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เง งนรายไดดของหนนวยงาน

กองททนเงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

รศ.เสาวลลกษณณ กกกเจรรญประสรทธรธ

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ปปจจลยกกาหนดการลงททนโดยตรง

ระหววางประเทศในกลวลมประชาคม

เศรษฐกรจอาเซซยน:การวรเคราะหณขกอ

มกลพาแนล

 1 12/2556-8/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

กองททนพจฒนาคณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

รศ.ภลทรกรตตรธ เนตรนรยม

     คณะบรรหารธทรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการเงรน

การศศกษาผลกระทบอลตราการหมทน

เวซยนตวอความมลมงคลมงผกกถถอหทกน กรณซ

ศศกษาใหมวจากตลาดหลลกทรลพยณแหวง

ประเทศไทย

 1 9/2557-3/2559  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

กองททนพจฒนาคณะสจตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.วรกรจ  เชรดชกธรรม

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลซนรคสลตวณใหญวและสลตวณปปา

การศศกษาผลของการฝฝกฝนการออก

กกาลลงกายแบบเพรมมความอดทนและ

การฝฝกเสมถอนแขวงขลนจรรงตวอการ

เปลซมยนแปลงจกานวนของเสกนใย

กลกามเนถนอลายในมกากซฬาโปโล

 1 10/2556-10/2558  100,000.00

อาจารยณ เมธา  จลนดา

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ กกาแพงแสน ภาควรชา

เวชศาสตรณคลซนรคสลตวณใหญวและสลตวณปปา

     

ศ.ดร. ภาวรณซ  ปปยะจตทรวลฒนณ

     คณะวรทยาศสตรณ  ม.มหรดล  ภาควรชา สรซรวรทยา

     

ผศ.ดร.อาทรตยณ  ไชยรกองเดถมอ

     คณะวรทยาศสตรณ ม.มหรดล ภาควรชา สรซรวรทยา

     

ดร.รลชกฤต ศรซเกถนอ

     คณะวรทยาศสตรณ ม.มหรดล ภาควรชา สรซรวรทยา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

กองททนพจฒนาคณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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รศ.อกานาจ พลวพลเทพ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

การดกดซศมและการขลบถวายยาออกซซ

เตตรกาซลยคลรน (ชนรดออกฤทธรธยาว

นาน) ในกระบถอไทย (Bubalus 

bubalis)

 1 7/2557-6/2558  100,000.00

ผศ.ศรลญญา พลวพลเทพ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

อ.กรรณรการณ วงษณพานรชยณ

     คณะทรลพยากรธรรมชาตรและอทตสาหกรรม

เกษตร สกลนคร

     ภาควรชาเกษตรและทรลพยากร

อ.ชลยณรงคณ สกทลแถว

     คณะเทคนรคการสลตวแพทยณ

     ภาควรชาเทคนรคการสลตวแพทยณ

ผศ.กาญจนา อรมมศรลปป

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

อ.พรรณวรมล ตลนหลน

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

นางสาวนฤมล กลางแกกว

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

กองททนพจฒนาบทคคลากร คณะสจงคมศาสคอตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.รลก ชทณหกาญจนณ

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยา

การวรจลยและประเมรนผลหลลก

สกตรวรทยาศาสตรบลณฑรต สาขาวรชา

จรตวรทยา (ฉบลบปรลบปรทง พ.ศ. 

2554)

 1 10/2556-6/2557  40,000.00

ผศ.ดร. อรพรน  สถรรมน

     ภาควรชาจรตวรทยา คระสลงคมศาสตรณ

     

ผศ.ดร.ปนลดดา  ชกานาญสทข

     ภาควรชาจรตวรทยา คณะสลงคมศซาสตรณ
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อ.ดร.ธซรพลฒนณ  วงศณคทกมสรน

     ภาควรชาจรตวรทยา คณะสลงคมศาสตรณ

     

การวรจลยและประเมรนผลหลลก

สกตรวรทยาศาสตรบลณฑรต สาขาวรชา

จรตวรทยา (ฉบลบปรลบปรทง พ.ศ. 

2554)

 1 10/2556-6/2557  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

กองททนพจฒนาบทคคลากร คณะสจงคมศาสตรร,เงวนรายไดดภาคววชาแหลลงททน 

อ.อมต จลนทรลงษซ

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลงคมวรทยาและมานทษยวรทยา

รายงานโครงการศศกษาสถานภาพ

ทางวรชาการของภาควรชาสลงคมวรทยา

และมานทษยวรทยา คณะสลงคมศาสตรณ 

มหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 1 10/2556-10/2557  20,000.00

อ.ปทรรนทรณ นาคสรงหณ

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลงคมวรทยาและมานทษยวรทยา

อ.ภลทรพรรณ ทกาดซ (เลกานรรามลย)

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลงคมวรทยาและมานทษยวรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

กองททนพจฒนาบทคลากรคณะสจงคมศาสตรรแหลลงททน 

อ.ภลทรพรรณ ทกาดซ (เลกานรรามลย)

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลงคมวรทยาและมานทษยวรทยา

โครงการวรจลยสถาบลนเพถมอการ

พลฒนาหลลกสกตรศรลปศาสตรมหา

บลณฑรต สาขาวรชาสลงคมวรทยา

ประยทกตณ

 1 12/2556-2/2558  40,000.00

อ.ปทรรนทรณ นาคสรงหณ

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลงคมวรทยาและมานทษยวรทยา

ผศ.ธนารดซ คกายา

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลงคมวรทยาและมานทษยวรทยา

อ.ปาณรภา สทขสม

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลงคมวรทยาและมานทษยวรทยา

ผศ.กลงสดาล เชาวณวลฒนกทล

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลงคมวรทยาและมานทษยวรทยา
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อ.อลงกกร หงษณคณานทเคราะหณ

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลงคมวรทยาและมานทษยวรทยา

โครงการวรจลยสถาบลนเพถมอการ

พลฒนาหลลกสกตรศรลปศาสตรมหา

บลณฑรต สาขาวรชาสลงคมวรทยา

ประยทกตณ

 1 12/2556-2/2558  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

กองททนพจฒนาอาจารยร โรงเรอยนสาธวตแหลงมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.วซณา ยาไทย

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     โรงเรซยนสาธรตแหวงมหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรณ

ผลการพลฒนาทลกษะในศตวรรษทซม 

21 ดกวยกระบวนการแกกปปญหา

อนาคต ของนลกเรซยนทซมมซความ

สามารถพรเศษชลนนมลธยมศศกษาปปทซม 1

 1 4/2557-7/2558  17,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      17,000.00 บาท

กองททนพจฒนาอาจารยรคณะบรวหารธทรกวจ ม.เกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.สทนซยณรลตนณ วทฒรจรนดานนทณ

     คณะบรรหารธทรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบลญชซ

การศศกษากระบวนการเรซยนรกกและ

กลไกการจลดทกาบลญชซครลวเรถอนอยวาง

ยลมงยถนของเกษตรกร

 1 8/2557-8/2558  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

กองททนภาคววชาการพจฒนาทรจพยากรมนทษยรและชทมชนแหลลงททน 

ผศ.อภรชาตร ใจอารซยณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

จากหนซนสรนสกวความพอเพซยงของ

ชทมชนบกานรางอซเมกย ตกาบล

หกวยขวาง อกาเภอกกาแพงแสน 

จลงหวลดนครปฐม

 1 10/2556-4/2557  10,000.00

สาวรตรซ  สอาดเทซยน

     ไมวระบทหนววยงาน

     

สายลญ  ทองศรซ

     ไมวระบทหนววยงาน

     

โอกามา จวาแกะ

     ไมวระบทหนววยงาน

     

อภรญญา  อทดมเวช

     ไมวระบทหนววยงาน
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อ.วราภรณณ แยกมทรม

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

จากหนซนสรนสกวความพอเพซยงของ

ชทมชนบกานรางอซเมกย ตกาบล

หกวยขวาง อกาเภอกกาแพงแสน 

จลงหวลดนครปฐม

 1 10/2556-4/2557  10,000.00

อ.ศทภรลกษณ อธรคมสทวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

อ.ระวซ สลจจโสภณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

ผศ.อภรชาตร ใจอารซยณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

แนวทางการพลฒนากระบวนการ

ถวายทอดและการจลดการความรกก

ภกมรปปญญาทกองถรมนการแปรรกป

หนวอไมกของชทมชนบกานพทเตย จลงหวลด

กาญจนบทรซ

 2 6/2557-12/2557  30,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

กองททนยลอยฮผเวฟารรมา คณะสจตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.กาญจนา อรมมศรลปป

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

การศศกษาการตกคกางของยา

ปฏรชซวนะและการประเมรนระยะหยทด

ยาปฏรชซวนะ Doxycycline  

(HydroDoxx?) ในไกวเนถนอ

 1 11/2556-6/2557  84,000.00

อ.พรรณวรมล ตลนหลน

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

อ.อทสทมา เจรมนาค

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

อ.อลกษร แสงเทซยนชลย

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

รศ.อกานาจ พลวพลเทพ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

ผศ.ศรลญญา พลวพลเทพ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา
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ศ.ทวซศลกดรธ สวงเสรรม

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

การศศกษาการตกคกางของยา

ปฏรชซวนะและการประเมรนระยะหยทด

ยาปฏรชซวนะ Doxycycline  

(HydroDoxx?) ในไกวเนถนอ

 1 11/2556-6/2557  84,000.00

รศ.นวลจลนทรณ พารลกษา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสลตวบาล

ภคอร  อลครมธทรากทล (สรลสนลนทณ  สทขพรมาย)

           ศกนยณวรจลยและพลฒนาการผลรตสลตวณปปก สถาบลน

สทวรรณวาจกกสรกรจ เพถมอการคกนควกา  และพลฒนาปศท

สลตวณและผลรตภลณฑณสลตวณ

     

นางสาวนภสร เผวาชกศลกดรธ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

ผศ.ปรรวรรต พกลเพรมม

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณและทรลพยากรการผลรตสลตวณ

การศศกษาแบบตวอเนถมองของภกมรคทกม

กลนแบบ ELISA ในสทกรตวอโรค PRRS 

ในชววง 24 สลปดาหณ

 2 1/2557-5/2558  120,000.00

รศ.กรจจา  อทไรรงคณ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณและทรลพยากรการผลรตสลตวณ

รศ.ปรซยพลนธทณ อทดมประเสรรฐ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณและทรลพยากรการผลรตสลตวณ

อ.พรชลย จรรวลฒนาพงศณ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณและทรลพยากรการผลรตสลตวณ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      204,000.00 บาท

