รศ.ดร.ธนรัตน์
แต้วัฒนา

083-0933510

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน
ครุศึกษา

ศุนย์วจิ ัยนวัตกรรม
การศึกษาด้านเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
AgSTEM

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนองโพ
โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนองโพ
โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนองโพ
หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์
กำแพงแสน

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในน้ำนมโคและการทดสอบความไวยา
ปฏิชีวนะ

-

เอกชัย สร้อย
น้ำ

087-4975798

ห้องปฎิบัติการคุณภาพ
น้ำนมโค

การตรวจคุณภาพองค์ประกอบน้ำนมโค

-

ปรานี จันทร์
งาน

088-2281983

ห้องปฏิบัติพยาธิคลินิก

ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจไข่พยาธิ

-

ปพิชญา
เพ็ชรเกิด

095-8019613

งานไวรัสวิทยาและ
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คน (Virology and
Zoonotic Unit)

1. งานด้านไวรัสวิทยา : การให้บริการวิชาการด้านการทดสอบทาง
ไวรัสวิทยา , การเพาะแยกเชื้อโรคและตรวจหาระดับภูมิคมุ้ กันต่อ
เชื้อ(ในสุกร) PRRSV, PEDV,ADV,PCV2, CSFV 2. งานด้าน
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน : การให้บริการวิชาการทดสอบโรค
แท้งติดต่อในโค , กระบือ, แพะ, แกะและสุนัข , งานให้บริการ
ทดสอบโรคไข้หวัดนก type H5,H9 , งานบริการทดสอบโรคนิวคาส
เซิลในสัตว์ปีก และงานให้บริการวิชาการทดสอบประสิทธิภาพ
น้ำยาฆ่าเชือ้ (Disinfectant) ต่อเชื้อไข้หวัดนก H5N1 และนิวคาส
เซิล

-

นายธีรวัฒน์
สัมฤิทธิ์วัชฌา
สัย

081-9868018

✓

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้าน STEM

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์
1

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

2

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

3

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

4

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
5

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์
กำแพงแสน

งานจุลชีววิทยาและความ
ปลอดภัยทางอาหาร
(Microbiology and
Food Safty Unit)

6

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์
กำแพงแสน

งานพยาธิวิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
(Pathology and
Biotechnology Unit)

1. งานด้านจุลชีววิทยา : การให้บริการวิชาการด้านการเพาะเชือ้
และทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะ , การตรวจเพาะแยกเชือ้
แบคทีเรียด้วยวิธีพิเศษ เช่น Anaerobic bacteria , ตรวจเพาะแยก
เชื้อรา และการตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม 2.งานด้าน
ความปลอดภัยทางอาหาร : การให้บริการวิชาการด้านการตรวจ
วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และการ
ตรวจสารพิษจากเชือ้ รา , การตรวจประสิทธิภาพการดูดซับสารพิษ
จากเชื้อรา , การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำชนิดต่างๆ ทางจุลชีว
ทางเคมี และทางกายภาพ , การทดสอบความเข้มข้นของสารที่
สามารถยับยั้งการเจริฐเติบโตของเชือ้ (MIC) รวมถึงการตรวจหาค่า
MIC ต่อยาปฏิชีวนะหรือสมุนไพร โพรไบโอติค เป็นต้น
1.งานพยาธิวิทยา : ให้บริการวิชาการด้านการตัดสไลด์เนื้อเยือ่ และ
ย้อมสีพิเศษ H & E, IHC 2.งานเทคโนโลยีชีวภาพ : การให้บริการ
วิชาการตรวจวิเคราะห์โรคในสุกร , สัตว์ปกี , สัตว์เล็ก,สัตว์ใหญ่
และสัตว์น้ำ (โดยวิธี PCR , RT-PCR, qPCR) และการให้บริการการ
ตรวจโรคในสุกร โดยวิธี ELISA

อยูร่ ะหว่าง
การขอ
มาตรฐาน ISO
17025
(เฉพาะบาง
scope)

อยูร่ ะหว่าง
การขอ
มาตรฐาน ISO
17025
(เฉพาะบาง
scope)

