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เงวนรายไดดของหนลวยงาน

preproposal funding from faculty of science, kasetsart universityแหลลงททน 

- 
อ.ววรพพฒนน พลอพน

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาฟฟสวกสน

การพพฒนาวพสดดผสมของไบโอกลา

สกพบไบโอพอลวเมอรนสสาหรพบเปปนตพว

ควบคลดมการปลดปลลอยเฉพาะทวทและ

ใชชเปปนวพสดดทดแทนกระดดก

 1 1/2555-1/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ScRF คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.วพชรว รพตนสกดลทอง

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาฟฟสวกสน

การเตรวยมฟฟลนมแมลเหลลกแบบแก

รนดลารนสสาหรพบสสทอบพนททกขชอมดลดชวย

การสปปตเตอรวง

 1 7/2555-6/2556  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

กองททนพจฒนาคณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

- 
อ.ณพฐวดฒว คดวพฒนเธวยรชพย

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการเงวน

Determinants and Financial 

Impacts of the Decision to Cross 

List: ASEAN Exchanges and 

Economics Integration 

Approaches

 1 7/2555-3/2556  120,000.00

รศ.ศศวววมล มวอสาพล

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบพญชว

การศทกษาแนวปฏวบพตวทางดชานการ

บพญชวบรวหารของบรวษพทจดทะเบวยนใน

ตลาดหลพกทรพพยนแหลงประเทศไทย

ตามกรอบววเคราะหนลพกษณะการแขลง

ขพนของอดตสาหกรรม

 2 2/2555-8/2555  120,000.00

ผศ.ววมล รอดเพลชร

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบพญชว

อ.ศรายดทธ เรสองสดวรรณ

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบพญชว

ผศ.ขวพญสกดล เตลงอสานวย

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบพญชว

ความสพมพพนธนระหวลางองคนประกอบ

และการเปฟดเผยการปฏวบพตวงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบในบรวษพทจด

ทะเบวยนกลดลม SET100 และกลดลม MAI

 3 1/2555-12/2555  120,000.00

ผศ.ภพทรกวตตวต เนตวนวยม

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการเงวน

บทบาทของนพกลงทดนสถาบพนตลอการ

ลดตชนทดนตพวแทนของกองทดนรวม

อสพงหารวมทรพพยน

 4 4/2555-9/2556  120,000.00

รศ.ศศวววมล มวอสาพล

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบพญชว

ผลกระทบสลวนเพวทมของโครงสรชาง

ความเปปนเจชาของทวทมวตลอมดลคลาของ

กวจการ: หลพกฐานจากบรวษพทจด

ทะเบวยนใน SET100

 5 11/2554-4/2555  120,000.00

ผศ.ววมล รอดเพลชร

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบพญชว

อ.ศรายดทธ เรสองสดวรรณ

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบพญชว

อ.อดษา วงศนสอนธรรม

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบพญชว
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ผศ.สดรางคน เหลนสวลาง

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการเงวน

ผลตอบแทน ความเสวทยง และขวด

ความสามารถทางการเงวนของกอง

ทดนรวมทองคสา: การศทกษาเชวง

ประจพกษนในตลาดทดนไทย

 6 8/2555-9/2556  120,000.00

รศ.ศศวววมล มวอสาพล

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการบพญชว

ระดพบความสสาคพญของเนสนอหาหลพก

สดตรบพญชวมหาบพณฑวตและทพกษะทาง

ววชาชวพทวทมวประโยชนนตลอการปฏวบพตว

งานภายใตชมาตรฐานการศทกษา

ระหวลางประเทศสสาหรพบผดชประกอบ

ววชาชวพบพญชว

 7 1/2555-7/2555  50,000.00

รศ.บดวนทรน รพศมวเทศ

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการการผลวต

อ.ศดภฤกษน สดขสมาน

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการ

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      770,000.00 บาท

กองททนพจฒนาคณะประมงแหลลงททน 

- 
ผศ.ภพสสรา รพตนพวศวฏฐน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาการจพดการประมง

ระบบการจพดเกลบเอกสารออนไลนนภาย

ในคณะประมง ระบบการจพดเกลบเอก

สารออนไลนนภายในคณะประมง กรณว

ศทกษา : ภาคววชาผลวตภพณฑนประมง

 1 7/2555-9/2555  40,000.00

นางจวนตนา สมศรว

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภพณฑนประมง

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

กองททนสนจบสนทนการววจจย คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพง

แสน

แหลลงททน 

- 

อ.กดลธวดา เหมาเพชร

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพลศทกษาและกวฬา

พฤตวกรรมการออกกสาลพงกายของ

บดคลากรมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน  

ววทยาเขตกสาแพงแสน

 1 7/2555-12/2555  10,000.00

ผศ.คมกรวช เชาวนพานวช

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพลศทกษาและกวฬา

อ.พรเพลญ ลาโพธวต

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพลศทกษาและกวฬา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะเกษตร (โครงการสนจบสนทนการขอททนววจจย การทจาววจจย และการเผยแพรลผลงานววจจยประจจาปปงบประมาณ 

๒๕๕๕)

แหลลงททน 

- 

อ.ชดตวมา ชวลวตมณเฑวยร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรน

ชดดเครสทองแบบสสาหรพบผดชสดงอายดหญวง

บชานบางแค

 1 9/2555-2/2556  20,000.00

ผศ.สดธวลพกษณน ไกรสดวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรน

ธนพร สดนทรจามร

     ภาคววชาคหกรรมศาสตรน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท
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คณะเกษตร (งบประมาณสนจบสนทนการทจาปปญหาพวเศษระดจบปรวญญาตรอของภาคววชา โดยเงวนกองททนพจฒนา

นวสวต และททนสลวน

แหลลงททน 

- 

ผศ.พจนา สวมพนตร

     คณะเกษตร กสาแพงแสน

     ภาคววชาเกษตรกลววธาน

คดณภาพทวทสสาคพญของผลฟปกทองสาย

พพนธดนตลางๆ

 1 4/2555-9/2556  5,000.00

อ.อพญมณว อาวดชานนทน

     คณะเกษตร กสาแพงแสน

     ภาคววชาพสชสวน

ผศ.บดบผา คงสมพย

     คณะเกษตร กสาแพงแสน

     ภาคววชาพสชไรลนา

ธนพฐฐา

     คณะเกษตร กสาแพงแสน ภาคววชาเกษตรกลววธาน

     

อนงคนนารถ  แพงคสาสอน

     คณะเกษตร กสาแพงแสน ภาคววชาเกษตรกลววธาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

คณะเกษตร (เงวนรายไดดโครงการปรวญญาโทการสชทอสารเพชทอการพจฒนา)แหลลงททน 

- 
อ.พพชราวดว ศรวบดญเรสอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศศาสตรนเกษตร

ปปจจพยทวทสลงผลตลอการใชชสสทอสพงคมออ

นไลนนและอวนเทอรนเนลตบนมสอถสอเพสทอ

การเรวยนรดชตลอดชวววตของววสาหกวจ

ชดมชนในกรดงเทพมหานคร

 1 7/2555-7/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะทรจพยากรธรรมชาตวและอทตสาหกรรมเกษตรแหลลงททน 

- 
นางพพชรวน อดทพยสา

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอดตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยวการอาหาร

การผลวตสารตชานจดลวนทรวยนจาก

สมดนไพรไทยโดยใชชกระบวนการกพก

เกลบ

 1 1/2555-1/2556  16,500.00

อ.พรทวพยน ศรวมงคล

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอดตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชววภาพ

เทคโนโลยวการผลวตขชาวโพดขชาว

เหนวยวภายใตชสภาพดวนลดกรพง

 2 5/2555-9/2555  23,000.00

นายโกช ยาลพย

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอดตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยวการอาหาร

ผลของการใชชไมโครเวฟตลอคดณภาพ

หลพงการเกลบเกวทยวมะมลวงนนสาดอกไมช  

(Mangifera indica L.)  ระหวลางการ

เกลบรพกษา

 3 10/2554-9/2555  16,500.00

อ.สดรวยพณหน สดภาพวานวช

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอดตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยวการอาหาร

นางสาวนวภาพร เมษา

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอดตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาเทคโนโลยวการอาหาร

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      56,000.00 บาท

คณะทรจพยากรธรรมชาตวและอทตสาหกรรมเกษตร (ททนอทดหนทนการววจจยสจาหรจบบทคลากร)แหลลงททน 

- 
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ผศ.สดรพสวดว พรหมอยดล

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอดตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชววภาพ

ผลของววธวการทสาใหชเยลนตลอคดณภาพ 

และการสะสมสารออกฤทธวตทาง

ชววภาพผลพดทราพพนธดนนมสด (Milk 

Jujub, Zizyphus mauritiana 

Lamk) ระหวลางการเกลบรพกษา

 1 3/2555-9/2555  16,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      16,500.00 บาท

คณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

- 
รศ.ยดรพร ศดทธรพตนน

     คณะบรวหารธดรกวจ บางเขน

     ภาคววชาการจพดการ

ลพกษณะกลดลมและแรงจดงใจของผดชเขชา

รลวมงานทางการเกษตร

 1 6/2555-5/2556  108,000.00

ผศ. ดร.สวรวจวนตน วงศนจารดพรรณ

     ภาคววชาการจพดการผลวต

     

ผศ. กรกฎ วงศนจารดพรรณ

     ภาคววชาการจพดการผลวต

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      108,000.00 บาท

คณะประมง (ททนสลงเสรวมและพจฒนาการววจจย)แหลลงททน 

- 
นางสาววาสนา อากรรพตนน

     คณะประมง บางเขน

     สถานวววจพยประมงคลองวาฬ

การทสาประมงหมทกของชดมชนประมง

พสนนบชาน ตสาบลคลองวาฬ จพงหวพด

ประจวบควรวขพนธน

 1 6/2555-5/2556  60,000.00

นายวดฒวชพย อลอนเอวทยม

     คณะประมง บางเขน

     สถานวววจพยประมงคลองวาฬ

อ.อนดกรณน บดตรสพนตวต

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรนทางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

คณะประมง (สนจบสนทนททนสลงเสรวมการศศกษาคดนควดาววจจย)แหลลงททน 

- 
นายศวลปปชพย มณวขพตวยน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชววววทยาประมง

การศทกษาประสวทธวภาพในการเลวนยง

ปลานวล (Oreochromis niloticus 

Linn.)  รลวมกพบการปลดกพสชดชวยระบบ

ไฮโดรโพนวกสน

 1 10/2554-12/255

6

 60,000.00

นายสดทวน สมบดรณน

     ศดนยนพพฒนาเทคโนโลยวอาหารสพตวนนนสา คณะประมง

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.จพนทวรรณ อนพนตประยดร

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาวรรณคดว

การถลายทอดปรพชญาตะวพนออกใน

วรรณกรรมเรสทอง เตตาแบบหมวพดหน และ 

เตตอแบบพวกเลต ของ เบนจามวน 

ฮอฟฟป

 1 4/2555-4/2556  20,000.00

รศ.จดฑารพตนน ศราวณะวงศน

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชานวเทศศาสตรนและสารสนเทศศาสตรน

การปรพบตพวของหชองสมดด

มหาววทยาลพยไทยในการสลงเสรวมการ

เรวยนรดชเพสทอรองรพบการเขชาสดลประชาคม

อาเซวยน

 2 3/2555-2/2556  52,600.00
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นางสาวเปปปยมสดข ทดลงกาวว

     สสานพกหอสมดด มหาววทยาลพยศรวนครวนทรววโรฒ 

ประสานมวตร

     

การปรพบตพวของหชองสมดด

มหาววทยาลพยไทยในการสลงเสรวมการ

เรวยนรดชเพสทอรองรพบการเขชาสดลประชาคม

อาเซวยน

 2 3/2555-2/2556  52,600.00

ผศ.ณพฐกพนตน สดขชสทน

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาภาษาตลางประเทศ

การววเคราะหนอพนตรภาษาในเชวงวพจ

นปฏวบพตวศาสตรนของผดชเรวยนภาษา

อพงกฤษเปปนภาษาตลางประเทศ: กรณว

ศทกษาวพจนกรรมขอโทษ

 3 6/2555-3/2556  45,400.00

ศ.กดลวดว มกราภวรมยน

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาวรรณคดว

การศทกษาประวพตวศาสตรนและ

สพงคมอเมรวกพนใน "หนพงสสอชดดบชาน

เลลก" ของ ลอรา อวงกพลสน ไวลนเดอรน

 4 4/2555-4/2556  30,000.00

อ.โกววทยน พวมพวง

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาภาษาไทย

คสาและสสานวนภาษาบาลวสพนสกฤตทวท

ใชชในพระบรมราโชวาทของพระบาท

สมเดลจพระเจชาอยดลหพวฯ

 5 11/2554-10/255

6

 22,300.00

อ.วราพรรณ อภวศดภะโชค

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชานวเทศศาสตรนและสารสนเทศศาสตรน

พฤตวกรรมการใชชและการประเมวน

เวลบไซตนของนวสวตระดพบปรวญญาตรว 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน

 6 3/2555-12/2557  30,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      200,300.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร (เงวนรายไดดโครงการปรวญญาโทสาขาภาษาศาสตรรประยทกตร ภาคพวเศษ จจานวน 150,000 

บาท และเงวนสน

แหลลงททน 

- 

ผศ.จรพลววไล จรดญโรจนน

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาภาษาศาสตรน

ทพศนคตวตลอคนไทยและคนจวนของ

ชาวไทยทวทเรวยนภาษาจวนและชาวจวน

ทวทเรวยนภาษาไทย: การศทกษาดชวย

กลววธวพรางเสวยงคดล.