กองททนสลงเสรวมและพจฒนาการววจจย คณะววทยาการจจดการแหลลงททน 

อ.ถรตรลตนณ พรมพาภรณณ

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาอทตสาหกรรมบรรการ

ปปจจลยทซมสวงผลตวอความสทขในการทกา

งานของพนลกงานระดลบปฏรบลตรการ

ในธทรกรจโรงแรม เขตพถนนทซมพลทยา 

จลงหวลดชลบทรซ

 1 8/2557-8/2558  75,000.00

ดร.ชลธรชา รทวงศรซ

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาอทตสาหกรรมบรรการ
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อ.ภลสรา พงษณสทขเวชกทล

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชามนทษยศาสตรณและสลงคมศาสตรณ

พฤตรกรรมการเปปดรลบและการใชกสถมอ

มวลชนเพถมอการพลฒนาทลกษะภาษา

อลงกฤษของนรสรตชลนนปปทซม 1 คณะวรทยา

การจลดการ มหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ วรทยาเขตศรซราชา

 2 11/2556-11/2557  30,000.00

อ.ศทภาภาส คกาโตนด

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชามนทษยศาสตรณและสลงคมศาสตรณ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      105,000.00 บาท

กองททนสนจบสนทนงานววจจย คณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรและททนสลวนตอวแหลลงททน 

ผศ.สมชลย สลจจาพรทลกษณ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลซนรคสลตวณใหญวและสลตวณปปา

การศศกษาเบถนองตกนของ Kisspeptin 

neurons ในสมองสววน 

hypothalamus ในกระบถอปลลก

 1 11/2556-10/2557  85,000.00

อ.นรทตมณ ทะนานทอง

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณและทรลพยากรการผลรตสลตวณ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      85,000.00 บาท

คณะเกษตร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ศรรรพร เรซยบรกอย

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรณ

คทณลลกษณะและคทณภาพทาง

โภชนาการของหมกสกมทซมมซการเตรม

กลกโคโนเดลตกาแลกโตน

 1 8/2557-7/2558  320,000.00

นายวรรลตนณ สทมน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสลตวบาล

อ.อกาพร แจวมผล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรณ

อ.พรทรพยณ พสทกมลเศรษฐณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรณ

อ.ทวซศลกดรธ เตชะเกรซยงไกร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรณ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      320,000.00 บาท
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คณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

อ.ประพรมพรรณ ลรมมสทวรรณณ

     คณะบรรหารธทรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

ความเชถมลอมลมนและแรงจกงใจของผกก

ปกครองในการเลถอกซถนอของใชกเดดก

ผวานสลงคมออนไลนณในประเทศไทย

 1 10/2556-4/2557  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร ภาคววชาภาษาไทยแหลลงททน 

รศ.วรภาวรรณ อยกวเยดน

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การปรลบปรทงและพลฒนาหลลกสกตร

ปรลชญาดทษฎซบลณฑรต (ภาษาไทย) 

คณะมนทษยศาสตรณ มหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ

 1 7/2557-7/2558  34,000.00

รศ.สรรรวรรณ นลนทจลนทกล

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

รศ.ประเทถอง ทรนรลตนณ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      34,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.จทฑารลตนณ ศราวณะวงศณ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรณและสารสนเทศศาสตรณ

แนวทางการใชกสถมอสลงคมออนไลนณ

เพถมอการประชาสลมพลนธณองคณกร: 

กรณซศศกษามหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ บางเขน

 1 7/2557-6/2558  44,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      44,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร และภาคววชาภาษาไทย มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.บทญเลรศ    วรวรรณณ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การปรลบปรทงและพลฒนาหลลกสกตร

ศรลปศาสตรณมหาบลณฑรต (ภาษา

ไทย) คณะมนทษยศาสตรณ 

มหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 1 8/2557-8/2558  34,000.00

รศ.สรรรวรรณ นลนทจลนทกล

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      34,000.00 บาท

คณะมทนษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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อ.รภลส ศรลปปศรซกทล

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาศรลปาชซพ

โครงการวรจลยเพถมอพลฒนาและปรลบ

ปรทงหลลกสกตรภาควรชาศรลปาชซพ

 1 7/2557-4/2558  30,000.00

อ.พรมณฑนณพลทธณ รอดททกขณ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาศรลปาชซพ

อ.ภกรรวลจนณ เดชอทวม

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาศรลปาชซพ

นางสาวสทภาภรณณ ประสงคณทลน

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาศรลปาชซพ

นายประพนธณ โอสถสลมพลนธณสทข

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาศรลปาชซพ

นายธารดล ธาดาดทสรตา

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน ภาควรชาศรลปาชซพ

     

นางสาวนรลาลลกษณณ จลนหาญ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน ภาควรชาศรลปาชซพ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

คณะววทยาการจจดการแหลลงททน 

ผศ.ปปยะดา โล

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชามนทษยศาสตรณและสลงคมศาสตรณ

การศศกษาการใชกภาษาอลงกฤษ 

ปปญหา และความตกองการพลฒนา

ทลกษะภาษาอลงกฤษของพนลกงาน

สววนหนกาในธทรกรจโรงแรมและ

รซสอรณทในเมถองพลทยา

 1 11/2556-11/2557  74,000.00

อ.ภลสรา พงษณสทขเวชกทล

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชามนทษยศาสตรณและสลงคมศาสตรณ

ผศ.นรภา นรรทตตรกทล

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาการจลดการธทรกรจ

ความพศงพอใจของลกกคกาทซมมซตวอ

คทณภาพการบรรการของโรงแรม

แบบรซสอรณทในจลงหวลดระยอง: ในมทม

มองของนลกทวองเทซมยวชาวไทย

 2 11/2556-5/2558  72,000.00
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Mrs.Mary grace C. Ulatan

     ลกกจกางชาวตวางชาตร คณะวรทยาการจลดการ

     

ความพศงพอใจของลกกคกาทซมมซตวอ

คทณภาพการบรรการของโรงแรม

แบบรซสอรณทในจลงหวลดระยอง: ในมทม

มองของนลกทวองเทซมยวชาวไทย

 2 11/2556-5/2558  72,000.00

อ.กรตรยา ทลศนะบรรจง

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาการจลดการธทรกรจ

โครงการ การศศกษาพฤตรกรรมของ

ผกกซถนอ และ ปปจจลยทซมมซผลตวอความตกอง

การซถนอทางชวองทางออนไลนณของ

ประชากร ในเขตจลงหวลดชลบทรซ

 3 11/2556-5/2558  55,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      201,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.นพฤทธรธ จรนลนททยา

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาฟปสรกสณ

การใชกงานบอรณด Arduino รววมกลบ

ระบบปฏรบลตรการ Android เพถมอเปปน

ตลวรลบรกกการหมทน ในปฏรบลตรการ

ฟปสรกสณพถนนฐาน

 1 5/2557-4/2558  13,000.00

นาย พงศณศรรร บรรจรนดากทล

     ภาควรชาฟปสรกสณ คณะวรทยาศาสตรณ ม.

เกษตรศาสตรณ

     

ผศ.นพฤทธรธ จรนลนททยา

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาฟปสรกสณ

การประยทกตณใชกกลกอง webcam เปปน

อทปกรณณตรวจจลบการ เคลถมอนไหว ใน

ปฏรบลตรการฟปสรกสณพถนนฐาน

 2 5/2557-4/2558  13,000.00

นางสาวอภรชญา สมศรซ

     ภาควรชาฟปสรกสณ คณะวรทยาศาสตรณ ม.

เกษตรศาสตรณ

     

ผศ.นพฤทธรธ จรนลนททยา

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาฟปสรกสณ

การประยทกตณระบบการมองเหดนดกวย

เครถมองจลกร เพถมออวานสเกลเครถมองวลด 

ในปฏรบลตรการฟปสรกสณพถนนฐาน

 3 5/2557-4/2558  13,000.00

นางสาวปปตรญา ศรซสการาญ

     ภาควรชาฟปสรกสณ คณะวรทยาศาสตรณ
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รศ.สรลญญา วลชโรทลย

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพฤกษศาสตรณ

พฤกษเคมซเปรซยบเทซยบ ฤทธรธทาง

ชซวภาพ และกลไกการออกฤทธรธของ

ขวกาว (Haldina cordifolia (Roxb.) 

Ridsdale) เพถมอใชกในการควบคทม

วลชพถช

 4 8/2557-7/2558  200,000.00

อ.สทดสวาสดรธ ดวงศรซไสยณ

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพฤกษศาสตรณ

อ.ณลฎฐา เสนซวาส

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพฤกษศาสตรณ

อ.ณรงคณ วงศณกลนทรากร

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพฤกษศาสตรณ

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      239,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร  ศรอราชาแหลลงททน 

ผศ.ปปญญา แขนนกาแกกว

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การวรเคราะหณหามลพรษทางอากาศ

ในอนทภาคฝทปนจากอวาวศรซราชา-เกาะ

สซชลง จ.ชลบทรซ

 1 9/2557-8/2558  70,000.00

อ.เกรรก วงศณสอนธรรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาทรลพยากรและสรมงแวดลกอม

ผศ.สทนทรซ ขทนทอง

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาทรลพยากรและสรมงแวดลกอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร มก. 8,000 บาท และ ภาคววชาฟฟสวกสร มก. 3,000 บาทแหลลงททน 

ผศ.กนกพจนณ อารซกทล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาฟปสรกสณ

การศศกษาเชรงมาตรวรทยาในการวลด

ควารกอยละของปรรมาณแปปงในหลวมลน

สกาปะหลลง

 1 10/2556-9/2557  11,000.00

น.ส. ดวงกมล ดวานขลบตกอน

     ภาควรชาฟปสรกสณ (นรสรต)

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      11,000.00 บาท
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คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.พรชามญชทณ เกซยรตรวทฒรนนทณ

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาชซวเคมซ

Characterization of ATP-binding 

cassette (ABC) transporters in 

three-dimensional metastatic 

nasopharyngeal cancer 

spheroids and their mechanism 

of action in multi-drug resistant 

chemotherapy

 1 1/2557  100,000.00

รศ.ดร. เทวลญ จลนทรณวรไลศรซ

     ภาควรชาชซวเคมซ คณะวรทยาศาสตรณ มหาวรทยาลลย

มหรดล

     

อ.กฤษดา ประเสรรฐสรทธรธ

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภกมรสถาปปตยกรรม

โครงการออกแบบสวนระหววาง

อาคารวรทยาศาสตรณ 25 ปป กลบ

อาคารภาควรชาสถรตร และสวนหนกา

อาคารวรทยาศาสตรณกายภาพ

 2 11/2556-5/2557  84,338.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      184,338.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร PRFแหลลงททน 

อ.ภลทราพร ลลกษณณสรรรกทล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเคมซ

การสลงเคราะหถตลวเรวงปฏรกรรรยาระดลบ

นาโนแบบ Intermetallic บนตลวรอง

รลบคารณบอนเพถมอเรวงปฏรกรรรยาใน

เซลลณเชถนอเลรง

 1 2/2557-2/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร และภาคววชาสจตวววทยา (ททนสนจบสนทนการทจาววจจยระดจบ

ปรวญญาตรอ)