-

นายธีรวัฒน์
สัมฤิทธิ์วัชฌา
สัย

081-9868018

นายธีรวัฒน์
สัมฤิทธิ์วัชฌา
สัย

081-9868018

ศ.ดร.สุนทรี
ยิ่งชัชวาลย์

034-35321720

8. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
1

ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร

ห้องปฏิบัติการชีวฟิสิกส์
พืช
Plant Biophysics
Laboratory

เน้นวิจยั พืชทั้งต้นเพื่อความเข้าใจการทำงานของพืชในระบบดิน-พืชอากาศ เน้นกระบวนการแลกเปลีย่ นแก๊ส ประสิทธิภาพการใช้แสง
และพลังงานศักย์ของน้ำทั้งระบบ งานวิจัยความต้องการปัจจัยการ
ผลิตเพื่อการเติบโตของพืช ได้แก่ ธาตุอาหาร สภาพอากาศ การใช้
น้ำ ที่ตรงตามความต้องการของพืช เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ
ยกระดับผลผลิต/คุณภาพของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว ปาล์ม

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

รศ.ดร.สนธิชยั
จันทร์เปรม

034-35321720

รศ.ดร.วิชัย โฆ
สิตรัตน

034-35321720

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
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ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร

3

ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร

ห้องปฏิบัติการเพาะเลีย้ ง
เซลล์ เนือ้ เยื่อพืชและการ
ถ่ายยีน
Plant Cell, Tissue
Culture and
Transformation
Laboratory
ห้องปฏิบัติการศึกษา
ความสัมพันธ์ของพืชและ
จุลินทรีย์
Plant-Microbe
Interactions
Laboratory

น้ำมัน อ้อย ไม้ผล พืชมูลค่าสูงที่ปลูกในโรงเรือน งานวิจยั ทางด้าน
สรีรวิทยาเพื่อศึกษากลไกการตอบสนองและจัดการปัจจัยการผลิต
พืชภายใต้สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลงและไม่เหมาะสม
ทำการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและใช้ประโยชน์จากยีนเพื่อการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ต้านทานต่อโรคหรือแมลง โดยการถ่ายยีนการปรับแต่งจีโนม
(genome editing) และการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืชเพือ่
การคัดเลือกสายพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการผลิตพืชปลอดโรค

เน้นงานวิจัยเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังโรคอุบัตใิ หม่ อุบัติซ้ำในพืช
เศรษฐกิจ ข้าว อ้อย ที่เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย การคัดเลือกสายพันธุ์
ข้าวต้านทานโรค ความหลากหลายของสายพันธุ์เชือ้ แบคทีเรีย
สาเหตุโรคข้าว อ้อย พืชผัก และงานวิจยั ด้านพัฒนาเทคนิคและ
บริการตรวจหาเชือ้ แบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์พชื เพื่อการส่งออก
นำเข้าเมล็ดพันธุ์

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

รศ.ดร.จุลภาค
คุ้นวงศ์

034-35321720

ผศ.ดร.วิราวร
รณ นุชนารถ

034-35321720

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
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ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร

ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช
Plant Biotechnology
Laboratory

5

ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร

ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์
Animal Biotechnology
Laboratory