 1 12/2555-5/2557  200,000.00

ดร. Yang Lizhou

     ภาคววชาภาษาไทย คณะภาษาและวพฒนธรรม

เอเชวยอาคเนยนและเอเชวยใตช มหาววทยาลพยชนชาตวยด

นนาน สาธารณรพฐประชาชนจวน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร (ททนววจจยภาคววชาภาษาตลางประเทศ)แหลลงททน 

- 
อ.นภาศรว ทวมแยชม

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาภาษาตลางประเทศ

การววเคราะหนการใชชโครงสรชางระดพบ

ประโยคของผดชเรวยนภาษา: กรณว

ศทกษาการใชชโครงสรชางประโยค

กรรมวาจกและโครงสรชางประโยค

แสดงการดสารงอยดล ในภาษาอพงกฤษ 

ของผดชเรวยนชาวไทย

 1 10/2554-3/2556  22,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      22,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร ภาคววชาดนตรอแหลลงททน 

- 
ผศ.จดฬมณว สดทพศนน ณ อยดธยา

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาดนตรว

การววเคราะหนเปรวยบเทวยบทลอนชชาใน

เปปยโนโซนาตาของโวลนฟกพง อะมาเด

อดส โมสารนทและลดดววก ฟาน เบโท

เฟน

 1 9/2555-8/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.สรชอยสดดา ณ ระนอง

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาภาษาตลางประเทศ

ญวทปดปนศทกษาในมวตววพฒนธรรม 1 6/2555-5/2556  10,000.00

F:\00-CrystalRep โครงการ& ตวพวมพน & ประชดม\โครงการววจพย (รายละเอวยด & สรดป)\00- ใชชอพนนวนพวมพน - รายละเอวยดโครงการววจพยทวทไดชรพบทดนจสาแนกตามแหลลงทดน เลสอก Choice-หพวเฉพาะทดนใน

ขชอ 1-3,8,9.rpt



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายในมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 6 of 37

ผศ.นธกฤต(สมพล) วพนตตะเมลน

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชานวเทศศาสตรนและสารสนเทศศาสตรน

ผลกระทบของการสสทอสารการตลาด

แบบผสมผสานของธดรกวจเครสทองดสทม

แอลกอฮอลนทวทมวตลอเยาวชนระดพบอดดม

ศทกษาในกรดงเทพมหานคร

 2 1/2555-7/2555  50,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

คณะวนศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.สดธวรน ดวงใจ

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาชววววทยาปปาไมช

การประเมวนความหลากหลายและ

ความสพมพพนธนทางพพนธดกรรมของไมช

สพก (Tectona grandis Linn. f.) ใน

ปปาสพกนวมวนทรราชวนว (ลดลมนนสาของ-ลดลม

นนสาปาย) และพสนนทวทอนดรพกษนใกลชเควยง 

โดยใชชขชอมดลดวเอลนเอในสลวนคลอโร

พลาสตนจวโนม

 1 3/2555-2/2556  100,000.00

รศ.สมควด สวรวพพฒนดวลก

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาชววววทยาปปาไมช

อ.สดววมล อดทพยรพศมว

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาชววววทยาปปาไมช

นายตรวภพ ทวพยศพกดวต

     กรมอดทยานแหลงชาตว สพตวนปปา และพพนธดนพสช

     

นายมานพ ผดชพพฒนน

     กรมอดทยานแหลงชาตว สพตวนปปา และพพนธดนพสช

     

อ.สดววมล อดทพยรพศมว

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาชววววทยาปปาไมช

การสสารวจและตรวจสอบความหลาก

หลายทางพพนธดกรรมของไมชพะยดง 

(Dalbergia cochinchinensis 

Pierre) บรวเวณสถานวฝฝกนวสวต

วนศาสตรนวพงนนสาเขวยว

 2 3/2555-2/2556  100,000.00

รศ.สมควด สวรวพพฒนดวลก

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาชววววทยาปปาไมช

อ.สดธวรน ดวงใจ

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาชววววทยาปปาไมช

นายสดวรรณ ตพนงมวตรเจรวญ

     สสานพกววจพยและพพฒนาการปปาไมช กรมปปาไมช

     

นายกดศล ตพนงใจพวทพกษน

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาชววววทยาปปาไมช

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

คณะวนศาสตรร (ททนนจกววจจยรทลนใหมล)แหลลงททน 

- 
อ.พงษนศพกดวต เฮงนวรพนดรน

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑน

สารรพกษาเนสนอไมชจากอนดพพนธน 

polymerized tannin resin boric 

acid เพสทอปปองกพนไมชยางพาราจากเขชา

ทสาลายของปลวกใตชดวน

 1 3/2555-3/2556  100,000.00

ผศ.ไตรรพตนน เนวยมสดวรรณ

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาวนผลวตภพณฑน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท
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คณะววทยาศาสตรร  (ททนสนจบสนทนการววจจย Preproposal research fund (PRF))แหลลงททน 

- 
อ.ปฟปนสดรางคน ดววงษน

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

ความหลากหลายและความทนตลอ

แคดเมวยมและสพงกะสวของแบคทวเรวย

ในดวนปนเปปปอนโลหะ

 1 2/2555-1/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร  ภาคววชาพจนธทศาสตรร (ททนสนจบสนทนการทจาววจจยระดจบปรวญญาตรอ)แหลลงททน 

- 
ผศ.ววภา หงษนตระกดล

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพพนธดศาสตรน

การสรชางลายพวมพนดวเอลนเอสบดลดสาจาก

โครงการปรพบปรดงพพนธดนเพสทอการขอขทนน

ทะเบวยนพพนธดน

 1 9/2555-3/2556  9,000.00

นาย พรชพย อนพนตสมบดรณน

     ภาคววชาพพนธดศาสตรน

     

ผศ.ววภา หงษนตระกดล

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพพนธดศาสตรน

ความหลากหลายทางพพนธดกรรมในบพว

ประดพบสกดล Nymphaea โดยใชช 

AFLP และ SSCP markers

 2 9/2555-3/2556  9,000.00

นางสาว ปภพสสร บดญสลงเสรวม

     ภาคววชาพพนธดศาสตรน

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      18,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร  ภาคววชาสจตวววทยา (ททนสนจบสนทนการทจาววจจยระดจบปรวญญาตรอ)แหลลงททน 

- 
รศ.อดทพยวรรณ โกววทวทว

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

การเปรวยบเทวยบววธวการสกพดดวเอลนเอ

จากโกลควเดวยของหอยกาบนนสาจสด

 1 3/2555-2/2556  11,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      11,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร (Pre-proposal Research Fund (PRF-phase II))แหลลงททน 

- 
อ.อวงอร กวมกง

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

ผลของการตวดเชสนอไวรพสตพบอพกเสบบว

ตลอการแสดงออกของยวนทวทเกวทยวขชอง

ในกระบวนการออโตฟาจว

 1 4/2555-3/2556  100,000.00

รศ.พญ.ดร. ณพฏฐวยา หวรพญกาญจนน

     ภาคววชาจดลชววววทยา คณะแพทยศาสตรน  

จดฬาลงกรณนมหาววทยาลพย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร (Preproposal Research Fund : PRF)แหลลงททน 

- 
อ.นภพล ภดลพนวตพพนธน

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาชววเคมว

การศทกษายวนทวทเกวทยวขชองกพบการควบ

คดมการแสดงออกในระดพบทรานสครว

ปชพทนของยวนทวทเกวทยวขชองในเมตาบอลว

ซทมของกรดไขมพนในยวสตน 

Yarrowia lipolytica

 1 6/2555-6/2557  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร (Preproposal Research Fund)แหลลงททน 

- 
อ.อรอดษา คสาสดข

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพฤกษศาสตรน

การปรพบตพวทางโครงสรชางและชว

วโมเลกดลของชชาวปปาบางชนวด 

(Oryza spp.) ตลอสภาพนนสาทลวมขพง

 1 8/2555-8/2557  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท
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คณะววทยาศาสตรร (PRF)แหลลงททน 

- 
อ.ธวรศพกดวต เอโกบล

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพพนธดศาสตรน

การใชชเชสนอแบคทวเรวยกลอโรค 

Pasteurella multocida เพสทอศทกษา

รดปแบบการกระจายของยวนสลงเสรวม

ความรดนแรงของการกลอโรคในสดกร 

โค และกระบสอของประเทศไทย

 1 6/2555-9/2556  100,000.00

นสพ. พพชรว ทองคสาคดน

     สถาบพนสดขภาพสพตวนแหลงชาตว กรมปศดสพตวน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณน

     

นายธวพชชพย หดลนสดวรรณ

     บรวษพท บว เอฟ ฟปด จสากพด

     

รศ.สดรวนทรน ปฟยะโชคณากดล

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพพนธดศาสตรน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร (ททนสนจบสนทนการววจจย Preproposal research fund (PRF))แหลลงททน 

- 
อ.พวรดา ยวทงยวด

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเคมว

การเกลบกพกสารอวนโดโลคารนบาโซ

ลในตพวนสาสลงนาโนทวททสาจากไลโป

โซมเพสทอการนสาสลงสารออกฤทธวตไปยพง

เซลลนมะเรลง

 1 1/2555-1/2557  100,000.00

อ.อนงคนภพทร สดทธางคกดล

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพพนธดศาสตรน

การศทกษาโปรโมเตอรนทวทเหนวทยวนสาไดช

เพสทอนสาไปใชชในการผลวตไบโอดวเซล

ในสาหรลายเซลลนเดวยวแคลมวโดโม

แนส

 2 12/2554-12/255

5

 100,000.00

อ.วรรณรพตนน พรศวรววงศน

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาชววเคมว

การศทกษาสารนววคลวโอไทดนเมแทบ

อไลทนทวทเกวทยวขชองกพบการตอบสนอง

ตลอความเครวยดในพสช

 3 5/2555-5/2556  100,000.00

อ.ววชชา อวทมอรลาม

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเคมว

การสพงเคราะหนสารดพกจพบอนดมดลอวสระ

ทวทเปปนอนดพพนธนของสเตอรอยดนและ 

BMPO และการศทกษาคดณสมบพตวของ

การเปปนสารดพกจพบอนดมดลอวสระใน 

cyclodextrin dimers

 4 10/2554-10/255

5

 100,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร ภาคววชาสจตวววทยาแหลลงททน 

- 
รศ.ววยะดา สวหบดตร

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

ผลของสารกสาจพดแมลงบางชนวดตลอ

การฟปกไขลของหอยเชอรวท

 1 1/2555-9/2557  10,000.00

รศ.ววยะดา สวหบดตร

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

พวษของจดนสวตลอการเปลวทยน

แปลงอวพยวะสรชางนสายลอยในสพตวนไมลมว

กระดดกสพนหลพงบางชนวด

 2 1/2555-9/2557  10,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร ภาคววชาสจตวววทยา (ททนปปญหาพวเศษ)แหลลงททน 

- 
ผศ.วสกร บพลลพงกนโพธวต

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

ผลของสารกลดลมนนสามพนหอมระเหยทวทมว

ฤทธวตกสาจพดเเมลงตลอการลดความ

เครวยดในหนด

 1 1/2555-12/2555  6,000.00

มารดต  แกชววงศน

     มหาววทยาลพยพะเยา
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ศลวษา สดจวตวรสาร

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

การเเยกเเละจพดจสาเเนกเชสนอราอาบพสคด

ลารนไมคอรนไรซาเเละการศทกษาผลตลอ

การเจรวญของตชนหอมในพสนนทวท จ. 

อดตรดวตถน

 1 7/2555-3/2556  13,000.00

ผศ.วรรณา มาลาพพนธดน

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

การศทกษาคดณสมบพตวของแบคทวเรวย

กรดแลคตวกทนรชอนทวทคพดแยกไดชจาก 

เตชาหดชและนนสาเวยนเตชาหดช

 2 6/2555-2/2556  13,000.00

ผศ.วรรณา มาลาพพนธดน

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

การศทกษาคดณสมบพตวโปรไบโอตวกของ

แบคทวเรวยกรดแลคตวกทวทคพดแยกไดช

จากกวมจว

 3 6/2555-2/2556  13,000.00

รศ.ภพทรา เพลงธรรมกวรตว

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรนสวทงแวดลชอม

ผลของสารยพบยพนงกระบวนการไนตรวฟฟ

เคชพทนทวทมวตลอการปลลอยกตาซไนตรพส

ออกไซดนและการเปลวทยนรดปของ

ไนโตรเจนในดวนทรายภายใตชสภาวะ

การบลมในหชองปฏวบพตวการ

 4 3/2555-10/2555  175,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      214,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร (Preproposal Research Fund)แหลลงททน 

- 
อ.ชพชวาล วงศนชดสดข

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาฟฟสวกสน

การประดวษฐนกตาซเซนเซอรนโครงสรชาง

แบบ Core-shell ลวดนาโนโดยใชช

เทคนวค Atomic Layer Deposition 

เพสทอการตรวจจพบกตาซพวษ

 1 1/2555-1/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร และ ภาคววชาจทลชอวววทยา คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจย

เกษตรศาสตรร

แหลลงททน 

- 

รศ.อรดณวรรณ หวพงกอบเกวยรตว

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

การเกลบรพกษาเชสนอไนตรวฟายอวง

แบคทวเรวยดชวยววธวการตลางๆ

 1 8/2555-3/2556  13,000.00

รศ.อรดณวรรณ หวพงกอบเกวยรตว

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

การเกลบรพกษาเชสนอไนตรวฟายอวง

แบคทวเรวยนนสาเคลมโดยววธวเกลบในดวน

 2 8/2555-3/2556  13,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      26,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร และภาคววชาสจตวววทยา (ททนสนจบสนทนการทจาววจจยระดจบปรวญญา

ตรอ)