แหลลงททน 

อ.ปราโมทยณ ชกานาญปปน

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

การศศกษาเปรซยบเทซยบโครงสรกาง

ของตวอมเมถอกและการผลรตเมถอกใน

หอยเชอรซมและหอยทากยลกษณ

แอฟรรกลน

 1 10/2556-10/2557  10,000.00

อ.ธซรศลกดรธ เอโกบล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลนธทศาสตรณ

Wipawadee Suwannapan

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน ภาควรชาสลตววรทยา
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อ.ปราโมทยณ ชกานาญปปน

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

การสกลดและการแยกองคณประกอบ

โปรตซนของเมถอกหอยทากยลกษณ

แอฟรรกลนและหอยเชอรซมดกวยเทคนรค 

HPLC

 2 10/2556-10/2557  10,000.00

อ.ธซรศลกดรธ เอโกบล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลนธทศาสตรณ

Chakkapan Sapkaew

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน ภาควรชาสลตววรทยา

     

อ.ปราโมทยณ ชกานาญปปน

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

ผลของโปรตซนจากเมถอกหอยทาก

ตวอการชลกนกาการตายในเซลลณมะเรดง

เตกานมเพาะเลซนยง

 3 10/2556-10/2557  10,000.00

อ.ธซรศลกดรธ เอโกบล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลนธทศาสตรณ

Pennapa Thongararm

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน ภาควรชาสลตววรทยา

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรการกอฬาแหลลงททน 

นายพฤษภา ศรซปปปนเปปา

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา กกาแพงแสน

     สกานลกงานเลขานทการ

การพลฒนาระบบสารสนเทศเพถมอ

การบรรหารงานยถม-คถนแบบ360 

องศา

 1 8/2557-11/2557  25,980.00

นางสาวเรวดซ ภกอทดม

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา กกาแพงแสน

     สกานลกงานเลขานทการ

ความตกองการของบทคลากรคณะ

วรทยาศาสตรณการกซฬาในการ

พลฒนาการบรรหารงานประกลน

คทณภาพการศศกษา

 2 8/2557-5/2558  5,000.00

นางมณฑนซ อทบลสรงหณ

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา

     

ผศ.อภรลลกษณณ เทซยนทอง

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณการกซฬาและสทขภาพ
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นางสาวดลนภา การลกษณ

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา

     

ความตกองการของบทคลากรคณะ

วรทยาศาสตรณการกซฬาในการ

พลฒนาการบรรหารงานประกลน

คทณภาพการศศกษา

 2 8/2557-5/2558  5,000.00

นางสาวสทกลญญา ศรบทญนลนทณ

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา

     

นางสาวปปยมาศ เซซมยงฉรน

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา

     

นางสาวแพรว เกซยรตรกกาจาย

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา

     

นางสาววซรวลลยณ กสรกทล

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา

     

นางสาวดลนภา การลกษณ

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา กกาแพงแสน

     สกานลกงานเลขานทการ

ปปจจลยทซมสวงผลตวอการตลดสรนใจเขกา

ศศกษาตวอระดลบปรรญญาตรซ คณะ

วรทยาศาสตรณการกซฬา มหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ วรทยาเขตกกาแพง

แสน

 3 8/2557-1/2558  6,200.00

อ.อาภลสรา อลครพลนธทณ

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณการกซฬาและสทขภาพ

ผศ.อภรลลกษณณ เทซยนทอง

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณการกซฬาและสทขภาพ

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      37,180.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรการกอฬา มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.สมภรยา สมถวรล

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณการกซฬาและสทขภาพ

การพลฒนาเครถมองชววยเดรนแบบพก

พา

 1 9/2557-9/2558  41,000.00

อ.กภ.อรอทมา บทณยารมยณ

     คณะวรทยาศาสตรณการกซฬา กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณการกซฬาและสทขภาพ
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ผศ.ธการงคณ พททธาพรทลกษณผล

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถมองกล

การพลฒนาเครถมองชววยเดรนแบบพก

พา

 1 9/2557-9/2558  41,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      41,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

อ.ฐรตรพร การสกงเนรน

     คณะวรทยาศาสตรณและวรศวกรรมศาสตรณ สกลนคร

     ภาควรชาวรทยาการคอมพรวเตอรณและสารสนเทศ

การประยทกตณใชกเจนเนตรกอลลกอรรทศม

ในเกมวางแผนกลยททธณแบบกอง

กกาลลงทหาร กรณซศศกษา สคกลดซเฟน

เกม

 1 3/2557-8/2557  50,000.00

ผศ.ภลทราวดซ ประเสรรฐสลงขณ

     คณะวรทยาศาสตรณและวรศวกรรมศาสตรณ สกลนคร

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณทลมวไป

เซตขอบในปรรภกมรโครงสรกางไบมรนร

มอลชนรดแอลฟปา

 2 10/2556-9/2557  50,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนครแหลลงททน 

อ.วลชระ เทพารส

     คณะวรทยาศาสตรณและวรศวกรรมศาสตรณ สกลนคร

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณทลมวไป

การศศกษาความสลมพลนธณของกรซนบ

นกศมงกรทปเปปนคาบชนรด*

 1 10/2556-9/2557  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

รศ.สทรซรลตนณ ผลศรลปป

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวลสดท

การบกาบลดฝทปนจากเตาอารณกไฟฟปา

ดกวยกระบวนการโลหะวรทยาทาง

ความรกอนรววมกลบกระบวนการโลหะ

วรทยาสราละลาย

 1 11/2556-11/2557  50,000.00

อ.ปรรญญา ฉกาจนโรดม

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวลสดท

การพลฒนากลทวมวรจลยการวรเคราะหณ

พลฒนาวลสดทและกระบวนการผลรต

ภาควรชาวรศวกรรมวลสดท คณะ

วรศวกรรมศาสตรณ

 2 4/2557-5/2558  500,000.00

ผศ.ดวงฤดซ ฉายสทวรรณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวลสดท

ผศ.ราชธซรณ เตชไพศาลเจรรญกรจ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวลสดท
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ผศ.อรทลย จงประทซป

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวลสดท

การพลฒนากลทวมวรจลยการวรเคราะหณ

พลฒนาวลสดทและกระบวนการผลรต

ภาควรชาวรศวกรรมวลสดท คณะ

วรศวกรรมศาสตรณ

 2 4/2557-5/2558  500,000.00

ผศ.อภรชาตร โรจนโรวรรณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวลสดท

อ.พซระพงศณ ตรรยเจรรญ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวลสดท

ผศ.นทชนภา ตลนงบรรบกรณณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวลสดท

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      550,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.อมรเดช พททธรพรพลฒนณขจร

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

การทกานายควาความหวานและความ

แนวนเนถนอของผลฝรลมงโดยการ

วรเคราะหณภาพการกระเจรงกลลบของ

แสง

 1 6/2557-6/2558  20,000.00

ผศ.กลนตณธกรณณ เขาทอง

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถมองกล

เครถมองเชถมอมผกาใบกลบแผวนลวด

อะลกมรเนซยม

 2 10/2556-9/2557  20,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร มก. ประจจาปป 2557แหลลงททน 

อ.สทชซลา พลเรถอง

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมสรมงแวดลกอม

การกกาจลดกกาซคารณบอนไดอกอกไซดณ

ในกกาซชซวภาพโดยใชกวลสดทเหลถอทรนง

ในการดกดซลบ

 1 4/2557-4/2558  100,000.00

รศ.สทเทพ สรรรวรทยาปกรณณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมสรมงแวดลกอม

ผศ.พซรกานตรธ บรรเจรดกรจ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมสรมงแวดลกอม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท
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คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.นลนทรยา หาญศทภลลกษณณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมซ

การสลงเคราะหณซรลรกาทซมมซรกพรทน

มากกววาหนศมงขนาดจากโซเดซยม ซรลร

เกต โดยใชกหางนนกายางธรรมชาตร

เปปนสารแมวแบบ

 1 1/2557-1/2558  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร บางเขนแหลลงททน 

อ.ยทรนลนทณ หาญลกายวง

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวลสดท

ผลของการเจถอตวออลนตรกรรรยาของ

ดรสโลเคชลนในกราฟปน

 1 9/2557-9/2558  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรรศรอราชาแหลลงททน 

อ.รจนา ประไพนพ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถมองกล

การศศกษาผลเชรงเทคนรคและเชรง

พฤตรกรรมในการใชกเครถมองแสดง

และอทวนขกาวหลาม

 1 7/2557-9/2557  14,050.00

อ.จลนทรณเพดญ ตลนงจรตรเจรรญกทล

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      14,050.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจจดการแหลลงททน 

อ.ฉลฐวลฒนณ ลรมปปสทรพงษณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาการจลดการธทรกรจ

การปรลบตลวของกลทวมธทรกรจทอผกาใน

จลงหวลดสกลนคร เพถมอรองรลบการเขกา

สกวประชาคมเศรษฐกรจอาเซซมยน

 1 10/2556-9/2557  38,000.00

อ.จารรตา หรนเธาวณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาการจลดการธทรกรจ

อ.ฉลองชลย มวานโคกสกง

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาสลงคมศาสตรณและพลศศกษา

การพลฒนารกปแบบกรจกรรมการออก

กกาลลงกายเพถมอการสวงเสรรมสทขภาวะ

สกาหรลบผกกสกงอายทในจลงหวลดสกลนคร

 2 10/2556-9/2557  38,000.00

ผศ.ฉลาด จลกรพรมพณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาภาษาไทยและภาษาตวางประเทศ

การศศกษาเพถมอวรเคราะหณขกอบกพรวอง

ในการเขซยนภาษาอลงกฤษของนรสรต

วรชาเอกภาษาอลงกฤษชลนนปปทซม 1 มก.

ฉกส.