เน้นงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ สร้างความ
เข้มแข็งให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ สร้างบุคลากรด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นใหม่ๆให้มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามา
ช่วยในการผลิตพืชสายพันธุ์แท้ สายพันธุ์ลกู ผสม พัฒนาเครือ่ งหมาย
โมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรค และการตรวจสอบความ
บริสุทธิข์ องเมล็ดพันธุ์เพือ่ การส่งออกของพืชในกลุ่มมะเขือเทศ พริก
และพืชวงศ์แตง นอกจากนีย้ ังเป็นหน่วยที่ให้บริการเทคโนโลยีและ
เครื่องมือวิเคราะห์ชีวโมเลกุลชั้นสูง เพือ่ งานวิจยั และพัฒนาด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ การตรวจชุดโครโมโซมด้วยเครื่อง flow
cytometer การตรวจสอบจีโนไทป์ดว้ ยวีธกี าร Kompetitive
allele-specific PCR: KASP, MassArray, High Resolution
Melt: HRM, การตรวจสอบความบริสุทธิท์ างพันธุกรรมเมล็ดพันธุ์
ลูกผสมและสายพันธุ์ การพัฒนาเครือ่ งหมายดีเอ็นเอสำหรับการ
คัดเลือกสายพันธุ์ การประเมินความหลากหลายพันธุกรรมพืช เป็น
การสนับสนุนนักวิจยั นิสิตนักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ให้บริการ เข้าถึงการใช้เครือ่ งแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
AgCipher แก่นักวิจัย อาจารย์ นิสติ นักศึกษา ในการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การจำแนกเชือ้
พันธุกรรม และการหาตำแหน่งยีนอย่างแม่นยำ
ห้องปฏิบัติการจัดตั้งขึน้ เพือ่ รองรับการทำงานวิจยั ในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจยั จะเน้นงานพัฒนาวิธกี ารตรวจหา
เชื้อที่กอ่ ให้เกิดโรคในอาหารและผลิตผลจากสัตว์ดว้ ยเทคนิคด้านชีว
โมเลกุล และพัฒนาชุดตรวจแบบเร่งด่วน (test kit) ในการตรวจหา
เชื้อที่กอ่ ให้เกิดโรคในผลิตผลจากสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

Dr.Hugo
Volkaert

034-35321720

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
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ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร

ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพด้าน
ความหลากหลายและ
อนุรักษ์พืช
Biotechnology for
Biodiversity Research
and Conservation
Laboratory

ทำงานวิจัยเพื่อศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติเพือ่
การอนุรักษ์พนั ธุ์พืช โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงในการวิเคราะห์
จีโนม พัฒนาเครือ่ งหมายดีเอ็นเอ เพื่อจัดจำแนกสายพันธุ์พืช และ
ศึกษาหาถิ่นกำเนิดของพืชเศรษฐกิจ เพื่อนำมาใช้เป็นแหน่ง
พันธุกรรมในการพัฒนาสายพันธุแ์ ละการอนุรกั ษ์พันธุ์พืช พัฒนา
วิธีการในการศึกษาวิวัฒนาการทางพันธุกรรมของพืช

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
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ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร

ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพด้านโรค
พืช
Molecular Plant
Pathology

ห้องปฏิบัติการจัดตั้งขึน้ เพือ่ รองรับการทำวิจัยในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกในงานวิจยั พื้นฐานและการพัฒนาวิธกี ารตรวจ
วินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคด้านชีวโมเลกุลที่มเี ชือ้ สาเหตุโรคจากเชือ้ ไวรัส
ไวรอยด์ และไฟโตพลาสมา นอกจากนี้ยังรองรับงานวิจยั แบบบูรณา
การร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชต้านทาน
ต่อเชือ้ ไวรัสและไวรอยด์ การศึกษาลักษณะการถ่ายทอดของเชื้อ
ไวรัสและไวรอยด์ และการร่วมเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและไวรอยด์ที่ปนเปื้อนในเมล็ด
พันธุ์ทางการค้า และส่วนขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ตัวอย่างของ
งานวิจยั ทีด่ ำเนินการ ได้แก่
- การศึกษาการถ่ายทอดเชือ้ Columnea latent viroid (CLVd)
ในพืชตระกูลพริกและมะเขือ พืชตระกูลแตง ไม้ดอกและไม้ประดับ
ชนิดต่างๆ
- การศึกษาการถ่ายทอดเชือ้ Pepper chat fruit viroid (PCFVd)
ในพืชตระกูลพริกและมะเขือ พืชตระกูลแตง ไม้ดอกและไม้ประดับ
ชนิดต่างๆ
- การศึกษาลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคที่เกิดจากเชือ้
Pepper chat fruit viroid (PCFVd) ในมะเขือเทศ พริก และ
มะเขือสายพันธุต์ ่างๆ
- การพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบเชื้อไวรอยด์ด้วยเทคนิค RT-PCR
และ RT-LAMP
- การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย Sugarcane
mosaic virus ในข้าวโพด
- การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย Citrus tristeza
virus ในพืชตระกูลส้ม
- การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัสในพืช
ตระกูลพริกและมะเขือเทศ