แหลลงททน 

- 

รศ.อดทพยวรรณ โกววทวทว

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

ผลของอดณหภมด ตลอการสกพดดวเอลนเอทวท

บรวสดทธวตของฮวโมลวมปปหอยกาบนนสาจสด 

Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus

 1 3/2555-2/2556  11,000.00

ผศ.ววภา หงษนตระกดล

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพพนธดศาสตรน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      11,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร และ ภาคววชาจทลชอวววทยาแหลลงททน 

- 
อ.เยาวภา อรลามศวรวรดจวเวทยน (ตาปราบ)

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

การเพาะเหลดดชวยวพสดดเหลสอทวนงจาก

กากสมดนไพร

 1 1/2555-2/2556  13,000.00
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อ.เยาวภา อรลามศวรวรดจวเวทยน (ตาปราบ)

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

การศทกษาความสามารถในการทนตลอ

สารประกอบโลหะหนพกของเชสนอราทวท

แยกไดชจากดวนทวทเหมสองผาแดง 

อสาเภอแมลสอด จพงหวพดตาก

 2 1/2555-2/2556  13,000.00

อ.เยาวภา อรลามศวรวรดจวเวทยน (ตาปราบ)

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

ผลของสารสกพดหยาบจากเหลดตลอการ

ยพบยพนงการเจรวญของแบคทวเรวยบาง

ชนวด

 3 1/2555-2/2556  13,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      39,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร และ ภาคววชาจทลชอววว ทยาแหลลงททน 

- 
อ.เยาวภา อรลามศวรวรดจวเวทยน (ตาปราบ)

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

การตรวจหาการผลวตเอนไซมนโดย

เชสนอราทวทแยกไดชจากลสาไสชปลวกเลวนยง

รา

 1 1/2555-2/2556  13,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร และ ภาคววชาสจตวววทยาแหลลงททน 

- 
ผศ.กพนทวมาณว พพนธดนววเชวยร

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

คลาโลหวตบางประการของสพตวนวงศนหนด 

ในเขตอดทยานแหลงชาตวเขาสวบหชาชพนน 

อสาเภอแกลงหางแมว จพงหวพดจพนทบดรว

 1 12/2554-5/2555  11,000.00

นางสางอดษา สดวรรณสรวล

     คณะววทยาศาสตรน มหาววทยาลพยรพงสวต

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      11,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร และภาคววชาจทลชอวววทยาแหลลงททน 

- 
อ.พพชราภรณน ศววายพราหมณน

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

การสพงเคราะหนและฤทธวตตชานจดลชวพ

ของสารละลายคอลลอยดนอนดภาคนา

โนซววเวอรนและกราฟปน

 1 6/2555-5/2556  13,000.00

อ.พพชราภรณน ศววายพราหมณน

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

ความหลากหลายของแบคทวเรวยใน

ดวนโดยเทคนวคเมตาจวโนมวกสน

 2 6/2555-5/2556  13,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      26,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร และภาคววชาสจตวววทยาแหลลงททน 

- 
ผศ.กพนทวมาณว พพนธดนววเชวยร

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

การสสบพพนธดนของหอยนอขมวนนในเขต

อดทยานแหลงชาตวเขาสวบหชาชพนน อสาเภอ

แกลงหางแมว จพงหวพดจพนทบดรว

 1 12/2554-5/2555  11,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      11,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรการกอฬาแหลลงททน 

- 
อ.อภววพฒนน จสาเดวม

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาววชาจวตววทยาการกวฬา

รดปแบบการออกกสาลพงกายและการรพบ

รดชภาพลพกษณนทางกายของเดลกอชวน

 1 1/2555-9/2555  25,000.00

ผศ.อภวลพกษณน เทวยนทอง

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาววชาจวตววทยาการกวฬา

ผศ.สดพพชรวนทรน ปานอดทพย

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาววชาจวตววทยาการกวฬา

อ.อาภพสรา อพครพพนธดน

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาววชาสรวรววทยาการออกกสาลพง
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ผศ.ราตรว เรสองไทย

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาววชาสรวรววทยาการออกกสาลพง

รดปแบบการออกกสาลพงกายและการรพบ

รดชภาพลพกษณนทางกายของเดลกอชวน

 1 1/2555-9/2555  25,000.00

อ.ศววะ ลวยวพฒนานดพงศน

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาววชาจวตววทยาการกวฬา

ผศ.สดพพชรวนทรน ปานอดทพย

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาววชาจวตววทยาการกวฬา

องคนประกอบความสสาเรลจของนพกกวฬา

กอลนฟเยาวชนสมพครเลลน : ความ

สพมพพนธนระหวลางคะแนน ทพกษะกวฬา 

สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพ

ทางจวตใจ

 2 1/2555-9/2555  25,000.00

ผศ.อภวลพกษณน เทวยนทอง

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาววชาจวตววทยาการกวฬา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรการกอฬา มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.อวษฎว กดฏอวนทรน

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาววชาการจพดการทางการกวฬา

การจพดกลดลมและประเภทการใชชงาน

ของสนามกวฬาในประเทศไทย

 1 10/2554-9/2556  25,000.00

อ.สรายดทธน นชอยเกษม

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาววชาการจพดการทางการกวฬา

อ.อารวสรน กาญจนศวลานนทน

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาชววกลศาสตรนการกวฬา

ผลของการนวดศวรษะทวทมวตลอการ

เปลวทยนแปลงของรลางกายและจวตใจ

 2 1/2555-7/2555  25,000.00

อ.ไพลวน เผสอกประคอง

     คณะววทยาศาสตรนการกวฬา กสาแพงแสน

     สาขาชววกลศาสตรนการกวฬา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.ศดภกวจ นนทนานพนทน

     คณะววศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การประยดกตนใชชภาพถลายจากดาว

เทวยม SMMS เพสทอประมาณอายด

ยางพารา

 1 11/2554-6/2555  67,400.00

นายประเสรวฐษา ญาคสา

     คณะววทยาศาสตรนและววศวกรรมศาสตรน

     

รศ.ดร.ดวบดญ เมธากดลชาตว

     คณะววศวกรรมศาสตรน บางเขน ภาคววชาววศวกรรม

โยธา

     

รศ.ดร.กลอโชค จพนทวรางกดร

     คณะววศวกรรมศาสตรน บางเขน ภาคววชาววศวกรรม

โยธา

     

ผศ.ฐวตววรรณ ศรวนาค

     คณะววศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรน

การพพฒนาระบบตรวจกระดาษขชอ

สอบปรนพยและแบบสอบถามอพตโนมพตว

 2 1/2555-12/2555  100,000.00

อ.จวตตว นวรมวตรานนทน

     คณะววศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมคอมพววเตอรน

โครงการพพฒนาระบบการเรวยนการ

สอนโดยใชชอดปกรณนคอมพววเตอรนแบบ

พกพา (Tablets)

 3 11/2554-11/255

5

 600,000.00

รศ.อดศนา ตพณฑดลเวศมน

     คณะววศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมไฟฟปา

รหพสนอนไบนารวคอนโวลดชพนสสาหรพบ

การสสทอสารขชอมดลไรชสายทวทเชสทอถสอไดช

ดชวยอพตราการสลงขชอมดลทวทสดงมาก

 4 1/2555-1/2556  100,000.00
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รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      867,400.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร  (กองททนสลงเสรวมและพจฒนาการววจจย)แหลลงททน 

- 
ผศ.สดรวรพตนน ผลศวลปป

     คณะววศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมวพสดด

การแยกซวงคนเฟอไรทนทวทมวอยดลในฝดปน

จากเตาอารนกไฟฟปาดชวยผงเหลลก

 1 1/2555-7/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร (ททนอทดหนทนการววจจย)แหลลงททน 

- 
อ.สโรช บดญศวรวพพนธน

     คณะววศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมโยธา

การจพบคดลเอกลพกษณนของยานพาหนะ

โดยใชชขชอมดลจากอดปกรณนตรวจวพด

แบบขดลวดเหนวทยวนสา

 1 5/2555-5/2556  100,000.00

ผศ.พงศนศพกดวต หนดพพนธน

     คณะววศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมสวทงแวดลชอม

การศทกษาการเกวดกตาซไนตรพส

ออกไซดนจากกระบวนการอนามลอก

ภายใตชการเปลวทยนแปลงอพตราสลวน

ของแอมโมเนวยมและไนไตรทน และพว

เอช

 2 1/2555-1/2556  100,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
อ.กอบศพกดวต กาญจนาพงศนกดล

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

การพพฒนาชดดควบคดมอดณหภดมวสสาหรพบ

กระบวนการใหชความรชอนแบบโอหนม

มวคสสาหรพบอาหารเหลว

 1 4/2555-8/2555  20,000.00

อ.บดญรพตนน เผดวมรอด

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     สาขาววชาววศวกรรมคอมพววเตอรน

การพพฒนาระบบตรวจการบชานราย

บดคคลแบบออนไลนนอพตโนมพตว: กรณว

ศทกษา ววชา 02207311 อดทกววทยา

ทางววศวกรรม

 2 10/2554-10/255

5

 5,000.00

อ.ชดพพนธดน ชมภดจพนทรน

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

อ.อมรเดช พดทธวพวพพฒนนขจร

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

การหาความยาวขชาวโพดฝปกอลอนดชวย

ววธวววเคราะหนภาพถลาย

 3 6/2555-6/2556  20,000.00

อ.วงศนผกา วงศนรพตนน

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

ชดดควบคดมระดพบนนสาอพตโนมพตว 4 12/2554-10/255

5

 20,000.00

รศ.รพงสวนว โสธรววทยน

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

ปปจจพยในการสกพดตลอสมบพตวของ

สารสกพดจากฝางและการนสาไปใชช

ประโยชนนในผลวตภพณฑนอาหาร

 5 11/2554-4/2555  20,000.00

อ.ศดภชพย กดลมดตววพฒนน

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

ระบบควบคดมสสาหรพบรถหดลนยนตนตลอ

โยงกพบรถพลวง

 6 6/2555-5/2556  20,000.00

อ.นงลพกษณน สมพนตรพฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

อ.อมรฤทธวต พดทธวพวพพฒนนขจร

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     สาขาววชาววศวกรรมคอมพววเตอรน

ระบบสพทงอาหารผลานหนชาจอสพมผพส

ดชวยระบบฝปปงตพว

 7 11/2554-11/255

5

 20,000.00

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      125,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน (ททนอทดหนทนการววจจย)แหลลงททน 

- 
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ผศ.มนตนทวพยน ชทสาชอง

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมการอาหาร

การทสานายปรวมาณสารไลโคปปนและ

เบตชาแคโรทวนจากผลฟปกขชาวหลพงการ

เกลบเกวทยว

 1 2/2555-2/2556  20,000.00

นางสาว อภวญญา  ภดมวสายดอน

     นวสวต ปรวญญาเอก คณะคณะววศวกรรมศาสตรน 

กสาแพงแสน

     

อ.วพนรพฐ อพบดดลลากาซวม

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมเกษตร

การประเมวนระดพบความรดชและทพกษะ

พสนนฐานทวทจสาเปปนในการเรวยนรายววชา

กลศาสตรนววศวกรรม II ของนวสวต

สาขาววชาววศวกรรมเกษตร

 2 10/2554-4/2555  5,000.00

ผศ.พงศธร โสภาพพนธดน

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

การหาววธวทวทเหมาะสมในการลดการรพทว

ซทมของนนสาในสระเกลบนนสา

 3 1/2555-1/2556  20,000.00

อ.สมชาย ดอนเจดวยน

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาววศวกรรมชลประทาน

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      45,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน(เงวนสนจบสนทนโครงงานววศวกรรม สาขาววชาววศวกรรมคอมพววเตอรร)แหลลงททน 

- 
อ.อมรฤทธวต พดทธวพวพพฒนนขจร

     คณะววศวกรรมศาสตรน กสาแพงแสน

     สาขาววชาววศวกรรมคอมพววเตอรน

การวพดความยาวขชาวโพดฝปกอลอนแบบ

ไมลกจสากพดทวศทางการจพดวางดชวยววธว

ถดถอยซนสาทวทแขลงแกรลง

 1 4/2555-4/2556  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร มก.ววทยาเขตบางเขนแหลลงททน 

- 
อ.ธนพพฒนน เกวดสดข

     คณะววศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมการบวนและอวกาศ

การศทกษาววจพยเพสทอนสาบอรนดไมโคร

คอนโทรเลอรนตระกดล ARM มาใชชใน

การทสาโครงงานและการเรวยนการ

สอนของภาคววชาววศวกรรมการบวน

 1 1/2555-12/2555  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรรศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.รจนา ประไพนพ

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครสทองกล

การทดสอบสมรรถนะของเครสทองปรพบ

อากาศเกลาเมสทอเปลวทยนสารทสาความ

เยลน

 1 8/2555-5/2556  30,060.00

นายววษณด แสงสดรศพกดวต

     คณะววศวกรรมศาสตรนศรวราชา (นวสวต)

     

นายสดทพศนน นวยมวพน

     คณะววศวกรรมศาสตรนศรวราชา (นวสวต)

     

นายณพฐกวตตวต ขพนแสง

     คณะววศวกรรมศาสตรนศรวราชา (นวสวต)

     

ผศ.สถาพร เชสนอเพลง

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครสทองกล

การพพฒนาตชนแบบเครสทองทดสอบ

สมรรถนะรถยนตนขนาดเลลก

 2 10/2554-9/2555  59,000.00

นายชดเกวยรตว มาลพยลอย

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล
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นายพงศนววชญน เกวยรตวสดข

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

การพพฒนาตชนแบบเครสทองทดสอบ

สมรรถนะรถยนตนขนาดเลลก

 2 10/2554-9/2555  59,000.00

นายพพนธววศ นวลเศรษฐน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายวพนชาตว คสาหนองแขม

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายไวทวน สดขสดสร

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

อ.นพฎฐววกา จพนทรนศรว

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา

     สาขาววชาววศวกรรมอดตสาหการ

การศทกษาประเภทแปปงมวผลตลอการขทนน

โพรงแบบสสาหรพบเครสทอง Selective 

vacuum manufacturing

 3 4/2555-7/2555  15,000.00

รศ.ดร.พวสดทธวต ขดมทรพพยน

     ภาคววชาววศวกรรมอดตสาหการและการผลวต สถาบพน

เทคโนโลยวแหลงเอเชวย

     

กวตตวยา จพนทรนโอกดล

     สาขาววชาววศวกรรมอดตสาหการ คณะววศวกรรม

ศาสตรนศรวราชา

     

สราญรพตนน อพคการ

     ภาคววชาววศวกรรมอดตสาหการและการผลวต สถาบพน

เทคโนโลยวแหลงเอเชว

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      104,060.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจจดการ สกลนครแหลลงททน 

- 
อ.พวรวยา ทพกษานพนทน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาการจพดการ สกลนคร

     สาขาววชาภาษา

การศทกษาแนวทางการพพฒนาหลพก

สดตรทชองถวทนภาษาอพงกฤษบรวบทบทง

โขงหลง

 1 6/2555-4/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.อานนทน ธรรมสวทธวรงคน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     โครงการจพดตพนงสายววชาจดลชววววทยา

การคพดแยกและศทกษาจดลวนทรวยนจาก

ลดกนนสายดงเพสทอใชชเปปน Host ในการ

ผลวตโปรตวนสารพวษ Cry4Ba จากเชสนอ 

บาซวลพส ธดรวนเจนซวส

 1 5/2555-4/2556  20,000.00

รศ.ศวรวลพกษณน เอวทยมธรรม

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

การประเมวนความเปปนพวษทวทมวผลตลอ

เซลลน และศพกยภาพการเปปนสารตชาน

การกลอกลายพพนธดนจากสารสกพดลดกใตช

ใบโดยทดสอบกพบหอมแขก (Allium 

cepa.)