 3 10/2556-9/2557  38,000.00
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อ.พลสกร องอาจ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาสลงคมศาสตรณและพลศศกษา

การสการวจสถานการณณการจลดการ

สรมงปฏรกกลเพถมอการควบคทมการแพรว

กระจายของโรคหนอนพยาธรบรรเวณ

พถนนทซมชทวมนนกานานาชาตร หนองหาร 

จลงหวลดสกลนคร

 4 10/2556-9/2557  38,000.00

อ.สทวคนธณ สมไพรพรทลกษณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาอทตสาหกรรมบรรการ

การออกแบบดลชนซชซนวลดมาตรฐาน

คทณภาพการทวองเทซมยว  โดยชทมชน 

คลลสเตอรณการทวองเทซมยวของกลทวม

จลงหวลดภาคตะวลนออกเฉซยงเหนถอ

ตอนบน (จลงหวลดสกลนคร- 

มทกดาหาร-นครพนม)

 5 10/2556-9/2557  38,000.00

อ.โปรยชลย กลกาขยลน

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาอทตสาหกรรมบรรการ

อ.พรมพณอมร นรยมคกา

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาอทตสาหกรรมบรรการ

อ.กนกอร แกกวประภา

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาการเงรนและการบลญชซ

ความสลมพลนธณของขกอมกลองคณ

ประกอบกกาไรและระดลบราคาหลลก

ทรลพยณของบรรษลทจดทะเบซยนใน

ตลาดหลลกทรลพยณแหวงประเทศไทย

 6 10/2556-9/2557  38,000.00

อ.กฤตพงศณ วลชระนทกทล

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาการเงรนและการบลญชซ

อ.จรตพรสททธรธ บทปผาพลนธทณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาการจลดการธทรกรจ

ทลศนคตรและสววนประสมทางการ

ตลาดทซมมซผลตวอพฤตรกรรมการ

บรรโภคผลรตภลณฑณไกวดกาภกพานใน

จลงหวลดสกลนคร

 7 2/2557-1/2558  38,000.00

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      266,000.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 

รศ.ศรรรลลกษณณ เอซมยมธรรม

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

การใชกสไปรกลรนวาในการบรรหารการ

จลดการสรมงแวดลกอมของโรงงานวทกน

เสกนและผลรตสารชซวผลรตภลณฑณ

 1 10/2556-9/2557  21,665.00
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นางสาว ปปยนารถ ศรชลย

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ

     

การใชกสไปรกลรนวาในการบรรหารการ

จลดการสรมงแวดลกอมของโรงงานวทกน

เสกนและผลรตสารชซวผลรตภลณฑณ

 1 10/2556-9/2557  21,665.00

รศ.ศรรรลลกษณณ เอซมยมธรรม

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

การตรวจสอบเชถนอราเอนโดไฟทณจาก

กลกวยไมกในเขตอททยานแหวงชาตรขทน

ขาน

 2 2/2557-1/2558  5,000.00

อ.คฑาวทธ โสภาลทน

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     โครงการจลดตลนงสายวรชาจทลชซววรทยา

อ.อทดมศลกดรธ แยกมขะมลง

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     โครงการจลดตลนงสายวรชาคอมพรวเตอรณ

การพลฒนาโปรแกรมประยทกตณ

เคลถมอนทซมสกาหรลบวรธซปลกกผลกปลอด

สารพรษ

 3 2/2557-1/2558  15,384.00

อ.วซรนทช แกกววรเศษ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     โครงการจลดตลนงสายวรชาฟปสรกสณ

การสลงเคราะหณและการหาลลกษณะ

เฉพาะของอนทภาคนาโนซรงกณ

ออกไซดณโดยวรธซสลายตลวดกวยความ

รกอนโดยตรงโดยใชกซรงกณแอซรเทตได

ไฮเดรต

 4 1/2557-12/2557  15,384.00

อ.มลธรรา ศรซถาวร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     โครงการจลดตลนงสายวรชาจทลชซววรทยา

ประสรทธรภาพของสารสกลดจากตการลบ

ยาไทยตวอการยลบยลนงเชถนอแบคทซเรซย

กวอโรคสลตวณนนกา

 5 2/2557-1/2558  5,000.00

ผศ.แตงอวอน พรหมมร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

พลวลตรประชากรและการปรากฏ

ตามฤดกกาลของแมลงหนอนปลอก

นนกาตลวเตดมวลยชนรด Amphipsyche 

meridiana Ulmer 1902 

(Trichoptera: Hydropsychidae)ใน

แหลวงนนกาธรรมชาตร

 6 2/2557-1/2558  20,384.00

อ.อรวรรณ ชทณหชาตร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

หนววยวรจลยจทลรนทรซยณเพถมอการเกษตร 7 2/2557-1/2558  100,000.00

อ.รลชพล พะวงศณรลตนณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

อ.ปปยะมาศ ศรซรลตนณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ
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อ.ดร.กฤตชญา อรสกทล

     ม.พะเยา

     

หนววยวรจลยจทลรนทรซยณเพถมอการเกษตร 7 2/2557-1/2558  100,000.00

อ.อาทร ลอยสรวงสรน

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     โครงการจลดตลนงสายวรชาเคมซ

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      182,817.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มก. กพส.แหลลงททน 

อ.พลชนซ วรชรตพลนธทณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

โครงการสการวจแมงมทมพรษในชทมชน 

และเผยแพรวความรกกเกซมยวกลบแมงมทม

พรษ

 1 7/2557-5/2558  8,000.00

นาย ชวลรต สวงแสงโชตร

     Spider planet กรทงเทพฯ

     

อ. ดร. เดชา ทาปปญญา

     ภาควรชาชซววรทยา คณะวรทยาศาสตรณ 

มหาวรทยาลลยเชซยงใหมว จ. เชซยงใหมว

     

Dr.Emma M Shaw

     Prem Tinsulanonda International School จ. 

เชซยงใหมว

     

อ. อรทลย คกาสรกอย

     สาขาวรชาชซววรทยา คณะวรทยาศาสตรณและ

เทคโนโลยซ มหาวรทยาลลยราชภลฏเชซยงใหมว จ. 

เชซยงใหมว

     

นาย นรรนทรณ ชมภกพวง

     ภาควรชาชซววรทยา คณะวรทยาศาสตรณ จทฬาลงกรณณ

มหาวรทยาลลย กรทงเทพฯ

     

นายวรลตถณ ศรวายพราหมณณ

     ภาควรชาชซววรทยา คณะวรทยาศาสตรณ จทฬาลงกรณณ

มหาวรทยาลลย กรทงเทพฯ
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นาย วงคณพลนธณ พรหมวงศณ

     ภาควรชาชซววรทยา คณะวรทยาศาสตรณ 

มหาวรทยาลลยเชซยงใหมว จ. เชซยงใหมว

     

โครงการสการวจแมงมทมพรษในชทมชน 

และเผยแพรวความรกกเกซมยวกลบแมงมทม

พรษ

 1 7/2557-5/2558  8,000.00

อาสาสมลครสาธารณสทขประจกาหมกวบกาน (อสม.) และ

เจกาหนกาทซมสาธารณสท

     เขตพถนนทซมสาธารณสทข อกาเภอเดวนชลย จ. แพรว

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,000.00 บาท

คณะศวลปสาสตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ศรรประภา เปรมเจรรญ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

โครงสรกางประชากรปลาซศมงเปปนผล

จากการใชกพถนนทซมชายฝปปง ในอกาเภอ

บกานแหลม   จลงหวลดเพชรบทรซ

 1 2/2557-1/2558  20,000.00

สทตานลนทณ เกซยรตรอมรเวช

     ไมวระบทหนววยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ดร.สมบลตร อวอนศรรร

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

การพลฒนาทลกษะการครดเพถมอสรกาง

ภาวะผกกนกาโดยใชกกรจกรรมทางกาย   

ของนรสรตมหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 1 4/2557-4/2558  150,000.00

รศ.ไพวลลยณ ตลณลาพทฒ

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

ผศ.ณลฐยา แกกวมทกดา

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

อ.ณลฐพงศณ สทโกมล

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

ผศ.ชาตรชาย อมรตรพวาย

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา
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ผศ.ชนรศวรา เลรศอมรพงษณ

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การพลฒนาหลลกสกตรฝฝกอบรมนรสรต

ฝฝกประสบการณณวรชาชซพครก

คณรตศาสตรณและวรทยาศาสตรณเพถมอสวง

เสรรมความรกกความสามารถในการ

สอนเนถนอหาวรชาเฉพาะโดยใชก

เทคโนโลยซ(TPACK)

 2 8/2557-12/2558  70,000.00

อ.ตกองตา สมใจเพดง

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

อ.เอกภกมร จลนทรขลนตซ

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

อ.มฤษฎณ แกกวจรนดา

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยาการศศกษาและการแนะแนว

โครงการวรจลยเชรงปฏรบลตรการ การ

พลฒนาผลสลมฤทธรธทางการเรซยนดกวย

การใชกสถานการณณ

จกาลอง(Simulation) และวรธซการ

สนทนากลทวม (Focus Group) ในการ

เรซยนการสอนรายวรชา 01166543 

เทคนรคกลทวมในการใหกคกาปรศกษา

 3 10/2556-10/2558  2,500.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      222,500.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร มก.แหลลงททน 

ผศ.อรพรรณ บทตรกตลญญก

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

ฉลนใชกสตซมศศกษาและการเรซยนรกก

แบบแอคทซฟเพถมอพลฒนาคทณลลกษณะ

ครกปฐมวลยทซมมซความมทวงมลมนของนรสรต

ปรรญญาโท

 1 8/2557-3/2558  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.จรตตมาส สทขแสวง

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การพลฒนาความรกกในเนถนอหาวรชาทซม

สอนผนวกหลลกการและวรธซสอน

บกรณาการรววมกลบเทคโนโลยซ ของ

นรสรตครกวรทยาศาสตรณ ในรายวรชา

ประสบการณณวรชาชซพศศกษาศาสตรณ

 1 5/2557-4/2558  4,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      4,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรรแหลลงททน 
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ผศ.พรนดา วราสทนลนทณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาครทศศกษา

การพลฒนาความสามารถทางการ

วลดและประเมรนผลของนรสรตดกวย

กระบวนการใหกขกอมกลยกอนกลลบ

ทางบวกและขกอมกลยกอนกลลบโดย

เพถมอน

 1 6/2557-5/2558  20,000.00

อ.วราภรณณ แยกมทรม

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

การพลฒนาตลวบวงชซนการสรกาง

ศลกยภาพการวรจลยปฏรบลตรการในชลนน

เรซยน

 2 1/2557-10/2557  20,000.00

อ.ธารรนทรณ กกานเหลถอง

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

การศศกษาความรกกและความครดเหดน

ในการเตรซยมความพรกอมเขกาสกว

ประชาคมเศรษฐกรจอาเซซยน ของ

นรสรตชลนนปปทซม 1 มหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ วรทยาเขตกกาแพง

แสน

 3 12/2556-3/2558  30,000.00

อ.กทลธรดา เหมาเพชร

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

ผศ.คมกรรช เชาวณพานรช

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

ผศ.ศรรรชลย ศรซพรหม

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

อ.พรเพดญ ลาโพธรธ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

ผศ.อรวรรณณ ทองเพรมม

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาครทศศกษา

การสรกางแบบฝฝกเพถมอพลฒนาทลกษะ

การใชกภาษาไทยสกาหรลบการจลดการ

เรซยนรกก

 4 11/2556-11/2557  20,000.00

อ.ระวซ สลจจโสภณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

ศลกยภาพและทรศทางในการผลรต

บลณฑรตหลลกสกตรศรลปศาสตรมหา

บลณฑรต สาขาวรชาการพลฒนา

ทรลพยากรมนทษยณและชทมชน คณะ

ศศกษาศาสตรณ มหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ

 5 1/2557-12/2557  20,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      110,000.00 บาท
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คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.สมบทญ ศรลปปรทวงธรรม