รศ.ดร.คนึง
นิตย์ เหรียญว
รากร

034-35321720

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

รศ.ดร.รัชนี ฮง
ประยูร

034-35321720

นายกิตติเดช
โพธิ์นยิ ม
นายกิตติเดช
โพธิ์นยิ ม
นายกิตติเดช
โพธิ์นยิ ม
นายกิตติเดช
โพธิ์นยิ ม
นายกิตติเดช
โพธิ์นยิ ม
นายกิตติเดช
โพธิ์นยิ ม
นายกิตติเดช
โพธิ์นยิ ม

086-5161348

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
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ศูนย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร

ห้องปฏิบัติการซีรัมวิทยา
และตรวจวินิจฉัย
Serology and
Diagnostic Lab

มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิตแอนติบอดีทั้งชนิดโพ
ลีโคลนอลและโมโนโคลนอลแอนติบอดีตอ่ เชื้อสาเหตุโรคพืช
โดยเฉพาะเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ให้บริการแอนติบอดีและชุด
ตรวจสอบแบบรวดเร็วสำหรับไวรัสพืชหลายชนิด บริการตรวจ
วินิจฉัยไวรัสพืชด้วยเทคนิคทางซีรมั วิทยาและชีวโมเลกุล และ
บริการผลิตแอนติบอดีเพือ่ งานวิจยั

ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ

การทดสอบรถแทรกเตอร์เดินตาม

9. สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
1
2
3
4
5
6
7

สำนักงานวิทยา
เขตกำแพงแสน
สำนักงานวิทยา
เขตกำแพงแสน
สำนักงานวิทยา
เขตกำแพงแสน
สำนักงานวิทยา
เขตกำแพงแสน
สำนักงานวิทยา
เขตกำแพงแสน
สำนักงานวิทยา
เขตกำแพงแสน
สำนักงานวิทยา
เขตกำแพงแสน

กองบริหารการวิจัยฯ
กองบริหารการวิจัยฯ
กองบริหารการวิจัยฯ
กองบริหารการวิจัยฯ
กองบริหารการวิจัยฯ
กองบริหารการวิจัยฯ
กองบริหารการวิจัยฯ

การทดสอบเครือ่ งยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
การทดสอบเครือ่ งปลูกอ้อย
การทดสอบรถตัดอ้อย
การทดสอบไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์
การทดสอบเครือ่ งตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหรี่ยงตามแนวระดับ
สำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพือ่ การเกษตร
การทดสอบใช้งานเกษตรกรรม : รถขนส่งเกษตร

มอก. 13502539
มอก. 7872551
มอก. 14802540
มอก. 27732560
มอก. 11273535
มอก. 12832538
มอก. 13152538

086-5161348
086-5161348
086-5161348
086-5161348
086-5161348
086-5161348

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
8
9
10
11

สำนักงานวิทยา
เขตกำแพงแสน
สำนักงานวิทยา
เขตกำแพงแสน
สำนักงานวิทยา
เขตกำแพงแสน
สำนักงานวิทยา
เขตกำแพงแสน

กองบริหารการวิจัยฯ

ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ
ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรแห่งชาติ
สถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

การทดสอบเครือ่ งสับย่อยปุย๋ พืชสด

ให้บริการตรวจรักษาโรคเบือ้ งต้น ปฐมพยาบาล และการดูแลใน
กรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

-

สำนักงานเลขานุการ

ห้องแสนปาล์ม คอน
เวนชัน่ ฮอลล์

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ event จัดเลีย้ งสังสรรค์

MICE (ด้าน
ห้องประชุม)