 2 11/2554-12/255

5

 5,000.00

นส. ชญานวศ  กลองรพง

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน

     

ผศ.ธนวรรณ พาณวชพพฒนน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

การเปรวบยเทวยบการใชชทานตะวพนและ

ขชาวฟปางดดดซพบตะกพทวทวทปนเปปปอนในดวน

ทวทบชานคลวตวน  จพงหวพดกาญจนบดรว

 3 5/2555-4/2556  10,000.00
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นายสายชล  สดขญาณกวจ

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน

     

การเปรวบยเทวยบการใชชทานตะวพนและ

ขชาวฟปางดดดซพบตะกพทวทวทปนเปปปอนในดวน

ทวทบชานคลวตวน  จพงหวพดกาญจนบดรว

 3 5/2555-4/2556  10,000.00

อ.ศดภเดช สดจวนพรพหม

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     โครงการจพดตพนงสายววชาฟฟสวกสน

การสพงเคราะหนและการหาลพกษณะ

เฉพาะของอนดภาคนาโนซวงกน

ออกไซดน

 4 5/2555-4/2556  20,000.00

ผศ.ปราณว โชคขจวตสพมพพนธน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

การสสารวจความเปปนไปไดชในการ

ดสาเนวนหลพกสดตรศวลปศาสตรบพณฑวต  

สาขาววชาภาษาจวนเพสทอการสสทอสาร

ระหวลางวพฒนธรรม

 5 5/2555-4/2556  20,000.00

รศ.ศวรวลพกษณน เอวทยมธรรม

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

ผลของสารสกพดจาก Spirulina 

maxima ตลอการเจรวญเตวบโตของ

เมลลดและตชนกลชาของพพนธดน           

Oryza sativa var. Japonica

 6 11/2554-12/255

5

 5,000.00

นส. นรวนทวพยน สายทอง

     คณะศสลปศาสตรนและววทยาศาสตรน

     

อ.อารนม อพนอาตมนงาม

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

อ.ศศวธร อดดปฟน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาคณวตศาสตรน สถวตว และคอมพววเตอรน

เสถวยรเลขชวนกสาลพงวงกวชางของเครสอ

ขลายประสาทแบบไมลตลอเนสทองทวทมวตพว

หนลวงแปรผพนตามเวลา

 7 5/2555-4/2556  15,000.00

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      95,000.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กจาแพงแสน (โครงการหลจกสผตรบรวหารธทรกวจบจณฑวต สาขาวววชาการ

จจดการ) (ภาคพวเศ

แหลลงททน 

- 

อ.จดรววรรณ จพนพลา

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

การสรชางนวพตกรรมภดมวปปญญา

เศรษฐกวจพอเพวยงเพสทอเสรวมสรชาง

ศพกยภาพในการแขลงขพนของววสาหกวจ

ชดมชนกลดลมแปรรดปผลวตภพณฑนใน

จพงหวพดนครปฐม

 1 5/2555-4/2556  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กจาแพงแสน (สายววชาศวลปศาสตรร งบรายไดดปปงบประมาณ 2555 หมวดงบ

อทดหนทน)

แหลลงททน 

- 

อ.เพลญสวนว กวจคชา

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

โครงการววจพยการสรชางหลพกสดตรศวลป

ศาสตรบพณฑวต สาขาววชาภาษา

อพงกฤษและการสสทอสาร

 1 5/2555-9/2555  14,400.00

อ.ววสดทธวต จรดญธวพชชพย

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

นางอรทพย ชพยญา จรดญธวพชชพย

     โครงการหลพกสดตร ศศ.บ. ภาษาอพงกฤษ (ภาค

พวเศษ)

     

อ.เพลญสวนว กวจคชา

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

โครงการววจพยสรชางหลพกสดตรศวลป

ศาสตรบพณฑวต สาขาภาษาอพงกฤษ

เพสทอธดรกวจ

 2 5/2555-9/2555  14,410.00

อ.ววสดทธวต จรดญธวพชชพย

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

นางอรทพย ชพยญา จรดญธวพชชพย

     โครงการหลพกสดตรศวลปศาสตรบพณฑวต ภาษา

อพงกฤษ (ภาคพวเศษ)
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รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      28,810.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มก.แหลลงททน 

- 
Mr. Ondrej Kosulic

     Department of Zoology, Agronomical faculty 

of Mendel University in Brno, Zemedelska 1, 

Brno

     

การสสารวจสวทงมวชวววตกลดลมแมงมดม แมง

ปปองเบสนองตชนในประเทศไทย และผล

ของการใชชสารเคมวเกษตรตลอแมงมดม

ทวทพบในพสนนทวทเกษตรกรรม

 1 11/2554-10/255

5

 9,000.00

Mr. Prasit Wongprom

     Thai Nature Education Center, 13/1 Soi 

Phaholyothin 47, Phaholyothin Road, Lard Yao, 

Chatuchak, Bangkok, Thailand

     

Ms. Wimolwan Chotwong

     Plant Protection Research and Development 

Office, Department of Agriculture, Bangkok, 

Thailand

     

อ.พพชนว ววชวตพพนธดน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      9,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.นพรพตนน ศดทธวถกล

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพลศทกษา

ประสวทธวผลของการจพดการเรวยนรดชววชา

คลายพพกแรมและการศทกษานอกสถาน

ทวท

 1 10/2554-12/255

5

 10,000.00

อ.อพจฉรา เสาวนเฉลวม

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพลศทกษา

ภาษาไทย:การพพฒนากวจกรรมการ

เรวยนการสอนเกวทยวกพบอาเซวยนในววชา

โฟลนคดานซน

 2 6/2555-5/2556  10,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร (ททนพจฒนาบทคลากรภาคววชาการศศกษา)แหลลงททน 

- 
ผศ.ชลาธวป สมาหวโต

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

การศทกษาการใชชแผนทวทความควดเพสทอ

พพฒนาความควดววเคราะหนใหชกพบนวสวตทวท

ลงทะเบวยนเรวยนววชาประเดลนปปญหา

ปปจจดบพนและแนวโนชมการปฐมวพย

ศทกษา (01155525)

 1 6/2555-6/2556  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร (ททนสนจบสนทนการทจาววจจย ภาคววชาการศศกษา)แหลลงททน 

- 
ผศ.ววภารพตนน แสงจพนทรน

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

การพพฒนาชดดการสอนเพสทอการพพฒนา

หลพกสดตรสถานศทกษาและการจพดการ

เรวยนรดชสดลประชาคมอาเซวยน: กรณว

ศทกษาววชาหลพกสดตรและการสอน

 1 8/2555-7/2556  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร (ททนสนจบสนทนการววจจยจากฝฝายววจจยและบรวการววชาการ)แหลลงททน 

- 
อ.กพลพฤกษน พลศร

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพลศทกษา

“การพพฒนาทพกษะการควดเชวง

สพงเคราะหนของนวสวตระดพบปรวญญาตรว            

คณะศทกษาศาสตรน  มหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรน”

 1 7/2555-11/2556  10,000.00
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อ.ศพกดวภพทรน เฉลวมพดฒวพงศน

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพลศทกษา

“การพพฒนาทพกษะการควดเชวง

สพงเคราะหนของนวสวตระดพบปรวญญาตรว            

คณะศทกษาศาสตรน  มหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรน”

 1 7/2555-11/2556  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร ภาคววชาการศศกษาแหลลงททน 

- 
อ.สดนทรา โตบพว

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

การจพดประสบการณนผลานการสะทชอน

ควดจากการเรวยนรดชดชวยการววจพยเปปน

ฐานเพสทอการพพฒนาตนเองดชาน

สมรรถนะววจพยของนวสวตระดพบบพณฑวต

ศทกษา

 1 6/2555-6/2556  10,000.00

ผศ.ชาตรว ฝปายคสาตา

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

การพพฒนาความรดชในเนสนอหาผนวกววธว

สอนของอาจารยนผดชสอนสาขาววชา

ววทยาศาสตรนศทกษาโดยการใชชการ

ศทกษาดชวยตนเอง

 2 5/2555-12/2555  10,000.00

อ.สดนทรา โตบพว

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

การววเคราะหนความตชองการจสาเปปนตลอ

การบรวการของภาคววชาการศทกษา 

คณะศทกษาศาสตรน มหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรน

 3 12/2554-5/2555  5,000.00

นวสวตปรวญญาเอก สาขาการววจพยและประเมวนทางการ

ศทกษา

     ภาคววชาการศทกษา

     

อ.จวระวรรณ เกษสวงหน

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

การศทกษาจวตสสานทกในการอนดรพกษน

ทรพพยากรธรรมชาตวของนวสวตครดใน

เชวงความตระหนพกและการปฏวบพตว

 4 1/2555-12/2555  10,000.00

อ.ศศวเทพ ปฟตวพรเทพวน

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

นพกววทยาศาสตรนในทรรศนะของนวสวต

จบใหมลสาขาการสอนววทยาศาสตรน

 5 1/2555-5/2555  5,000.00

อ.อรพรรณ บดตรกตพญญด

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

รศ.วสพนตน ทองไทย

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

ผลของการใชชรดปแบบการเรวยนการ

สอนเพสทอเสรวมสรชางคดณลพกษณะของ

นพกววจพยอพนพทงประสงคนสสาหรพบนวสวตใน

ระดพบบพณฑวตศทกษาทวทมวตลอผลการ

เรวยนรดชดชานการววจพยของนวสวตในราย

ววชาระเบวยบววธวววจพยทางการศทกษา

 6 6/2555-10/2555  10,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร ภาคววชาเทคโนโลยอการศศกษาแหลลงททน 

- 
รศ.สดรชพย ประเสรวฐสรวย

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเทคโนโลยวการศทกษา

ผลการฝฝกอบรมการผลวตสสทอการสอน

สสาหรพบครดในสพงกพดเขตการศทกษา 1 

จพงหวพดเพชรบดรณน

 1 11/2554-6/2555  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร ภาคววชาพลศศกษาแหลลงททน 

- 
รศ.ชาญชพย ขพนตวศวรว

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพลศทกษา

ผลของการฝฝกออกกสาลพงกายดชวยการ

แกวลงแขนทวทมวตลอสมรรถภาพการใชช

ออกซวเจนสดงสดด

 1 9/2555-4/2556  15,000.00

ผศ.พวระ มาลวหอม

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพลศทกษา
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ผศ.ณพฐยา แกชวมดกดา

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพลศทกษา

ผลของการฝฝกออกกสาลพงกายดชวยการ

แกวลงแขนทวทมวตลอสมรรถภาพการใชช

ออกซวเจนสดงสดด

 1 9/2555-4/2556  15,000.00

อ.พรเทพ ราชรดจวทอง

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพลศทกษา

อ.สดรวยพน สดวรรณกาล

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพลศทกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.เมธวนว วงศนวานวช รพมภกาภรณน

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาอาชววศทกษา

การพพฒนากวจกรรมการเรวยนรดชตาม

แนวทางจวตตปปญญาศทกษาโดยใชช

การเรวยนการสอนแบบสสบเสาะแสวง

หาความรดชแบบกลดลม (Group 

Investigation) ในรายววชาบรวโภค

ศทกษาสสาหรพบครดธดรกวจและ

คอมพววเตอรนศทกษาระดพบปรวญญาตรว 

คณะศทกษาศาสตรน มหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรน

 1 12/2554-6/2555  10,000.00

อ.เมธวนว วงศนวานวช รพมภกาภรณน

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาอาชววศทกษา

การพพฒนากวจกรรมการเรวยนรดชทวทเนชน

กระบวนการกลดลม (Group 

Process-Based Learning) ตามแนว

ทางจวตตปปญญาศทกษาเพสทอเสรวมสรชาง

ภาวะผดชนสาและการทสางานเปปนทวมใน

รายววชาววธวการสอนทางธดรกวจศทกษา 

สสาหรพบนวสวตครดธดรกวจและคอมพววเตอรน

ศทกษา

 2 12/2554-4/2555  10,000.00

อ.มฤษฎน แกชวจวนดา

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยาการศทกษาและการแนะแนว

การววจพยววเคราะหนงานววทยานวพนธน

ปรวญญามหาบพณฑวต สาขาจวตววทยา

การศทกษาและการแนะแนว

 3 10/2554-10/255

5

 10,000.00

รศ.จวตตวนพนทน บดญสถวรกดล

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจวตววทยาการศทกษาและการแนะแนว

การสรชางชดดฝฝกอบรมการควบคดมชพนน

เรวยนตามแนวจวตตปปญญาศทกษา

สสาหรพบนวสวตในระดพบอดดมศทกษา คณะ

ศทกษาศาสตรน

 4 5/2555-8/2557  30,000.00

อ.อวยพร ตพนงธงชพย

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพลศทกษา

ความพรชอมของคณะศทกษาศาสตรน 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน ในการ

จพดการเรวยนรดชเปปนภาษาอพงกฤษ เพสทอ

เขชาสดลประชาคมอาเซวยนในปป พ. ศ. 