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

ปปจจลยทซมมซผลตวอพฤตรกรรมเสซมยงทาง

เพศของนรสรตปรรญญาตรซ สาขา

พลศศกษาและสทขศศกษา คณะศศกษา

ศาสตรณและพลฒนศาสตรณ 

มหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรณ 

วรทยาเขตกกาแพงแสน

 1 11/2556-9/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาตรร ววทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.ศทภรลกษณ อธรคมสทวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

การสการวจความพรกอมในการ

จลดการศศกษาหลลกสกตรปรลชญาดทษฎซ

บลณฑรต สาขาวรชาการพลฒนา

ทรลพยากรมนทษยณและชทมชน (ภาค

พรเศษ) คณะศศกษาศาสตรณและพลฒน

ศาสตรณ มหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 1 2/2557-10/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน ภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

อ.ศลกดรธสรทธรธ บทศยพลากร

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

การวรเคราะหณความเสซมยงของประเทศ

ไทย

 1 10/2556-9/2557  400,000.00

อ.ธนา สมพรเสรรม

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

คณะสถาปปตยกรรมศาสตรรแหลลงททน 

นางสาววรดา ชกสงวา

     สกานลกสวงเสรรมและฝฝกอบรม บางเขน

     ฝปายวรเคราะหณโครงการและหลลกสกตรการฝฝกอบรม

การวรจลยเพถมอเสนอแนะแนวทางการ

รวางหลลกสกตรภกมรสถาปปตยกรรม

ศาสตรณบลณฑรต หลลกสกตรปรลบปรทง 

พ.ศ.2557

 1 10/2556-2/2557  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

คณะสจงคมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ศทภกาญจนณ พงศณยซมหลกา

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาประวลตรศาสตรณ

โครงการวรจลยสถาบลนเพถมอพลฒนา

หลลกสกตรศรลปศาสตรบลณฑรต สาขา

วรชาประวลตรศาสตรณ

 1 8/2557-1/2558  40,000.00
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รศ.รลตตรกรณณ จงวรศาล

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยา

อรทธรพลของภาวะผกกนกา จรตวรญญาณ

ในสถานทซมทกางาน และสทขภาวะทาง

จรตวรญญาณ

 2 9/2557-9/2558  270,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      310,000.00 บาท

คณะสจตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ศรลญญา พลวพลเทพ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

เภสลชจลนศาสตรณของยาเอนโร

ฟลอกซาซรนในกระบถอไทย 

(Bubalus bubalis)

 1 10/2556-10/2557  378,870.00

รศ.อกานาจ พลวพลเทพ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

อ.ชลยณรงคณ สกทลแถว

     คณะเทคนรคการสลตวแพทยณ

     ภาควรชาเทคนรคการสลตวแพทยณ

ดร.กรรณรการณ  วงษณพานรชยณ

     คณะทรลพยากรธรรมชาตรและอทตสาหกรรม

เกษตร  มหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรณ วรทยาเขตเฉลรม

พระเกซยรตร จลงหวลดสกลนคร

     

น.ส.นฤมล  กลางแกกว

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ มหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      378,870.00 บาท

คณะสจตวแพทยศาสตรร ม.เกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.จตทพร หนกสทด

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลรนรกสลตวณเลซนยง

การศศกษาผลของกรดอะมรโนเมทไท

โอนซนตวอการเจรรญและการหลลมง IL-2 

ในเซลลณเพาะ เลซนยงชนรด T-cell ของ

ไกว

 1 9/2557-10/2557  100,000.00

ผศ.ชลยวลฒนณ บทญแกกววรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสลตวบาล
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ผศ.เฉลรมเกซยรตร แสงทองพรนรจ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตวแพทยสาธารณสทขศาสตรณ

การสการวจหา Salmonella และ 

Campylobacter ในฟารณมพวอแมว

พลนธทณ โรงฟปกไขวและระยะใหกไขวของ

เปปดไขว

 2 1/2557-6/2558  90,000.00

ผศ.จตทพร หนกสทด

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลรนรกสลตวณเลซนยง

รกปแบบซซรลมมโปรตซนของโรคมะเรดง

ตวอมนนกาเหลถองในแมวโดยวรธซ

เซลลกโลสอะซรเตตอรเลดกโตรโฟรซซรส

 3 10/2556-9/2557  15,000.00

ผศ.ชลยวลฒนณ บทญแกกววรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสลตวบาล

กมลชนก แกกวประกรจ

     นรสรตคณะสลตวแพทยศาสตรณ ม.เกษตรศาสตรณ

     

ทลกษอร ทองเปปปยม

     นรสรตคณะสลตวแพทยศาสตรณ ม.เกษตรศาสตรณ

     

นพลสร สทวงศณศลกดรธศรซ

     นรสรตคณะสลตวแพทยศาสตรณ ม.เกษตรศาสตรณ

     

วรรษมน หมอยาดซ

     นรสรตคณะสลตวแพทยศาสตรณ ม.เกษตรศาสตรณ

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      205,000.00 บาท

คณะสจตวแพทยศาสตรร รลวมกจบมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร (50:50)แหลลงททน 

รศ.อกานาจ พลวพลเทพ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

ความเสซมยงของการเกรดมะเรดงในสทนลข

จากภาวะโภชนาการ

 1 2/2557-1/2559  404,300.00

ผศ.ศรลญญา พลวพลเทพ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

อ.เสลภกมร ไพเราะ

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลรนรกสลตวณเลซนยง

     

อ.อทสทมา เจรมนาค

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา
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อ.ณลฐพงศณ อลครรมาจรรโชตร

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสรซรวรทยา

ความเสซมยงของการเกรดมะเรดงในสทนลข

จากภาวะโภชนาการ

 1 2/2557-1/2559  404,300.00

นายพงษณศลกดรธ จลนทรณลอยนภา

     โรงพยาบาลสลตวณ บางเขน มก.

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      404,300.00 บาท

คณะอทตสาหกรรมเกษตร และ มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.สาวรตรซ รลตนสทมาวงศณ

     คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณและเทคโนโลยซการอาหาร

การสรกางความเขกมแขดงงานวรจลยขกาว

ของคณะอทตสาหกรรมเกษตร

 1 7/2557-7/2558  450,000.00

ผศ.นนกาฝน ลกาดลบวงศณ

     คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยซการบรรจทและวลสดท

ศ.อรอนงคณ นลยวรกทล

     คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณและเทคโนโลยซการอาหาร

อ.วศะพร จลนทรณพทฒ

     คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณและเทคโนโลยซการอาหาร

อ.ปปตรพร ฤทธรเรถองเดช

     คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพลฒนาผลรตภลณฑณ

อ.วรรณสวลสดรธ รลฐพรทลกษณสลนตร

     คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพลฒนาผลรตภลณฑณ

อ.พรณทรพยณ รลมภกาภรณณ

     คณะอทตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณและเทคโนโลยซการอาหาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

โครงการจจดตจตงภาคววชาบรวหารธทรกวจและเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

อ.ศทภชลย เหมถอนโพธรธ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรณ

การพลฒนาผลสลมฤทธรธทางการเรซยน

และทลกษะการทกางานรววมกลบผกกอถมน 

ของนรสรตชลนนปปทซม 1 โดยใชกเทคนรค

การเรซยนรกกแบบรววมมถอ

 1 6/2557-8/2557  8,000.00
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นางสาวรทวงทรพยณ ไทยสม

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     โครงการจลดตลนงสายวรชาบรรหารธทรกรจและ

เศรษฐศาสตรณ

การศศกษาประสรทธรผลการเรซยนรกก

ตามกรอบมาตรฐานคทณวทฒรระดลบ

อทดมศศกษาในรายวรชาการจลดการ

ทางการตลาด

 2 1/2557-10/2557  8,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      16,000.00 บาท

โครงการจจดตจตงภาคววชาบรวหารธทรกวจและเศรษฐศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจย

เกษตรศาสตรร ว

แหลลงททน 

ทารรกา แยกมขะมลง

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     โครงการจลดตลนงสายวรชาบรรหารธทรกรจและ

เศรษฐศาสตรณ

การพลฒนาความสามารถในการ

วรเคราะหณรายการคกาโดยใชกเทคนรค 

KWL Plus รววมกลบแนวครด Flipped 

Classroom สกาหรลบนรสรตสาขา

วรชาการบลญชซบรรหาร ชลนนปปทซม 1

 1 8/2557-11/2557  8,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,000.00 บาท

โครงการจจดตจตงสายววชาบรวหารธทรกวจแลจเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

อ.ศทภชลย เหมถอนโพธรธ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรณ

ปปจจลยทซมมซผลตวอการยอมรลบ

ผลรตภลณฑณชทมชนของคนในทกองถรมน 

กรณซศศกษาพถนนทซมเขตตลรมงชลน จลงหวลด

กรทงเทพมหานคร

 1 11/2556-1/2557  35,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

โครงการจจดตจตงสายววชาสจงคมศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขต

กจาแพงแสน

แหลลงททน 

รศ.นลนทนา เลรศประสบสทข

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรณ

โครงการวรจลยสถาบลนเพถมอพลฒนา

หลลกสกตรใหมวสาขาสลงคมศาสตรณ

ระดลบบลณฑรตศศกษา

 1 10/2556-3/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

โครงการปรวญญาตรอสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ ภาคพวเศษ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจย

เกษตรศาสตรร

แหลลงททน 

รศ.พรศมลย หาญมงคลพรพลฒนณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรณ สถรตร และคอมพรวเตอรณ

การพยากรณณยอดขายขนมเปปปยะ

ดกวยเทคนรคการวรเคราะหณอนทกรม

เวลา

 1 10/2556-9/2557  25,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

โครงการววจจย คณะมนทยศาสตรรแหลลงททน 
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อ.ภาวลช  หลวงสทนทร

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาดนตรซ

โครงการความตกองการในการเรซยน

ดนตรซไทยของคนไทยในประเทศไอ

ชณแลนดณ

 1 7/2557-1/2558  80,000.00

นายทวซศลกดรธ  ศรซผวอง

     ภาควรชาดนตรซ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

โครงการววจจยททนอทดหนทนววจจย ภาคววชาคหกรรมศาสตรร  คณะเกษตร  ประจจาปป ๒๕๕๗แหลลงททน 

อ.ปารรสททธรธ เฉลรมชลยวลฒนณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรณ

แผนภาพความชอบของผลรตภลณฑณ

ขกาวแตนทซมมซจกาหนวายในทางการคกา

 1 4/2557-9/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

โครงการอทดหนทนการทจาววจจยสจานจกงานเลขานทการ คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

อ.ธวลชชลย ทะราศรซ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาปรลชญาและศาสนา

แนวครดเชรงพททธศาสนาของนรสรต

มหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 1 6/2557-5/2558  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

งบประมาณของคณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

รศ.ชลอ รอดลอย

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การศศกษาประเพณซศรลปกรรมและ

กลศศกในเสภาขทนชกางขทนแผน

 1 7/2557-7/2559  20,000.00

ดร.สมาน แกกวเรถอง

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

งบประมาณเงวนรายไดดภาคววชานวเทศศาสตรชและสารสนเทศศาสตรรแหลลงททน 

อ.ศรลณยณธร ศศรธนากรแกกว

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรณและสารสนเทศศาสตรณ

การยอมรลบเครถอขวายสลงคมออ

นไลนณ(SNS)ของกลทวมเจเนอเรชลมน

วาย(Gen Y)

 1 9/2557-8/2558  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

งบอทดหนทน โครงการววจจยดดานการประสานความรลวมมชอ สานสจมพจนธรวจฒนธรรมภผมวภาคแหลลงททน 
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ผศ.ศรลณยณ นลกรบ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาดนตรซ

โครงการสรกางสรรคณบทเพลงอลตลลก

าณณอาเซซยน

 1 2/2557-2/2558  200,000.00

อ.ภาณทภลค โมกขศลกดรธ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาดนตรซ

ผศ.ภาธร ศรซกรานนทณ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาดนตรซ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

เงวนกองททนพจฒนาอาจารยร และภาคววชาบจญชอ คณะบรวหารธทรกวจ มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.สทธาวลลยณ พฤกษณอกาไพ

     คณะบรรหารธทรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบลญชซ

Time-varying Industrial Portfolio 

Betas under Regime-switching 

Model: Evidence from the Stock 

Exchange of Thailand

 1 6/2557-3/2558  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

เงวนรายไดด ปป 2557 ภาคววชาดนตรอ คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ภาคม บการทงสทข

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาดนตรซ

การปรลบปรทงและพลฒนาหลลกสกตร

ศรลปศาสตรบลณฑรต สาขาวรชาดนตรซ

ไทย (หลลกสกตรปรลบปรทง พ.ศ.2560) 

คณะมนทษยศาสตรณ มหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ

 1 8/2557-7/2558  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

เงวนรายไดด ภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.วรดซ จงอลศญากทล

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

การศศกษาสภาพคลวองของ SET50 

Index Options

 1 1/2557-7/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

เงวนรายไดด ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.อลครนลนทณ ครดสม

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ตลวแปรกกาหนดการตลดสรนใจใชก

เทคโนโลยซสารสนเทศในธทรกรจ

ขนาดเลดก

 1 1/2557-7/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท
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เงวนรายไดดของคณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

รศ.จรตตรนลนทณ บทญสถรรกทล

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยาการศศกษาและการแนะแนว

ผลของกรจกรรมแนะแนวเพถมอ

พลฒนาการรลบรกกความสามารถของ

ตนดกานอาชซพและการเตรซยมตลวเขกา

สกวอาชซพของนรสรตระดลบปรรญญาตรซ

คณะศศกษาศาสตรณ

 1 5/2556-8/2558  10,000.00

อ.วรางคณา โสมะนลนทนณ

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยาการศศกษาและการแนะแนว

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

เงวนรายไดดของภาคววชาปฐพอววทยาแหลลงททน 

อ.สลญชลย ภกวเงรน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพซวรทยา

การปรลบปรทง Dynamic 

penetrometer โดยเพรมมอทปกรณณวลด

ความลศกการแทงทะลทดกวยอลลตรา

ซาวดณและวรเคราะหณขกอมกลความแขดง

ดกวยโปรแกรมคอมพรวเตอรณ

 1 10/2556-12/2556  3,000.00

อ.สลญชลย ภกวเงรน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพซวรทยา

การพลฒนาสมการคกานวณแรงฉทด

ลาก ในการไถทกาลายชลนนดรนดาน

จากกราฟโปรไฟลณความแขดง

 2 11/2556-12/2556  15,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      18,000.00 บาท

เงวนรายไดดของหนลวยงานแหลลงททน 

นายธซระยททธ พงศณเลรศฤทธรธ

     สกานลกสวงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจลยและพลฒนา

การดกาเนรนงานทซมนกาไปสกวความเขกม

แขดงของกลทวมทซมไดกรลบการสนลบสนทน

การพลฒนาการเกษตรตามแนว

ทฤษฎซใหมว ขลนนทซม 2: กรณซศศกษา กลท

มผลรตปทปยหมลกชซวภาพและนนกาหมลก

ชซวภาพสมทนไพรบกานสองสลศง

 1 1/2557-9/2557  2,000.00

นางสาวสทปรซยา เมซยนเพชร

     สกานลกสวงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจลยและพลฒนา

อ.ศทภวรรณ วงศณสรกางทรลพยณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

การสรกางนวลตกรรมโปรแกรมใหก

คะแนนกซฬาเซปปกตะกรกอดกวยระบบ

คอมพรวเตอรณ

 2 6/2557-3/2558  65,000.00
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รศ.มยทรซ ถนอมสทข

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

การสรกางนวลตกรรมโปรแกรมใหก

คะแนนกซฬาเซปปกตะกรกอดกวยระบบ

คอมพรวเตอรณ

 2 6/2557-3/2558  65,000.00

ผศ.คมกรรช เชาวณพานรช

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

อ.บลณฑรต เทซยบทอง

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

อ.สทพรทรพยณ พกพะเนซยด

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

อ.กทลธรดา เหมาเพชร

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

อ.ธารรนทรณ กกานเหลถอง

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกซฬา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      67,000.00 บาท

เงวนรายไดดคณะพาณวชยนาวอนานาชาตวแหลลงททน 

ผศ.ยอดชาย เตซยเปปปน

     คณะพาณรชยนาวซนานาชาตร ศรซราชา

     ภาควรชาวรศวกรรมทางทะเล

การศศกษาและวรจลยเพถมอพลฒนาเรถอคา

ตามารานเซลลณแสงอาทรตยณ “Green 

KU SRC I”

 1 6/2557-12/2557  450,000.00

อ.พรรณศลกดรธ เอซมยมรลกษา

     คณะพาณรชยนาวซนานาชาตร ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาการเดรนเรถอและโลจรสตรกสณทาง

ทะเล

อ.สาธรต พงษณดวง

     คณะพาณรชยนาวซนานาชาตร ศรซราชา

     ภาควรชาวรศวกรรมทางทะเล

อ.รลฐกฤต เรซยบรกอย

     คณะพาณรชยนาวซนานาชาตร ศรซราชา

     ภาควรชาวรศวกรรมทางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

เงวนรายไดดโครงการบจณฑวตศศกษาภาคพวเศษ ประจจาภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 
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ผศ.สทภาณซ หาญพลฒนะนทสรณณ

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ผลกระทบของนโยบายการคลลงตวอ

ตลวแปรเศรษฐศาสตรณมหภาค

 1 1/2557-8/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

เงวนรายไดดจากโครงการภาคพวเศษสาขาววชาเทคโนโลยอการศศกษาระดจบ ป.โทแหลลงททน 

ผศ.สลญชลย พลฒนสรทธรธ

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยซการศศกษา

การพลฒนารกปแบบการจลดการเรซยน

รกกผวานสภาพแวดลกอมเสมถอนจรรง 

สกาหรลบนรสรตระดลบบลณฑรตศศกษา 

ภาควรชาเทคโนโลยซการศศกษา คณะ

ศศกษาศาสตรณ มก.

 1 1/2557-9/2558  30,000.00

รศ.จงกล แกวนเพรมม

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยซการศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

เงวนรายไดดตลางๆทอทไดดรจบโอนจากโครงการพวเศษสจงกจดภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

รศ.โสมสกาว เพชรานนทณ

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ความเตดมใจจวายเพถมอการบรรหาร

จลดการชวองทางจลกรยานและ

พฤตรกรรมการใชกจลกรยานของ

ประชาชนในกรทงเทพมหานคร

 1 3/2557-9/2557  300,000.00

ผศ.วลลยภรณณ อลตตะนลนทนณ

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาภาษาตลางประเทศแหลลงททน 

อ.กฤตยา งามประดรษฐณ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาตวางประเทศ

Preposition  Partner  Errors 

Corpora:A Specialized  

corpus-based Lexical 

Fossilization  Analysis  of  the  

Written  and  Spoken  Corpus  of  

Thai  Learning

 1 10/2556-9/2557  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาภาษาไทย คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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อ.ธลนวพร เสรซชลยกทล

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การวรเคราะหณลลกษณะไวยากรรณณ

ภาษาไทยของนลกศศกษาชาวเกาหลซ

 1 12/2556-12/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

อ.ชรดตะวลน ชนะกทล

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ปปจจลยทซมมซผลตวอผลสลมฤทธรธทางการ

ศศกษาของผกกเรซยน

 1 11/2556-7/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

เงวนรายไดดววทยาลจยพาณวชยนาวอนานาชาตวแหลลงททน 

อ.รลฐกฤต เรซยบรกอย

     คณะพาณรชยนาวซนานาชาตร ศรซราชา

     ภาควรชาวรศวกรรมทางทะเล

ศศกษาการใชกงานมอเตอรณไฟฟปาเพถมอ

ทดแทนเครถมองยนตณเรถอ

 1 5/2557-5/2558  171,000.00

ผศ.ยอดชาย เตซยเปปปน

     คณะพาณรชยนาวซนานาชาตร ศรซราชา

     ภาควรชาวรศวกรรมทางทะเล

อ.พรรณศลกดรธ เอซมยมรลกษา

     คณะพาณรชยนาวซนานาชาตร ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาการเดรนเรถอและโลจรสตรกสณทาง

ทะเล

อ.สาธรต พงษณดวง

     คณะพาณรชยนาวซนานาชาตร ศรซราชา

     ภาควรชาวรศวกรรมทางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      171,000.00 บาท

เงวนสนจบสนทนททนววจจยแหลลงททน 

อ.วรเชซยร ศรรรพรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การเตรซยมและศศกษาสมบลตรของแกกว

ซรงคณบรสมลทบอเรตทซมเตรมนรกเกรล

ออกไซดณ

 1 9/2557-8/2558  70,000.00

อ.เกศรรน จลนทรสทนทร

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา
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ดร.กซรตร เกรดศรรร

     โปรแกรมวรทยาศาสตรณ คณะวรทยาศาสตรณและ

เทคโนโลยซ มหาวรทยาลลยราชภลฏนครปฐม อ.เมถอง จ.