สำนักงานเลขานุการ

ห้องหงษ์เหิร

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ event จัดเลีย้ งสังสรรค์

สำนักงานเลขานุการ

อาคารฝึกอบรม
ประกอบด้วย 8 ห้อง

สำนักงานเลขานุการ

1. ห้องต้นตาล

กองบริหารการวิจัยฯ
กองบริหารการวิจัยฯ
กองบริการกลาง

การทดสอบเครือ่ งพ่นสารเคมี
การทดสอบรถแทรกเตอร์ล้อยาง
พรบ.
สถานพยาบาล

นายกิตติเดช
โพธิ์นยิ ม
นายกิตติเดช
โพธิ์นยิ ม
นายกิตติเดช
โพธิ์นยิ ม
น.ส.พิมผกา
ไชยยาเลิศ

10. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
1

2

3

สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน

ห้องประชุม สัมมนา จัดการเรียนการสอน

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

086-5161348
086-5161348
086-5161348
0863779327

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
✓

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

4

สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน

สำนักงานเลขานุการ

2. ห้องตาลกิง่

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ ห้องปฏิบัติการ

5

สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน

สำนักงานเลขานุการ

3. ห้องตาลฟ้า

ห้องประชุม สัมมนา จัดการเรียนการสอน

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

สำนักงานเลขานุการ

4. ห้องตาลเหลือง

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

สำนักงานเลขานุการ

5. ห้องคิงส์ปาล์ม

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ ห้องปฏิบัติการ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

098 495
3903

สำนักงานเลขานุการ

6. ห้องควีนปาล์ม

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ ห้องปฏิบัติการ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

098 495
3903

สำนักงานเลขานุการ

7. ห้องพริน้ ปาล์ม

ห้องประชุม สัมมนา จัดการเรียนการสอน

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

098 495
3903

สำนักงานเลขานุการ

8. ห้องปริ๊นเซสปาล์ม

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ ห้องปฏิบัติการ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

098 495
3903

6

7

8

9

10

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

11

12

13

14

15

16

17

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน
สำนักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
กำแพงแสน

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

098 495
3903

สำนักงานเลขานุการ

ห้องปาล์มอินทผลัม

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง
✓

สำนักงานเลขานุการ

ห้องหมากเขียว

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

098 495
3903

สำนักงานเลขานุการ

ห้องหมากแดง

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

098 495
3903

สำนักงานเลขานุการ

ห้องหมากเหลือง

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

098 495
3903

สำนักงานเลขานุการ

ห้องหมากพร้าว

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

098 495
3903

สำนักงานเลขานุการ

ห้องหมากงาช้าง

ห้องประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ

✓

น.ส.ลักขณา
ลุ้ยประเสริฐ

098 495
3903

ฝ่ายสื่อการส่งเสริม

อาคารสือ่

อาคารปฏิบัติการสื่อ สิ่งพิมพ์

✓

นางพาณี
สวาสดิ์

0819959792

ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม

ลำดับ

ชื่อส่วนงาน
(คณะ/สำนัก/
อื่นๆ)

ภาควิชา/สาขาวิชา

ชื่อ ฝ่าย/ศูนย์/สถานี/
ห้องปฏิบัติการ (Lab)

ความเชี่ยวชาญ
(พอสังเขป)

มาตรฐานที่ได้
รับรอง (Lab)

อุทยาน
นวัตกรรม
เกษตร
(Agri
Innovation
Park)

ศูนย์กลาง
ความเป็น
เลิศทาง
สุขภาพ
และกีฬา

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
การศึกษา/
การ
ท่องเที่ยว/
สังคมและ
ชุมชน

คลิกเครื่องหมายถูกในช่องว่าง

11. สำนักหอสมุด กำแพงแสน
1
2

สำนักหอสมุด
กำแพงแสน
สำนักหอสมุด
กำแพงแสน

ฝ่ายบริหารและธุรการ

ห้องจัันทิภา พุ่มจันทร์

ห้องประชุม สัมมนา บรรยาย

ฝ่่ายทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการศึกษา

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรที่ตอ้ งใช้คอมพิวเตอร์ในการ
อบรม

อื่นๆ (โปรดระบุ
ขอบเขต)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