๒๕๕๘

 5 6/2555-12/2555  10,000.00

ผศ.ชนวศวรา เลวศอมรพงษน

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

ผลการจพดกวจกรรมการเรวยนรดชโดยใชช

สสทอสพงคมเพสทอสลงเสรวมการเรวยนรดชแบบ

นสาตนเองของนวสวตระดพบบพณฑวต

ศทกษา ในรายววชานวพตกรรมในการ

เรวยนการสอนคณวตศาสตรน

 6 9/2555-9/2556  10,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.สดภาภรณน สงคนประชา

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนดษยนและชดมชน

การจพดการปปญหานนสาทลวมโดยใชชวพด

เปปนศดนยนกลาง: กรณวศทกษาวพดบาง

เลน

 1 11/2554-6/2555  10,000.00

อ.สวรวรพตนน เชษฐสดมน

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาการพพฒนาทรพพยากรมนดษยนและชดมชน
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รศ.อธวเกวยรตว ทองเพวทม

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาครดศทกษา

การประเมวนความตชองการจสาเปปนการ

ประกพนคดณภาพภายในคณะศทกษา

ศาสตรนและพพฒนศาสตรน 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน

 2 8/2555-8/2556  10,000.00

อ.พวนดา วราสดนพนทน

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาครดศทกษา

ผศ.อรวรรณน ทองเพวทม

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาครดศทกษา

ทองวาท ราชชารว

     ไมลระบดหนลวยงาน

     

อ.พวนดา วราสดนพนทน

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาครดศทกษา

การประเมวนความตชองการจสาเปปนดชาน

ความสามารถทางการวพดและประเมวน

ผลการเรวยนรดชของนวสวตฝฝก

ประสบการณนววชาชวพ

 3 6/2555-5/2556  10,000.00

อ.พวนดา วราสดนพนทน

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาครดศทกษา

การพพฒนาตพวบลงชวนความรดชทางการวพด

และประเมวนผลการศทกษาของนวสวต

คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน

 4 9/2555-11/2555  1,000.00

อ.ประพพนธน เกวยรตวเผลา

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพลศทกษาและกวฬา

ความคาดหวพงผลการเรวยนรดชกพบผลการ

เรวยนรดชจรวง ของนวสวตปรวญญาตรว หลพก

สดตรศทกษาศาสตรนบพณฑวต สาขา

พลศทกษาและสดขศทกษา ตามกรอบ

มาตรฐานคดณวดฒวระดพบอดดมศทกษา

แหลงชาตว

 5 10/2554-9/2555  10,000.00

อ.ทพศนวยน จพนตวยะ

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาครดศทกษา

ความสามารถในการเรวยนรดชแบบนสาตน

เองของนวสวตฝฝกประสบการณนววชาชวพ

ครดคณะศทกษาศาสตรนและพพฒน

ศาสตรน มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน

 6 8/2555-2/2556  10,000.00

ผศ.อพจฉรา ปดราคม

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพลศทกษาและกวฬา

พฤตวกรรมการสลงเสรวมสดขภาพของ

นวสวตมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน 

ววทยาเขตกสาแพงแสน

 7 10/2554-9/2555  10,000.00

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      61,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร (โครงการบรวการววชาการ)แหลลงททน 

- 
ผศ.มยดรว ถนอมสดข

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพลศทกษาและกวฬา

ศทกษาประสวทธวภาพการสอนของ

อาจารยนและสวทงสนพบสนดนการเรวยนรดช

ทพนงภาคทฤษฏวและภาคปฏวบพตวรายววชา

พลศทกษา มหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรน ววทยาเขตกสาแพงแสน

 1 7/2555-12/2555  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร (ททนอทดหนทนการววจจย)แหลลงททน 

- 
อ.ศดภวรรณ วงศนสรชางทรพพยน

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพลศทกษาและกวฬา

เกณฑนสมรรถภาพทางกายเพสทอ

สดขภาพของนพกเรวยนโรงเรวยนสาธวต

แหลงมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน 

ววทยาเขตกสาแพงแสน ศดนยนววจพยและ

พพฒนาการศทกษา

 1 6/2555-12/2555  10,000.00

ผศ.มยดรว ถนอมสดข

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพลศทกษาและกวฬา
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อ.สมบดญ ศวลปปรดลงธรรม

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพลศทกษาและกวฬา

เกณฑนสมรรถภาพทางกายเพสทอ

สดขภาพของนพกเรวยนโรงเรวยนสาธวต

แหลงมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน 

ววทยาเขตกสาแพงแสน ศดนยนววจพยและ

พพฒนาการศทกษา

 1 6/2555-12/2555  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร กจาแพงแสน (ททนววจจยเพชทอพจฒนาการเรอยนการสอน)แหลลงททน 

- 
อ.กดลธวดา นดกดลธรรม

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาครดศทกษา

การใชชเทคโนโลยวเวลบ 2.0 เพสทอการ

พพฒนาการเรวยนการสอนในรายววชาน

วพตกรรมและเทคโนโลยวสารสนเทศ

ทางการศทกษา

 1 10/2554-9/2555  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร (ททนอทดหนทนการทจางานววจจย)แหลลงททน 

- 
ผศ.ชนวกานตน ยวนมประยดร

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรน บางเขน

     สาขาววชาเทคโนโลยวทางอาคาร

โครงการววจพยเพสทอประเมวนหลพก

สดตรสถาปปตยกรรมศาสตรมหาบพณฑวต 

สาขาววชานวพตกรรมอาคาร หลพกสดตร

ปรพบปรดง 2552

 1 2/2555-10/2555  14,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      14,000.00 บาท

คณะสจตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน (เงวนรายไดดจากโครงการววจจยแนวทางการปฏวบจตวทอทดอสจาหรจบโรงฆลาแพะ

แกะ)

แหลลงททน 

- 

นางสาวธพญญลพกษณน ขพนธะมดล

     คณะสพตวแพทยศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวแพทยสาธารณสดขศาสตรน และการ

บรวการววนวจฉพย

การศทกษาอพตราการตายของไกลเนสนอ

ขณะขนสลงจากฟารนมสดลโรงฆลาในแตลละ

ชลวงฤดดกาล

 1 7/2555-7/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะสจตวแพทยศาสตรร กจาแพงแสน(ททนววจจยจากกองททนพจฒนา)แหลลงททน 

- 
ศ.เฉลวยว ศาลากวจ

     คณะสพตวแพทยศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพยาธวววทยา

อพลตรชาสรพกเจอรนและลพกษณะความ

สพมพพนธนทางพพนธดกรรมของเฮปาโต

ซดนทวทพบในงดในประเทศไทย

 1 8/2555-9/2557  500,000.00

รศ.ธวระพล ศวรวนฤมวตร

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพยาธวววทยา

รศ.เจรวญศพกดวต ศาลากวจ

     คณะสพตวแพทยศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรนคลวนวคสพตวนใหญลและสพตวนปปา

รศ.เกรวยงศพกดวต ไพรหวรพญกวจ

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพยาธวววทยา

อ.ปรวดา เลวศวพชระสารกดล

     คณะสพตวแพทยศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพยาธวววทยา

นายทพกษะ เวสารพชชพงศน

     สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

     

นางสาวนวรชรา โรจนแพทยน

     คณะสพตวแพทยศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพยาธวววทยา
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นางสาวปฟยวรรณ สดธรรมาภวนพนทน

     คณะสพตวแพทยศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรนและทรพพยากรการผลวตสพตวน

อพลตรชาสรพกเจอรนและลพกษณะความ

สพมพพนธนทางพพนธดกรรมของเฮปาโต

ซดนทวทพบในงดในประเทศไทย

 1 8/2555-9/2557  500,000.00

ขวพญใจ กาญจนพวทพกษนกดล

     สวนสพตวนดดสวต พระราม 5 กรดงเทพฯ 10300

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

คณะสจตวแพทยศาสตรร ภาคววชาเวชศาสตรรคลวนวกสจตวรเลอลยงแหลลงททน 

- 
รศ.เกษกนก ศวรวนฤมวตร

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเวชศาสตรนคลวนวกสพตวนเลวนยง

Physical-Clinical Examination and 

Environmental Study on Captive 

Olive Ridley Turtles 

(Lepidochelys olivacea) at 

Phuket Marine Biological Center 

in Thailand

 1 10/2554-3/2555  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.อสานาจ พพวพลเทพ

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเภสพชววทยา

การศทกษาจลนศาสตรนสารพวษและเม

ทาบอไลตนของฟดซารวนอนเอลกซนในลดก

สดกร

 1 12/2554-11/255

5

 524,240.00

อ.ศรพญญา พพวพลเทพ

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเภสพชววทยา

รศ.สดภาพร อวสรวโยดม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสพตวบาล

Ishizuka M

     Hokkaido University, Japan

     

ธนวต  แสงเทวยนชพย

     ภ.เภสพชววทยา คณะสพตวแพทยศาสตรน มก.

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      524,240.00 บาท

คณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
อ.สดกพญญา ทองรพตนนสกดล

     คณะสพตวแพทยศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวแพทยสาธารณสดขศาสตรน และการ

บรวการววนวจฉพย

โครงการพพฒนาอาหารเลวนยงเชสนอ

สสาหรพบตรวจหาเชสนอ Escherichia coli 

(E.coli) ในภาคสนาม

 1 11/2554-5/2555  10,000.00

อ.ชพยเทพ พดลเขตตน

     คณะสพตวแพทยศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวแพทยสาธารณสดขศาสตรน และการ

บรวการววนวจฉพย

นางศรวสมพย ววรวยารพมภะ

     คณะสพตวแพทยศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวแพทยสาธารณสดขศาสตรน และการ

บรวการววนวจฉพย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะ ววศวกรรมศาสตรรศรอราชาแหลลงททน 

- 
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ผศ.สถาพร เชสนอเพลง

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครสทองกล

การพพฒนาตชนแบบเครสทองบดยลอยกวทง

ไมช

 1 8/2555-8/2556  62,000.00

นางสาวปดชนวยน ลาภรสทนฤดว

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกลและการผลวต

     

นางสาวพวชญนสวณว ฉพตรอพครานนทน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกลและการผลวต

     

นายววรพตนน สวทธวรพตนน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกลและการผลวต

     

ผศ.สถาพร เชสนอเพลง

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครสทองกล

การพพฒนายานยนตนขนาดเลลกเพสทอ

การแขลงขพน ประจสาปป 2555

 2 8/2555-7/2556  325,000.00

อ.สสบสกดล คดรดรพตนน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครสทองกล

นาวาเอกพวรพงศน วนวชานพนทน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

ผศ.บดญธรรม วงศนไชย

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครสทองกล

อ.ประทวป ชพยเสรวมเทวพญ

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครสทองกล

นายศตวรรษ ภพกดวตใส

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายมโนชา อยดลเยลน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายจตดพร ชลาสวนธดน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายนภดล หพสนพย

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายภากร อรดณสวงครพตนน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายพดฒวเศก เจรวญรดลงเรสอง

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล
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นายกรววชญน ตพนตะราวงศา

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

การพพฒนายานยนตนขนาดเลลกเพสทอ

การแขลงขพน ประจสาปป 2555

 2 8/2555-7/2556  325,000.00

นายทรงยศ สวนปรวดว

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายธนวพฒนน รพตนววรวยางกดร

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นางสาวเพลญพวศดทธวต อดมะวรรณ

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายแดน ชวรนานนทน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นางสาวกนกพร แกชวประดวษฐ

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายนครวนทรน ตพนปฟตว

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายสดรวยะ  ววรพตนนเศรษฐสวน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายศพกยนศรณน สดภาษร

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายราชววทยน ประทดมโฉม

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายปฟยะ เพลชรบดญมว

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายกฤตานนทน แสงสดดใจ

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายอภวสวทธวต บดญหมพทน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายทวฆทพศนน ฉวนธนะปทดมพร

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล
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นายพวชวต พพนธนแตง

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

การพพฒนายานยนตนขนาดเลลกเพสทอ

การแขลงขพน ประจสาปป 2555

 2 8/2555-7/2556  325,000.00

นายเจษดา เปรมชสทน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายกวตตวพงษน ชวณวงคน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายศววรพกษน รวนทรพกษน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายรพกชาตว เจตสวกทพต

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายพดทพชชา สดรวยพนตน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายอวสสรา ทวพยนรพตนน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นายปฟตวพร เอสนอธรรมมวตร