นครปฐม

     

การเตรซยมและศศกษาสมบลตรของแกกว

ซรงคณบรสมลทบอเรตทซมเตรมนรกเกรล

ออกไซดณ

 1 9/2557-8/2558  70,000.00

อ.วรเชซยร ศรรรพรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การปรลบปรทงประสรทธรภาพสมบลตร

ทางแสงและสมบลตรทางไฟฟปาของ

ชลนนฟปลณมขลนวไฟฟปาโปรวงแสงอรนเดซยม

ทรนออกไซดณโดยการอบ

 2 8/2557-7/2558  97,000.00

อ.วรสรทธร ศรซบทญ

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

ดร. มตร หวอประททม

     National Electronics and Computer 

Technology Center (NECTEC)

     

อ.วรเชซยร ศรรรพรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การพลฒนาสมบลตรการยลบยลนงเชถนอ 

แบคทซเรซยของฟปลณมไคโตซานดกวย

สารประกอบออกไซดณจากเปลถอกไขว

 3 9/2557-8/2558  227,236.00

อ.โสภณลฐ คงศรซประพลนธทณ

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

อ.วรเชซยร ศรรรพรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การศศกษาผลของการเตรม CoO ทซมมซ

ตวอระบบแกกว 

B2O3-SiO2-SrO-Bi2O3-TiO2

 4 9/2557-8/2558  70,000.00

ดร.ณลฐพล ศรซสรทธรโภคกทล

     ภาควรชาฟปสรกสณ คณะวรทยาศาสตรณและเทคโนโลยซ 

มหาวรทยาลลยราชภลฏนครปฐม อ.เมถอง จ.นครปฐม

     

อ.ปรซยาวลลยณ คกหา

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

อ.วรเชซยร ศรรรพรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การศศกษาสมบลตรทางกายภาพ และ 

เคมซ ของ สารปรลบปรทงดรนทซมผลรตจาก

วลสดทธรรมชาตร

 5 6/2557-5/2558  150,000.00

J:\Job\00-CrystalRep โครงการ& ตตพพมพพ & ประชชม\โครงการวพจจย (รายละเอตยด & สรชป)\00- ใช ชอจนนตนพพมพพ - รายละเอตยดโครงการวพจจยทตทได ชรจบทชนจจาแนกตามแหลลงทชน เลลอก Choice-หจวเฉพาะทชน

ในข ชอ 1-3,8,9.rpt



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายในมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 36 of 68

อ.ปรซยาวลลยณ คกหา

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การศศกษาสมบลตรทางกายภาพ และ 

เคมซ ของ สารปรลบปรทงดรนทซมผลรตจาก

วลสดทธรรมชาตร

 5 6/2557-5/2558  150,000.00

อ.ภทชงคณ สลพประทลศเสวซ

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาการคอมพรวเตอรณและสารสนเทศ

อ.วรเชซยร ศรรรพรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การศศกษาสมบลตรทางกายภาพและ

ทางแสงของแกกวสตรอนเชซยมซรลร

โกบอเรตทซมเตรมธาตทโครเมซยม

 6 8/2557-7/2558  140,000.00

อ.ภทชงคณ สลพประทลศเสวซ

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาการคอมพรวเตอรณและสารสนเทศ

ดร.ณลฐพล ศรซสรทธรโภคกทล

     ภาควรชาฟปสรกสณ คณะวรทยาศาสตรณและเทคโนโลยซ 

มหาวรทยาลลยราชภลฏนครปฐม อ.เมถอง จ. นครปฐม

     

อ.วรเชซยร ศรรรพรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การสลงเคราะหณแทวงนาโนซรงคณ

ออกไซดณดกวยกระบวนการไฮโดร

เทอรณมอล

 7 8/2557-7/2558  92,000.00

อ.วรศวลฒนณ สกทลศลกดรธนรมรตร

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

ดร. มตร หวอประททม

     National Electronics and Computer 

Technology Center (NECTEC)

     

อ.วรเชซยร ศรรรพรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การสลงเคราะหณฟปลณมพลาสตรก

ชซวภาพ จากพอลรแลคตรกแอซรด

 8 8/2557-7/2558  120,000.00

อ.เกศรรน จลนทรสทนทร

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

อ.วรเชซยร ศรรรพรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

ผลของ Al2O3 ทซมมซตวอสมบลตรทาง

กายภาพและทางแสงของระบบแกกว

บรสมลทบอเรต

 9 9/2557-8/2558  70,000.00
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อ.โสภณลฐ คงศรซประพลนธทณ

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

ผลของ Al2O3 ทซมมซตวอสมบลตรทาง

กายภาพและทางแสงของระบบแกกว

บรสมลทบอเรต

 9 9/2557-8/2558  70,000.00

ดร.กซรตร เกรดศรรร

     โปรแกรมวรทยาศาสตรณ คณะวรทยาศาสตรณและ

เทคโนโลยซ มหาวรทยาลลยราชภลฏนครปฐม อ.เมถอง  

จ.นครปฐม

     

อ.วรเชซยร ศรรรพรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

ศศกษาการสรกางชลนนฟปลณมแทนทาลลม

ออกไซดณสกาหรลบประยทกตณใชกใน

กระจกอลจฉรรยะ

 10 8/2557-7/2558  97,000.00

อ.โสภณลฐ คงศรซประพลนธทณ

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

ดร. มตร หวอประททม

     National Electronics and Computer 

Technology Center (NECTEC)

     

รวม     10  โครงการ     งบประมาณ      1,133,236.00 บาท

เงวนสนจบสนทนนททนววจจยแหลลงททน 

อ.วรเชซยร ศรรรพรม

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การพลฒนาเตาเผาไฟฟปาเพถมอใชกใน

งานวรจลยและอทตสาหกรรม SMEs

 1 6/2557-5/2558  165,000.00

อ.ปรซยาวลลยณ คกหา

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

อ.ภทชงคณ สลพประทลศเสวซ

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาการคอมพรวเตอรณและสารสนเทศ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      165,000.00 บาท

เงวนอทดหนทนการววจจยจากงบประมาณเงวนรายไดดคณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

นางสาวจรรยา สทพรรณ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     สถาบลนภาษาศาสตรณและวลฒนธรรมศศกษาราช

นครรนทรณ

ความตกองการดกานการพลฒนา

ทรลพยากรมนทษยณของบทคลากรคณะ

มนทษยศาสตรณ มหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ

 1 6/2557-5/2558  20,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนคณะววศวกรรมศาสตรรกจาเเพงเเสนแหลลงททน 

อ.ปรรญญา พลฒนวสลนตณพร

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

โครงการสลงเคราะหณงานวรจลยดกานโซว

อทปทานและโลจรสตรกสณของการ

ไฟฟปาฝปายผลรตแหวงประเทศ (แมว

เมาะ) (ปป 2556)

 1 11/2556-5/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนจากเงวนรายไดดตลางๆ ของภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

อ.ศรวพงศณ ธซรอกาพน

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ผลของการถถอหทกนของผกกถถอหทกนราย

ใหญวของธนาคารตวอการปลวอยกกกใหก

พวกพกอง

 1 10/2556-9/2558  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนววจจยคณะววทยาการจจดการแหลลงททน 

ดร.ชลธรชา รทวงศรซ

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาอทตสาหกรรมบรรการ

ศลกยภาพและแนวทางการพลฒนา

ตลาดการทวองเทซมยวปปาชายเลน 

แบบมซสววนรววมของชทมชนหมกวบกาน

แหลมฉบลง จลงหวลดชลบทรซ

 1 8/2557-8/2558  300,000.00

อ.ศรรวลตร ไทยแทก

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชามนทษยศาสตรณและสลงคมศาสตรณ

อ.ถรตรลตนณ พรมพาภรณณ

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาอทตสาหกรรมบรรการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

ททนววจจยคณะววทยาศาสตรร ศรอราชาแหลลงททน 

อ.มหาลาภ ปปอมสทข

     คณะวรทยาศาสตรณ ศรซราชา

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณพถนนฐานและพลศศกษา

การศศกษาความคาดหวลงและสภาพ

ทซมเปปนจรรงของนรสรตมหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ วรทยาเขตศรซราชา ทซมมซ

ตวอการเรซยนการสอนวรชา

วอลเลยณบอล ปปการศศกษา 2556

 1 10/2556-10/2557  10,000.00

นาไมตรซ กทลบทตร

     ม.ศรซนครรนทรวรโรฒ
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นายยททธกร ไพรวงษณ

     ร.ร. สาธรตมหาวรทยาลลยศรซนครรนทรวรโรฒ

     

การศศกษาความคาดหวลงและสภาพ

ทซมเปปนจรรงของนรสรตมหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ วรทยาเขตศรซราชา ทซมมซ

ตวอการเรซยนการสอนวรชา

วอลเลยณบอล ปปการศศกษา 2556

 1 10/2556-10/2557  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ททนววจจยคณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.เมลดา เฟปปองฟก

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

การปรลบสภาพซางขกาวฟปางหวาน

ดกวยวรธซการใหกความรกอนแบบโอหณม

มรค

 1 11/2556-10/2557  20,000.00

นางวรรณซ ชรวปรซชา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสลตวบาล

อ.กอบศลกดรธ กาญจนาพงศณกทล

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

รศ.รลงสรนซ โสธรวรทยณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

ฟปลณมกลกโคแมนแนนทซมมซสมบลตรตกาน

อนทมกลอรสระเพถมอยถดอายทการเกดบ

รลกษาผลไมก

 2 12/2556-5/2557  30,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททนววจจยจากหนลวยปฏวบจตวการววจจยเชอทยวชาญเฉพาะทางดดานการจจดระบบและนวเวศววทยาของสจตวร (หนลวยววจจย

ยลอยป

แหลลงททน 

ผศ.วลชรรยา ภกรซวรโรจนณกทล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

ปรสรตในปลากดเกราะ 

Hypostomus plecostomus 

(Linnaeus, 1758) จากแหลวงนนกา

ธรรมชาตรในจลงหวลดกรทงเทพมหา

นคร

 1 8/2557-7/2558  5,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ททนววจจยนวจตกรรมของคณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน พ.ศ. 2557แหลลงททน 

ผศ.วลชรพล ชยประเสรรฐ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเกษตร

การพลฒนาเครถมองทกาลายปฏรกรรรยา

ในเศษเถกาของโลหะฟอสไฟดณจาก

การรมยาผลรตผลเกษตร

 1 7/2557-6/2558  70,000.00
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นายเอนก สทขเจรรญ

     สกานลกงานวรทยาเขต กกาแพงแสน

     กองบรรหารการวรจลยและบรรการวรชาการ (ฝปาย

เครถมองจลกรกลการเกษตรแหวงชาตร)

การพลฒนาเครถมองทกาลายปฏรกรรรยา

ในเศษเถกาของโลหะฟอสไฟดณจาก

การรมยาผลรตผลเกษตร

 1 7/2557-6/2558  70,000.00

นายเสกสรร สซหวงษณ

     สกานลกงานวรทยาเขต กกาแพงแสน

     กองบรรหารการวรจลยและบรรการวรชาการ (ฝปาย

เครถมองจลกรกลการเกษตรแหวงชาตร)

นายกรตตรเดช โพธรธนรยม

     สกานลกงานวรทยาเขต กกาแพงแสน

     กองบรรหารการวรจลยและบรรการวรชาการ (ฝปาย

เครถมองจลกรกลการเกษตรแหวงชาตร)