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

นางสาวจวตราภรณน นาคนวยม

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา สาขาววชาววศวกรรม

เครสทองกล

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      387,000.00 บาท

โครงการหลจกสผตรบรวหารธทรกวจบจณฑวต การจจดการ ภาคพวเศษแหลลงททน 

- 
อ.วลว สงสดวงคน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

การใชชแบบฝฝกหพดรลวมกพบเทคนวคการ

สะทชอนกลพบเพสทอพพฒนาความเขชาใจ

ในเนสนอหาสสาหรพบนวสวตทวทเรวยนรายววชา

เศรษฐศาสตรนจดลภาค I

 1 8/2555-7/2556  10,000.00

อ.สมนทก จงไพบดลยนกวจ

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

การพพฒนาความสามารถในการผลาน

รายการคชาไปยพงบพญชวแยกประเภทโด

ชใชชเทคนวคกลดลมชลวยเหลสอรายบดคคล 

สสาหรพบนวสวตทวทเรวยนรายววชาการบพญชว

การเงวน

 2 6/2555-5/2556  10,000.00

อ.วลว สงสดวงคน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

การศทกษาตชนทดนและผลตอบแทน

จากการผลวตกระชายในอสาเภอ

กสาแพงแสน จพงหวพดนครปฐม

 3 6/2555-5/2556  30,000.00

อ.สมยศ วววรรธนนอภวนพย

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     โครงการจพดตพนงสายววชาบวรหารธดรกวจและ

เศรษฐศาสตรน

การศทกษาววธวการสอนโดยใชชเทคนวค

กรณวตพวอยลาง เพสทอสรชางความเขชาใจ

ในการคสานวณอพตราสลวนทางการเงวน

สสาหรพบนวสวตทวทเรวยนในรายววชาการเงวน

ธดรกวจ

 4 6/2555-5/2556  10,000.00
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อ.สมนทก จงไพบดลยนกวจ

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

ทพศนคตวของประชาชนตลอการใชชกตาซ 

NGV ในรถยนตนสลวนบดคคล

 5 5/2555-4/2556  30,000.00

อ.สมยศ วววรรธนนอภวนพย

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     โครงการจพดตพนงสายววชาบวรหารธดรกวจและ

เศรษฐศาสตรน

ศทกษาผลกระทบอพตราสลวนววเคราะหน

นโยบายทางการเงวนเปรวยบเทวยบกพบ

ราคาหลพกทรพพยนของบรวษพทจด

ทะเบวยนในตลาดหลพกทรพพยนแหลง

ประเทศไทยจากการเรวทมใชชมาตรา

ฐานการบพญชวเรสทองผลประโยชนนของ

พนพกงานในปป 2554 เปปนครพนงแรก 

กรณวศทกษา : บรวษพทจดทะเบวยนใน

ตลาดหลพกทรพพยนแหลงประเทศไทยใน

กลดลม SET HD

 6 6/2555-5/2556  30,000.00

อ.พงศนพพนธน ศรวเมสอง

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

องคนประกอบแหลงความยพทงยสนของ

ววสาหกวจขนาดกลางและขนาดยลอม

ในเขตจพงหวพดนครปฐม สดพรรณบดรว 

กาญจนบดรวและราชบดรว

 7 6/2555-5/2556  30,000.00

อ.บดศยรวนทรน กองแกชว

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

อดปสงคนการบรวโภคอาหารมพงสววรพตว

ของนวสวตมหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน 

ววทยาเขตกสาแพงแสน

 8 6/2555-5/2556  30,000.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ      180,000.00 บาท

เงวนรายไดด คณะสจตวแพทยศาสตรร ม เกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.ปฐมาพร เอมะววศวษฎน

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยาและววทยาภดมวคดชมกพน

การววจพยสถาบพนเพสทอสสารวจความควด

เหลนตลอหลพกสดตรสพตวแพทยศาสตรน

บพณฑวต 2554

 1 3/2555-5/2555  10,000.00

ผศ.สดรพงษน อาทวตยนวงศน

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชากายววภาคศาสตรน

รศ.เกรวยงศพกดวต ไพรหวรพญกวจ

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพยาธวววทยา

รศ.อาภพสสรา ชดเทศะ

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาสรวรววทยา

อ.สวนสมดทร แซลโงชว

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาปรสวตววทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

เงวนรายไดดคณะทรจพยากรธรรมชาตวและอทตสาหกรรมเกษตรแหลลงททน 

- 
อ.ปฟยมาศ ผองแกชว

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอดตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชววภาพ

ความผพนแปรทางพพนธดกรรมของปลา

ในกลดลมปลาหนพงบางชนวดในแมลนนสา

โขงดชวยเครสทองหมายไมโครแซ

ทเทลไลทนดวเอลเอทวทพพฒนาไดชจากปลา

นาง

 1 3/2555-2/2556  27,500.00

นางสาวอพญชพน ไตรธวเลน

     คณะทรพพยากรธรรมชาตวและอดตสาหกรรมเกษตร 

สกลนคร

     สาขาววชาทรพพยากรเกษตรชววภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      27,500.00 บาท

เงวนรายไดดคณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 

F:\00-CrystalRep โครงการ& ตวพวมพน & ประชดม\โครงการววจพย (รายละเอวยด & สรดป)\00- ใชชอพนนวนพวมพน - รายละเอวยดโครงการววจพยทวทไดชรพบทดนจสาแนกตามแหลลงทดน เลสอก Choice-หพวเฉพาะทดนใน

ขชอ 1-3,8,9.rpt



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายในมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 26 of 37

ผศ.วพชราภรณน อาจหาญ

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาวรรณคดว

ศวลปสพงโยค: การใชชวรรณคดวไทยใน

งานจวตรกรรมของจพกรพพนธดน โปษยก

ฤต

 1 4/2555-4/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

เงวนรายไดดคณะววศวกรรมศาสตรรศรอราชาแหลลงททน 

- 
ผศ.สมภพ จรดงธรรมโชตว

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครสทองกล

การศทกษาชนวดและปรวมาณทวทเหมาะ

สมของตพวเรลงปฎวกวรวยาสสาหรพบการ

ผลวตไบโอดวเซล

 1 2/2555-7/2555  5,335.00

ผศ.สถาพร เชสนอเพลง

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา

     สาขาววชาววศวกรรมเครสทองกล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,335.00 บาท

เงวนรายไดดคณะสจตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ศวรวรพกษน จพนทครด

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชากายววภาคศาสตรน

โครงการศทกษาการใชช autologous 

mesenchymal stem cell เพสทอการ

รพกษาอาการไขสพนหลพงบาดเจลบใน

สดนพข

 1 2/2555-1/2556  780,000.00

ผศ.อดไร พงศนชพยฤกษน

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชากายววภาคศาสตรน

ผศ.ชนวนทรน ตวรวพฒนวานวช

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาสรวรววทยา

อ.กรรณวการน ศวรวภพทรประวพตว

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพยาธวววทยา

รศ.ธวระพล ศวรวนฤมวตร

     คณะสพตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาพยาธวววทยา

น. สพ. ภคธร ลวทวเฉลวมวงศน

     โรงพยาบาลสพตวนคณะสพตวแพทยศาสตรน

     

อ.จพนทรนจวรา ภวภดตานนทน

     คณะสพตวแพทยศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรนคลวนวกสพตวนเลวนยง

โครงการศทกษาสายพพนธดนตชนแบบสดนพข

หลวง

 2 8/2555-8/2557  66,000.00

นางสาวกาววล นพนทนกลาง

     คณะสพตวแพทยศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาเวชศาสตรนคลวนวกสพตวนเลวนยง

สดดธวษา เหลลาเปปปยม

     หนลวยงานชพนสดตรโรคสพตวน คณะสพตวแพทยศาสตรน 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      846,000.00 บาท

เงวนอทดหนทนการววจจยมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

- 
ผศ.สดภพทรชพย ชมพพนธดน

     คณะววศวกรรมศาสตรน ศรวราชา

     สาขาววชาววศวกรรมไฟฟปา

การววนวจฉพยอาการผวดปรกตวของเครสทอง

ยนตนดชวยเสวยงและการสพทนสะเทสอน

 1 3/2555-3/2556  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

ททนคณะววทยาศาสตรรรลวมกจบภาคววชาจทลชอวววทยาแหลลงททน 

- 
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ผศ.สดรางคน สดธวราวดธ

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

การคพดเลสอกแบคทวเรวยสรชางสปอรน 

เพสทอยพบยพนงการเจรวญของรา 

Aspergillus sp.ทวทปนเปปปอนในกชอน

เชสนอเหลดนางฟปาภดฏาน(Pleurotus 

pulmonaria

 1 10/2554-4/2555  13,000.00

นางสาวปานตา มวตรภดมวววบดลยน

     ไมลระบดหนลวยงาน

     

ผศ.สดรางคน สดธวราวดธ

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

การคพดเลสอกแบคทวเรวยสรชางสปอรนเพสทอ

ยพบยพนง Trichoderma sp.ทวทปนเปปปอน

ในกชอนเชสนอเหลดนางฟปา

ภดฏาน(Pleurotus pulmonarius)

 2 10/2554-3/2555  13,000.00

นายอาทวตยน เสรวมสดขสถาพร

     ไมลระบดหนลวยงาน

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      26,000.00 บาท

ททนววจจยคณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.วลว เฑวยรบดญเลวศรพตนน

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาภาษาตลางประเทศ

คสาภาษาตลางประเทศในนวตยสารขลาว 1 4/2555-3/2556  30,000.00

Michael Garde

     ภาคววชาภาษาตลางประเทศ คณะมนดษยศาสตรน มก.

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ททนววจจยคณะววทยาศาสตรร ศรอราชา มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.ววระยดทธ พวมพาภรณน

     คณะววทยาศาสตรน  ศรวราชา

     สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน

การใชชเทคนวคเหมสองขชอมดลเพสทอการ

พพฒนาแบบจสาลองการพยากรณน ผล

สพมฤทธวตทางการศทกษาดชวยววธวการ

จพดการเรวยนการสอนแบบผสมผสาน

 1 9/2555-8/2556  35,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

ททนศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.สบสพนตวต มหานวยม

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพลศทกษาและกวฬา

ผลของการฝฝกดชวยนนสาหนพกทวทมวตลอ

สมรรถภาพทางกายและสพดสลวนรลาง

กายของนวสวตมหาววทยาลพย

เกษตรศาสตรน ววทยาเขตกสาแพงแสน

ทวทลงทะเบวยนเรวยนววชาการฝฝกดชวย     

นนสาหนพก หมดล837,839และ 850

 1 6/2555-3/2556  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการทจาววจจยระดจบปรวญญาตรอ คณะววทยาศาสตรร มก. และภาคววชาจทลชอวววทยา  คณะววทยาศาสตรร 

มก.

แหลลงททน 

- 

อ.อวงอร กวมกง

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาจดลชววววทยา

ความสพมพพนธนของยวนอวนเตอรนลวว

ควน-28 ในการตวดเชสนอไวรพสตพบอพกเสบ

บวเรสนอรพง

 1 6/2555-3/2556  13,000.00

นางสาวจดฑาทวพยน จพนทรนแกชว

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน ภาคววชาจดลชววววทยา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท
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ททนอทดหนทนโครงการววจจยจากเงวนรายไดดของสถาบจนฯ ปปงบประมาณ 2555แหลลงททน 

- 
นางสาวศวรวพร ตพนจอ

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสดขภาพ

ผลของการเสรวมอวนนดลวนตลอการดดด

ซทมแคลเซวยมในผลวตภพณฑนนมดชวยววธว

หลอดทดลอง

 1 3/2555-2/2556  35,000.00

ผศ.ดร.ครรชวต จดดประสงคน

     สถาบพนโภชนาการ มหาววทยาลพยมหวดล

     

นางสาวชมดาว สวกขะมณฑล

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายเคมวและกายภาพอาหาร

ดร.เนตรนภวส วพฒนสดชาตว

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสดขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

ภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.จวระวรรณ เกษสวงหน

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

การสลงเสรวมความเขชาใจและการ

ปฏวบพตวเกวทยวกพบการจพดการเรวยนรดชแบบ

สสบเสาะหาความรดชของนวสวตฝฝกสอน

ดชวยโปรแกรมการววจพยเชวงปฏวบพตวการ

แบบรลวมมสอ

 1 5/2555-4/2556  10,000.00

ครดพวเชฐน ทองอรลาม

     โรงเรวยนประชาอดทวศ (จพนทาบอนดสรณน) แขวงสวกพน 

เขตดอนเมสอง

     

ครดมนตนชพย วงษนไทย

     โรงเรวยนประชาอดทวศ (จพนทาบอนดสรณน) แขวงสวกพน 

เขตดอนเมสอง

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ชลาธวป สมาหวโต

     คณะศทกษาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาการศทกษา

การศทกษาการใชชแผนทวทความควดเพสทอ

พพฒนาความสามารถในการควด

ววเคราะหนของนวสวตระดพบบพณฑวตศทกษา

 1 6/2555-6/2556  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาฟฟสวกสรและคณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร บางเขนแหลลงททน 

- 
รศ.รพชนว รดจววโรดม

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาฟฟสวกสน

การถลายภาพดชวยนววตรอนสสาหรพบตชน

กสาเนวดจากปฏวกรณนปรมาณดววจพยทวทมวอยดล

ในประเทศไทยโดยใชชตพวทสาขนาน

 1 5/2555-2/2556  13,000.00

รศ.รพชนว รดจววโรดม

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาฟฟสวกสน

การศทกษาคดณสมบพตวความเปปนฉนวน

ของสารโพลวโพพวลวนโดยการฉายรพงสว

อวเลลกตรอน

 2 5/2555-2/2556  13,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      26,000.00 บาท

ภาคววชาภาษาตลางประเทศ คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.จวรพร ธนะรพชตวการนนทน

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาภาษาตลางประเทศ

การใชชโปรแกรมภาษาอพงกฤษผลาน

ระบบเครสอขลายทางอวนเตอรนเนลต 

(LEI)ในการสอนววชาภาษาอพงกฤษ

พสนนฐาน 3

 1 12/2554-5/2556  30,000.00
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อ.มรวสสา พงษนศวรวกดล

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาภาษาตลางประเทศ

การใชชโปรแกรมภาษาอพงกฤษผลาน

ระบบเครสอขลายทางอวนเตอรนเนลต 

(LEI)ในการสอนววชาภาษาอพงกฤษ

พสนนฐาน 3

 1 12/2554-5/2556  30,000.00

อ.สาววกา วราภรณน

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาภาษาตลางประเทศ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ภาคววชาภาษาตลางประเทศ คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.มวทงขวพญ วลองสพนตตววานวช

     คณะมนดษยศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาภาษาตลางประเทศ

การววเคราะหนเนสนอหาวพฒนธรรมใน

ตสาราเรวยนภาษาอพงกฤษ: เสวยง

สะทชอนจากหชองเรวยนไทย

 1 6/2555-7/2556  14,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      14,000.00 บาท

ภาคววชารจฐศาสตรรและรจฐประศาสนศาสตรร คณะสจงคมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.โกววท วงศนสดรวพฒนน

     คณะสพงคมศาสตรน บางเขน

     ภาคววชารพฐศาสตรนและรพฐประศาสนศาสตรน

องคนการความรลวมมสอเซวทยงไฮช: การกลอ

ตพวของอภวมหาอสานาจใหมล

 1 2/2555-2/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ภาคววชาววทยาศาสตรรและเคโนโลยอการอาหาร คณะอทตสาหกรรมเกษตรแหลลงททน 

- 
ผศ.ธนะบดลยน สพจจาอนพนตกดล

     คณะอดตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาคววชาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยวการอาหาร

ผลของกรใชชความรชอนแบบโอหนมมวค

ตลอคดณภาพสพบปะรดพรชอมบรวโภค

 1 6/2555-9/2556  40,000.00

Mr. Pham Hoang

     ภาคววชาววทยาศาสตรนและเคโนโลยวการอาหาร 

คณะอดตสาหกรรมเกษตร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.บพณฑวต ชพยววชญชาตว

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรน

ความผพนผวนเงวนทดนตลางประเทศและ

ปปจจพยทวทกสาหนดความผพนผวนของเงวน

ทดนตลางประเทศของไทย

 1 1/2555-8/2555  200,000.00

รศ.สดมาลว สพนตวพลวดฒว

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรน

โครงการพพฒนามาตรฐานผลวตภพณฑน

เพสทอรองรพบประชาคมเศรษฐกวจอา

เซวยนและการประเมวนผลการดสาเนวน

งานของววสาหกวจชดมชนสายบพวในปป

งบประมาณ 2555

 2 3/2555-10/2555  400,000.00

ผศ.รสดา เวษฎาพพนธดน

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรน

ผศ.อรดณว ปปญญสวพสดวตสดทธวต

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรน

ปปจจพยทางเศรษฐกวจและสพงคมทวท

กสาหนดอาชญากรรม

 3 10/2554-9/2555  200,000.00

ผศ.เสาวลพกษณน กดชเจรวญประสวทธวต

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรน

ผลกระทบของการลงทดนโดยตรง

ระหวลางประเทศตลอความเจรวญเตวบโต

ทางเศรษฐกวจ:กรณตศทกษาประเทศ

เกาหลวใตช

 4 12/2554-7/2555  200,000.00

อ.วรดว จงอพศญากดล

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรน

พฤตวกรรมการคสนสวนคชาของผดชบรวโภค

ในธดรกวจคชาปลวกสมพยใหมล

 5 1/2555-7/2555  200,000.00
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รศ.ชลลดา หลวงพวทพกษน

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรน

พฤตวกรรมการซสนออาหารกลลองพรชอม

รพบประทานชนวดแชลเยลนจากรชานสะ

ดวกซนอ 7 - Eleven ในเขตกรดงเทพ

มหานครและปรวมณฑล

 6 12/2555-7/2556  200,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      1,400,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร (โครงการบจณฑวตศศกษาภาคพวเศษประจจา)แหลลงททน 

- 
รศ.โสมสกาว เพชรานนทน

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรน

การประเมวนมดลคลาความเตลมใจจลาย

เพสทอปปองกพนนนสาทลวมของประชาชนใน

กรดงเทพมหานคร

 1 1/2555-10/2555  200,000.00

อ.วรวรรณ ตดชมมงคล

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.อดลนกพง แซลลวนม

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรน

การสดญเสวยรายไดชของแรงงานจาก

การสดบยาสดบ กรณวประเทศไทย

 1 11/2554-8/2555  400,000.00

ผศ.วลพยภรณน อพตตะนพนทนน

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาเศรษฐศาสตรน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตรแหลลงททน 

- 
ผศ.สดพพตรา ศรวสดวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศศาสตรนเกษตร

การถลายทอดความรดชเกวทยวกพบเทคนวค

การผสมเกสรปาลนมนนสามพน เพสทอเพวทม

ผลผลวต อสาเภอหนองเสสอ จพงหวพด

ปทดมธานว

 1 9/2555-9/2556  50,000.00

ผศ.เฉลวมพล ภดมวไชยน

     ภาคววชาพสชไรลนา

     

อาจารยนธานว ศรววงศนชพย

     ภาคววชาพสชไรลนา

     

อ.เมตตา เชยสมบพตว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศศาสตรนเกษตร

การประเมวนความพรชอมของชาวนา

ชพนนนสาในการดสาเนวนบทบาทววทยากร

ขชาว ประจสาทชองถวทน ในเขตพสนนทวทภาค

กลาง

 2 6/2555-5/2556  50,000.00

ผศ.สดภาภรณน เลวศศวรว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศศาสตรนเกษตร

การววเคราะหนตชนทดนผลตอบแทนทาง

การเงวนของสวนทดเรวยนเมสองนนทน

 3 8/2555-9/2556  50,000.00

รศ.พวชพย ทองดวเลวศ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศศาสตรนเกษตร

อ.ปพวชญา จวนตพวทพกษนสกดล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศศาสตรนเกษตร

ปปจจพยทวทมวผลตลอความสสาเรลจในการ

เขชาสดลคลพสเตอรนมะมลวงของเครสอขลาย

ววสาหกวจชดมชน

 4 5/2555-4/2556  50,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ภาคววชาสจตวววทยา และ คณะววทยาศาสตรร และ พสวท.แหลลงททน 

- 
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รศ.กรรณวกา ชพชวาลวานวช

     คณะววทยาศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาสพตวววทยา

การสรชางภาพสามมวตว : การเจรวญของ

หพวใจในตพวอลอนไกลอายด 48 และ 72 

ชพทวโมง

 1 5/2555-2/2556  13,000.00

รศ.ดร.วพฒนา ววรชาตวยานดกดล

     คณะววทยาศาสตรน มหาววทยาลพยมหวดล

     

ผศ.ดร.สมลพกษณน อสดวพงษนพพฒนา

     คณะววทยาศาสตรน มหาววทยาลพยมหวดล

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

ศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
รศ.สบสพนตวต มหานวยม

     คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน กสาแพงแสน

     ภาคววชาพลศทกษาและกวฬา

การววเคราะหนทางชววกลศาสตรน

ควเนแมตวกสนของนวสวตววชาเอก

พลศทกษาและกวฬา ระดพบปรวญญาตรว 

คณะศทกษาศาสตรนและพพฒนศาสตรน 

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน 

ววทยาเขตกสาแพงแสน

 1 1/2555-12/2556  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ศทนยรววจจยทรจพยากรชอวภาพสาหรลาย ภาคววชาชอวววทยาประมง คณะประมง มก.แหลลงททน 

- 
รศ.อนงคน จวรภพทรน

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาชววววทยาประมง

การเปลวทยนแปลงตามฤดดกาลของ

ความหลากชนวดสาหรลายทะเลบรวเวณ

อลางชลอจพงหวพดตราด

 1 7/2555-6/2556  30,000.00

นายววทวพส แกชวดว

     ศดนยนววจพยทรพพยากรชววภาพสาหรลาย ภาคววชา

ชววววทยาประมง คณะประมง มก.

     

นายพงศธร พวงสมบพตว

     ศดนยนววจพยทรพพยากรชววภาพสาหรลาย ภาคววชา

ชววววทยาประมง คณะประมง มก.

     

นางสาวชดตวมา พพฒนะผล

     ศดนยนววจพยทรพพยากรชววภาพสาหรลาย ภาคววชา

ชววววทยาประมง คณะประมง มก.

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ศผนยรเทคโนโลยอชอวภาพเกษตร กจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
ศ.สดนทรว ยวทงชพชวาลยน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

ความสพมพพนธนของสภาวะนนสาในระบบ

ดวน-พสช-อากาศ กพบกระบวนการและ

เปลวทยนแกตสใบขชาว มพนสพมปะหลพงและ

สพบปะรด

 1 6/2555-6/2558  2,000,000.00

พรชพย ไพบดลยน

     ศดนยนเทคโนโลยวชววภาพเกษตร กสาแพงแสน

     

พรรณว ชสทนนคร

     ศดนยนเทคโนโลยวชววภาพเกษตร กสาแพงแสน

     

ศรวสพงวาลยน ลายววเศษกดล

     คณะววทยลาศาสตรน ม. นเรศวร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000,000.00 บาท

F:\00-CrystalRep โครงการ& ตวพวมพน & ประชดม\โครงการววจพย (รายละเอวยด & สรดป)\00- ใชชอพนนวนพวมพน - รายละเอวยดโครงการววจพยทวทไดชรพบทดนจสาแนกตามแหลลงทดน เลสอก Choice-หพวเฉพาะทดนใน

ขชอ 1-3,8,9.rpt



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายในมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 32 of 37

ศผนยรววจจยปฝาไมด คณะวนศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.วพฒนชพย ตาเสน

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาชววววทยาปปาไมช

ปปจจพยแวดลชอมภายนอกและการ

กระจายของพสชอาหารทวทมวผลตลอ

ความหลากชนวดของผวเสสนอกลางวพน 

บรวเวณสถานวฝฝกนวสวตวนศาสตรนวพงนนสา

เขวยว

 1 3/2555-2/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ศผนยรววจจยและพจฒนาการผลวตกระบชอและโค  สถาบจนสทวรรณวาจกกสวกวจเพชทอการคดนควดาและพจฒนาปศทสจตวรและ

ผลวตภจ

แหลลงททน 

- 

นางทววพร เรสองพรวนม

     สถาบพนสดวรรณวาจกกสวกวจเพสทอการคชนควชาและ

พพฒนาปศดสพตวนและผลวตภพณฑนสพตวน กสาแพงแสน

     ศดนยนววจพยและพพฒนาการผลวตกระบสอและโค

โคเนสนอ 1 2/2555-10/2555  150,000.00

รศ.สดรวยะ สะวานนทน

     คณะเกษตร กสาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

นางสาวสดธวษา  มาเจรวญ

     ศดนยนววจพยและพพฒนาการผลวตกระบสอและโค 

สถาบพนสดวรรณวาจกกจสวกวจเพสทอการคชนควชาและพพฒนา

ปศดสพตวนและผลวตภพณฑนสพตวน

     

นายววสดตร  ไมตรวจวตตน

     ศดนยนววจพยและพพฒนาการผลวตกระบสอและโค 

สถาบพนสดวรรณวาจกกจสวกวจเพสทอการคชนควชาและพพฒนา

ปศดสพตวนและผลวตภพณฑนสพตวน

     

ดร.ภดมพงษน

     บดญแสน

     

Mr.Nam Winn Soe

     Department of Animal Science ku.kps

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ศผนยรววจจยและพจฒนาการผลวตกระบชอและโค สถาบจนสทวรรณวาจกกสวกวจเพชทอการคดนควดาและพจฒนาปศทสจตวรและ

ผลวตภจณ

แหลลงททน 

- 

นายปรวชา อวนนดรพกษน

     สถาบพนสดวรรณวาจกกสวกวจเพสทอการคชนควชาและ

พพฒนาปศดสพตวนและผลวตภพณฑนสพตวน กสาแพงแสน

     ศดนยนววจพยและพพฒนาการผลวตกระบสอและโค

อวทธวพลของระดพบโปรตวนในอาหาร

ตลอสมรรถภาพการผลวตโครดลนพพนธดน

กสาแพงแสน

 1 10/2554-4/2555  175,000.00

นายสมพร  ปดปนโกต

     สถาบพนสดวรรณวาจกกสวกวจเพสทอการคชนควชาและ

พพฒนาปศดสพตวนและผลวตภพณฑนสพตวน ศดนยนววจพยและ

พพฒนาการผลวตกระบสอและโค

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      175,000.00 บาท

ศผนยรววจจยและพจฒนาการผลวตสจตวรปปก สถาบจนสทวรรณวาจกกสวกวจฯ มก.แหลลงททน 

- 
นางอรทพย จวนตสถาพร

     คณะเกษตร กสาแพงแสน

     ภาคววชาสพตวบาล

ศทกษาการใชชกวาวเครสอขาวตลอ

สมรรถภาพการใหชไขลและอายดการใหช

ไขลของไกลไขล

 1 1/2555-4/2556  224,000.00
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นางภคอร (สรพสนพนทน) อพครมธดรากดล (สดขพวมาย,สวลาง

คสา

     สถาบพนสดวรรณวาจกกสวกวจเพสทอการคชนควชาและ

พพฒนาปศดสพตวนและผลวตภพณฑนสพตวน กสาแพงแสน

     ศดนยนววจพยและพพฒนาการผลวตสพตวนปปก

ศทกษาการใชชกวาวเครสอขาวตลอ

สมรรถภาพการใหชไขลและอายดการใหช

ไขลของไกลไขล

 1 1/2555-4/2556  224,000.00

นายสมโภชนน ทพบเจรวญ

     สถาบพนสดวรรณวาจกกสวกวจเพสทอการคชนควชาและ

พพฒนาปศดสพตวนและผลวตภพณฑนสพตวน กสาแพงแสน

     ศดนยนววจพยและฝฝกอบรมการเลวนยงสดกรแหลงชาตว

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      224,000.00 บาท

ศผนยรววศวกรรมพลจงงานและสวทงแวดลดอม บางเขน คณะววศวกรรมศาสตรร บางเขนแหลลงททน 

- 
รศ.เกวยรตวไกร อายดวพฒนน

     คณะววศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาววศวกรรมเครสทองกล

โครงการสสารวจและจพดทสาขชอมดล

สารสนเทศภดมวศาสตรน (GIS)ใน

บรวเวณพสนนทวทอดทานประวพตวศาสตรน

สดโขทพย

 1 3/2555-3/2556  1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลา ยทอดเทคโนโลยอ (ศสวท.) คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร 

ววทยาเขต

แหลลงททน 

- 

อ.จวนตนาถ วงศนชวลวต

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

การศทกษาสภาวะทวทเหมาะสมตลอการ

เจรวญและการผลวตโพลวแซคคารนไรดน 

จาก Pseudomonas sp. และ 

Rhizobium sp.

 1 5/2555-4/2556  5,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
อ.รพชพล พะวงศนรพตนน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

การปรพบสภาพวพชพสชนนสา (ผพก

ตบชวา(Eichhornia crassipes)) 

ดชวยไมโครเวฟรลวมกพบดลาง และการ

ไฮโดรไลซวสดชวยเอนไซมน

 1 10/2554-9/2555  10,000.00

อ.สราวดธ คลอวดฒวมพนตรน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

การศทกษาผลของชนวดพสชอาหารตลอ

การเตวบโตและความสมบดรณนของ

ผวเสสนอถดงทองธรรมดา

 2 7/2555-6/2556  20,000.00

อ.จวนตนาถ วงศนชวลวต

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

การสกพดและววเคราะหนนนสาตาลโลเลกดล

เดวทยวของเอตกตรชาเซลลดลารนโพลวแซ

คคารนไรดน จาก Rhizobium sp ดชวย

เทคนวค Thin layer 

chromatography

 3 5/2555-4/2556  20,000.00

อ.มลธวรา ศรวถาวร

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     โครงการจพดตพนงสายววชาจดลชววววทยา

ประสวทธวภาพของสารสกพดจากพสช

สมดนไพรไทยตลอการยพบยพนงเชสนอกลอโรค

ในกดชง

 4 5/2555-4/2556  20,000.00

อ.พรวมา พวรวยางกดร

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

ผลของการฉายคลสทนไมโครเวฟตลอ

การเปลวทยนแปลงทางดชานชววเคมวและ

กายภาพในถพทวลวสงปปน

 5 5/2555-4/2556  5,000.00

อ.ดร.จดฑาทวพยน โพธวตอดบล

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

นางสาวผกามาศ โกทองยม

     สายววชาววทยาศาสตรน คณะศวลปศาสตรนและววทยา

ศาสตรน กสาแพงแสน
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อ.พรวมา พวรวยางกดร

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

ผลของการฉายรพงสวอพลตราไวโอเลต

ชนวดซวตลอการเปลวทยนแปลงทางดชาน

ชววเคมวและกายภาพในถพทวลวสงปปน

 6 5/2555-4/2556  5,000.00

อ.ดร.จดฑาทวพยน โพธวตอดบล

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

นางสาวกนกพรรณ ชะเอมเทศ

     สายววชาววทยาศาสตรน คณะศวลปศาสตรนและววทยา

ศาสตรน กสาแพงแสน

     

อ.ดร.จดฑาทวพยน โพธวตอดบล

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

ผลของการใชชคลสทนไมโครเวฟตลอการ

ลดปรวมาณเชสนอจดลวนทรวยนในถพทวลวสงปปน

 7 5/2555-4/2556  5,000.00

อ.พรวมา พวรวยางกดร

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาววทยาศาสตรน

นางสาวศวรวพร  สดทธวพพฒนางกดร

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน 

สายววชาววทยาศาสตรน

     

อ.สดจวตรา แสนหาญ

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาคณวตศาสตรน สถวตว และคอมพววเตอรน

ระบบเปปนคาบแบบอวมพพลสนไมลเชวงเสชน

โดยมวตพวดสาเนวนการทวทแปรคลาตามเวลา

บนปรวภดมวบานาค

 8 10/2554-9/2555  13,800.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ      98,800.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร 

ววทยาเขต

แหลลงททน 

- 

อ.ทวสวพส ธสารงสานตน

     คณะศวลปศาสตรนและววทยาศาสตรน กสาแพงแสน

     สายววชาศวลปศาสตรน

สามพญทพศนนและอพตลพกษณนของ “

ความเปปนไทย” ในวาทกรรมของ

หนพงสสอคดลมสอนสาเทวทยวภาษาฝรพทงเศส : 

มโนทพศนนแหลงความจรวงหรสอมายาคตว

 1 5/2555-5/2556  13,800.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,800.00 บาท

สถาบจนคดนควดาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหารแหลลงททน 

- 
นายประมวล ทรายทอง

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายจดลชววววทยาประยดกตน

การเปรวยบเทวยบลพกษณะทาง

กายภาพและชววภาพของโยเกวรนตชนวด

ทวทมวและไมลมวสลวนผสมของเชสนอ 

Lactobacillus acidophilus และการ

นสาไปใชชประโยชนนทางการแพทยน

 1 7/2555-9/2555  35,000.00

นายแพทยนธนวก โชคจวรวพฒนน

     ภาคววชาสดตวศาสตรน-นรวเวชววทยา (Obstetrics and 

gynaecology) คณะแพทยศาสตรน โรงพยาบาลรามา

ธวบดว มหาววทยาลพยมหวดล

     

แพทยนหญวงจวตตวมา มโนมพย

     ภาคววชาสดตวศาสตรน-นรวเวชววทยา (Obstetrics and 

gynaecology)  คณะแพทยศาสตรน โรงพยาบาลรามา

ธวบดว มหาววทยาลพยมหวดล

     

แพทยนหญวงรดจวรา วพฒนายวทงเจรวญชพย

     ภาคววชาสดตวศาสตรน-นรวเวชววทยา (Obstetrics and 

gynaecology)  คณะแพทยศาสตรน โรงพยาบาลรามา

ธวบดว มหาววทยาลพยมหวดล
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นางมาลพย เมสองนชอย

     ฝปายจดลชววววทยาประยดกตน สถาบพนคชนควชาและ

พพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     

การเปรวยบเทวยบลพกษณะทาง

กายภาพและชววภาพของโยเกวรนตชนวด

ทวทมวและไมลมวสลวนผสมของเชสนอ 

Lactobacillus acidophilus และการ

นสาไปใชชประโยชนนทางการแพทยน

 1 7/2555-9/2555  35,000.00

นางสาวเขมพพษ อชนทชวม

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายจดลชววววทยาประยดกตน

การผลวตกลชาเชสนอนนสาสชมสายชดหมพก

ชนวดเหลวเพสทอใชชในการทสานนสาสชม

สายชด

 2 2/2555-1/2556  25,000.00

นางสาวงามจวตร โลลววทดร

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

การผลวตเครสทองดสทมสดขภาพจาก

สารสกพดซพงขชาวโพดสวมลวงเขชมขชน

 3 4/2555-12/2555  115,000.00

นายนวพพฒนน ลวนมสงวน

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นางสาวกพษมาพร ปปญตตะบดตร

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นายพวสดทธวต บดตรสดวรรณ

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นางสาววราภรณน ประเสรวฐ

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นางสาวสดภพคชนมน คลลองดว

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นายสมโภชนน ใหญลเอวทยม

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

การพพฒนากระบวนการผลวต

ขชาวกลชองงอกดชวยเครสทองเพาะถพทวงอก

อพตโนมพตว

 4 10/2554-9/2555  35,000.00

นางสาววราภรณน สกลไชย

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นายววรชพย โทบาง

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายววศวกรรม

นางพพทธวนพนทน วารวชนพนทน

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายจดลชววววทยาประยดกตน

การพพฒนากระบวนการผลวตโปรตวน

สกพดทวทมวเปปไทดนและไอโซฟลาโว

นอะไกลโคนสดงจากกระบวนการหมพก

กากถพทวเหลสองดชวยเชสนอแลคตวกแอซว

ดแบคทวเรวย

 5 5/2555-12/2555  400,000.00

นางสาวดาลพด ศวรววพน

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสดขภาพ

ดร.ววชชา ตรวสดวรรณ

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสดขภาพ

นางกนกวรรณ ยอดอวนทรน

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายจดลชววววทยาประยดกตน

นางสาวทวพยนธวดา แกชวตาทวพยน

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายเคมวและกายภาพอาหาร

นางสาวเขมพพษ อชนทชวม

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายจดลชววววทยาประยดกตน
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นางสาวศวรวพร ตพนจอ

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสดขภาพ

การพพฒนากระบวนการผลวตโปรตวน

สกพดทวทมวเปปไทดนและไอโซฟลาโว

นอะไกลโคนสดงจากกระบวนการหมพก

กากถพทวเหลสองดชวยเชสนอแลคตวกแอซว

ดแบคทวเรวย

 5 5/2555-12/2555  400,000.00

นางสาววนวดา ปานอดทพย

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายจดลชววววทยาประยดกตน

นางสาวนราพร พรหมไกรวร

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายเคมวและกายภาพอาหาร

นางสาวกพญญรพตนน กพญญาคสา

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายจดลชววววทยาประยดกตน

นางสาววราภรณน ประเสรวฐ

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

การพพฒนากระบวนการผลวตผพกผง

โดยกระบวนการทสาแหชงแบบโฟม

แมท

 6 2/2555-2/2556  55,000.00

นายนวพพฒนน ลวนมสงวน

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นางสาวงามจวตร โลลววทดร

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นางสาววราภรณน สกลไชย

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นายนวพพฒนน ลวนมสงวน

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

การลดปรวมาณนนสาทวทจดลวนทรวยนสามารถ

ใชชไดชโดยสารกลดลมโพลวไฮดรวก

แอลกอฮอลนในผลวตภพณฑนผพกและผล

ไมชแชลอวทมอบแหชง

 7 2/2555-1/2556  30,000.00

นางสาววราภรณน ประเสรวฐ

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นางสาววราภรณน สกลไชย

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นางอพญชนา กสาลพงหาญ

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     

ดร.วพนเพลญ มวสมญา

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสดขภาพ

การศทกษาการผลวตปลาสวรรคนแผลนฮา

ลาลจากปลาทะเล

 8 2/2555-2/2556  35,000.00

นางสาวสมจวต อลอนเหม

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสดขภาพ

นางสาวศรดดา (ตววษา) โลหะนะ

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

รศ.วพนชพย วรวพฒนเมธวกดล

     คณะประมง บางเขน

     ภาคววชาผลวตภพณฑนประมง

นางสาวชมดาว สวกขะมณฑล

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายเคมวและกายภาพอาหาร
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นางสาววราภรณน ประเสรวฐ

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

ผลวตภพณฑนไขลไกลแปรรดป : ไขลดองปรดง

รส และ พดดดวนงไขลครบรสพรชอม

บรวโภคในบรรจดภพณฑนอลอนตพวแบบ 

Spout Pouch

 9 5/2555-12/2555  300,000.00

นางสาวสดภพคชนมน คลลองดว

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นายนวพพฒนน ลวนมสงวน

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นางสาววราภรณน สกลไชย

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นางสาวงามจวตร โลลววทดร

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นางสาวกพษมาพร ปปญตตะบดตร

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

นายพวสดทธวต บดตรสดวรรณ

     สถาบพนคชนควชาและพพฒนาผลวตภพณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลวตและแปรรดป

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ      1,030,000.00 บาท

สาขาววชาพจฒนสจงคมศาสตรร คณะสจงคมศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.สากล สถวตววทยานพนทน

     คณะสพงคมศาสตรน บางเขน

     ภาคววชาภดมวศาสตรน

ธรรมาภวบาลในการบรวหารงานของ

นายกองคนกรปกครองสลวนทชองถวทน

ภาคตะวพนออกเฉวยงเหนสอ ในทพศนคตว

ของพนพกงานองคนกรปกครองสลวน

ทชองถวทน

 1 6/2555-5/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

สจานจกสลงเสรวมและฝฝกอบรม กจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
นางสาวนวลดบล สดขภาพ

     สสานพกสลงเสรวมและฝฝกอบรม กสาแพงแสน

     ฝปายการศทกษา ววจพยและพพฒนา

ศทกษาปปจจพยทวทมวผลตลอการพพฒนาศดนยน

เรวยนรดชเพสทอการพพฒนาเศรษฐกวจพอ

เพวยงตชนแบบ ธ.ก.ส. ตามหลพก

ปรพชญาเศรษฐกวจพอเพวยง

 1 10/2554-9/2555  3,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000.00 บาท

สจานจกสลงเสรวมและฝฝกอบรม กจาแพงแสน (JiCA/DTEC)แหลลงททน 

- 
อ.ศวรวศพกดวต พราหมณนโสภว

     สสานพกสลงเสรวมและฝฝกอบรม กสาแพงแสน

     ฝปายการศทกษา ววจพยและพพฒนา

การศทกษาและการฝฝกอบรมนานาชาตว

หลพกสดตรการเกษตรยพทงยสน

มหาววทยาลพยเกษตรศาสตรน

 1 10/2554-4/2555  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

รวมทจลงสวลน     214  โครงการ     งบประมาณ      16,309,745.00 บาท
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