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

ททนววจจยระดจบบจณฑวตศศกษา สายววชาววทยาศาสตรร ประจจาปปงบประมาณ 2557แหลลงททน 

อ.พรรมา พรรรยางกกร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

การเปรซยบเทซยบความแตกตวางของ

สารสกลดโปรตซนเพถมอใชกในการศศกษา

สารกวอภกมรแพกจากกทกงกกามกราม 

(Macrobrachium rosenbergii)

 1 2/2557-1/2558  21,665.00

ชทตรมา ศรรนโรจนณ

     นรสรตหลลกสกตรชซวผลรตภลณฑณ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      21,665.00 บาท

ททนววจจยสนจบสนทนการพจฒนาศจกยภาพในการทจาววจจยขอนจกววจจยคณะสจตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.จลนทรณจรรา ภวภกตานนทณ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลรนรกสลตวณเลซนยง

การตรวจสอบโรคถทงนนกาในไตแมว

เปอรณเซซย สายพลนธทณทซมมาจากเปอรณ

เซซยและวรเชซยรมาศ โดยการตรวจ

สอบทางพลนธทกรรม

 1 9/2557-9/2558  100,000.00

ผศ.ปรซดา เลรศวลชระสารกทล

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

อ.ชยกฤต สรนธทสรงหณ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลรนรกสลตวณเลซนยง
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รศ.เกษกนก ศรรรนฤมรตร

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลรนรกสลตวณเลซนยง

การตรวจสอบโรคถทงนนกาในไตแมว

เปอรณเซซย สายพลนธทณทซมมาจากเปอรณ

เซซยและวรเชซยรมาศ โดยการตรวจ

สอบทางพลนธทกรรม

 1 9/2557-9/2558  100,000.00

กรรณรการณ พงษณรกป

     มหาวรยาลลยเชซยงใหมว

     

กรรธพรรณ อทบลรลตนณ

     โรงพยาบาลสลตวณหลวหรน คณะสลตวแพทยณ มก

     

นางสาวกาวรล นลนทณกลาง

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลรนรกสลตวณเลซนยง

นางสาวสทดธรษา เหลวาเปปปยม

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณและทรลพยากรการผลรตสลตวณ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนววจจยสจาหรจบพจฒนาบจณฑวตศศกษาแหลลงททน 

ผศ.มนชนก วรจารสรณณ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลรนรกสลตวณเลซนยง

ประสรทธรผลของการกระตทกนดกวย

ไฟฟปาในการลดปวดในสทนลขทซมปปวย

ดกวยโรคขกอสะโพกเสถมอม

 1 1/2557-2/2558  120,500.00

สพ.ญ ฤทลยทรพยณ อทปรรพททธร

     นรสลตปรรญญาโท

     

อ.สรรรรลตนณ นรยม

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลรนรกสลตวณเลซนยง

ผศ.ดร.สทจรตรา บทญหยง

     ภาควรชากายภาพบกาบลด คณะสหเวชศาสตรณ จทฬา

ลงกรณมหาวรทยาลลย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,500.00 บาท

ททนววจจยสจาหรจบพจฒนาบจณฑวตศศกษา คณะสจตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 
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อ.อทสทมา เจรมนาค

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

การยลบยลนงการสรกางอะฟลาทอกซร

นของแอสเปอรณจรลลลส พาราซรตรคลส 

และแอสเปอรณจรลลลส ฟลาวลสโดย

นนกามลนหอมระเหยในประเทศไทย

 1 1/2557-1/2558  150,000.00

รศ.อกานาจ พลวพลเทพ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

ผศ.กาญจนา อรมมศรลปป

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

ผศ.ศรลญญา พลวพลเทพ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

อ.พรรณวรมล ตลนหลน

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเภสลชวรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ททนสลงเสรวมและพจฒนาการววจจยแหลลงททน 

อ.วรรณวรภา หงสณนภาดล

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชามนทษยศาสตรณและสลงคมศาสตรณ

การตรวจสอบตลวแปรการรลบรกกความ

สามารถของตนเอง การสนลบสนทน

ทางสลงคม ภาระงานวรชาเรซยน และ

ความเปปนธรรมในการทกานายความ

เหนถมอยหนวายในการเรซยนภาษา

อลงกฤษ

 1 9/2557-8/2558  35,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการทจาววจจยระดจบปรวญญาตรอ คณะววทยาศาสตรร มก. และภาคววชาจทลชอวววทยา  คณะววทยาศาสตรร 

มก.

แหลลงททน 

ผศ.อรงอร กรมกง

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจทลชซววรทยา

การศศกษาความสลมพลนธณของยซน 

IRGM กลบการตรดเชถนอไวรลสตลบอลกเสบ

บซเรถนอรลง

 1 6/2557-5/2558  13,000.00

Supakit Najarern

     Department of Microbiology, Faculty of 

Science, Kasetsart University, Bangkok, 

Thailand
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ผศ.อรงอร กรมกง

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจทลชซววรทยา

บทบาทของยซน IGF1R ในการตรด

เชถนอไวรลสตลบอลกเสบบซเรถนอรลง

 2 6/2557-5/2558  13,000.00

Nongnard Tankasame

     Department of Microbiology, Faculty of 

Science, Kasetsart University, Bangkok, 

Thailand

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      26,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการทจาววจจยระดจบปรวญญาตรอ คณะววทยาศลาสตรร มก.ปป 2557แหลลงททน 

ผศ.วรภา หงษณตระกกล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลนธทศาสตรณ

การพลฒนาเครถมองหมายไมโครแซ

ทเทลไลทณในบลวยลกษณออสเตรเลซย

และสรกางดซเอดนเอบารณโคกดบลวจงกลนซ

 1 9/2557-3/2558  11,000.00

นางสาว พรรรยา ภกวธลญญาวรวลฒนณ

     ภาควรชาพลนธทศาสตรณ คณะวรทยาศาสตรณ มก.

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      11,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการทจาววจจยระดจบปรวญญาตรอคณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร และททนสนจบสนทน

จากภาคววชาจทล

แหลลงททน 

ผศ.สทรางคณ สทธรราวทธ

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจทลชซววรทยา

การคลดเลถอกแบคทซเรซยทซมสามารถ

สรกางเอนไซมณยกรซเอสและผลศกแค

ลไซตณจากตลวอยวางปกนชรเมนตณทซ

จกาหนวายเปปนการคกาในประเทศไทย

 1 10/2556-3/2557  15,000.00

นางสาวจรณหณนรภา พลซทอง

     ภาควรชาจทลชซววรทยา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการทจาววจจยระดจบปรวญญาตรอคณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร และททนสมทบของ

ภาคววชาจทลชอวว

แหลลงททน 

ผศ.สทรางคณ สทธรราวทธ

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจทลชซววรทยา

การศศกษาความสลมพลนธณของ 

Bacillus subtilis  และสายพลนธทณใกลก

ชรดโดยวรธซดลนงเดรมและวรธซทางPCR

 1 10/2556-3/2557  15,000.00

นายอวรรททธรธ รลตนชก

     ภาควรชาจทลชซววรทยา
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ผกกชววยศาสตราจารยณ ดร.รลชนซวรรณ อทวนแพทยณ

     คณะสหเวชศาสตรณ มหาวรทยาลลยธรรมศาสตรณ

     

การศศกษาความสลมพลนธณของ 

Bacillus subtilis  และสายพลนธทณใกลก

ชรดโดยวรธซดลนงเดรมและวรธซทางPCR

 1 10/2556-3/2557  15,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการทจาววจจยและเขอยนตจารา ภาคววชาภาษาตลางประเทศ คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจย

เกษตรศาสตรร

แหลลงททน 

ผศ.นภาศรซ ทรมแยกม

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาตวางประเทศ

การศศกษาเชรงเปรซยบเทซยบภาษา

อลงกฤษและภาษาไทย

 1 10/2556-9/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการพจฒนาบทคลากรในประเทศกลทลมอาเซอยนแหลลงททน 

รศ.ปฐมาพร เอมะวรศรษฎณ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจทลชซววรทยาและวรทยาภกมรคทกมกลน

พลาสมรดดรนอยาคลรโนโลนใน

แบคทซเรซยทซมแยกไดกจากสลตวณ

 1 1/2557-12/2558  200,000.00

Rortana Chea

     นรสรต ปโท สาขาวรทยาศาสตรณสทขภาพสลตวณ

     

ผศ.สทกลญญา ทองรลตนณสกทล

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตวแพทยสาธารณสทขศาสตรณ

รศ.วรวรทยณ วลชชวลลคท

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

ผศ.ศรรรชลย วงษณนาคเพดชรณ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตวแพทยสาธารณสทขศาสตรณ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจย คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 

อ.อรวรรณ ชทณหชาตร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

ศลกยภาพของแกมมวาพอลรกลกตามร

กแอซรดเพถมอลดการปนเปปปอนของ

แคดเมซยมในขกาว ระดลบเรถอนทดลอง

 1 2/2557-1/2558  15,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจย ประจจาปปงบประมาณ 2557แหลลงททน 
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อ.อรวรรณ ชทณหชาตร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

ผลของแกมมาพอลรกลกตามรกแอซร

ดตวอการเพาะเลซนยงขมรนนชลนในหลอด

ทดลอง

 1 2/2557-1/2558  15,384.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,384.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจยของคณะววทยาการจจดการ ประจจาปปงบประมาณ 2557แหลลงททน 

อ.พงศณภลค บานชถมน

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาการจลดการธทรกรจ

ปปจจลยทซมสวงผลตวอการพลฒนาความสา

มารถเชรงนวลตกรรมของสหกรณณการ

เกษตร

 1 11/2556-11/2557  75,000.00

อ.สรตาภา บลวเกษ

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาการเงรนและการบลญชซ

ผศ.ฐรตรมา ไชยะกทล

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาการเงรนและการบลญชซ

ผศ.ฐรตรมา ไชยะกทล

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาการเงรนและการบลญชซ

ผลกระทบของความไวกวางใจ ความ

สามารถเชรงนวลตกรรมในองคณการ 

และการบกรณาการในโซวอทปทานตวอ

สมรรถนะโซวอทปทานของสหกรณณ

การเกษตรในประเทศไทย

 2 11/2556-11/2557  75,000.00

อ.พงศณภลค บานชถมน

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาการจลดการธทรกรจ

อ.สรตาภา บลวเกษ

     คณะวรทยาการจลดการ ศรซราชา

     ภาควรชาการเงรนและการบลญชซ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจยคณะววทยาศาสตรร (SCRF)แหลลงททน 

อ.ครศร ศรซกทลนาถ

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลนธทศาสตรณ

แครรโอไทปปของสลตวณในสกทลตะกวดทซม

ไดกจากเทคนรคทางเซลลณพลนธทศาสตรณ

ระดลบโมเลกทล

 1 10/2556-9/2559  125,000.00

รศ.สทรรนทรณ ปปยะโชคณากทล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลนธทศาสตรณ
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สทดารลตนณ บวายเจรรญ

     สกานลกอนทรลกษณ วรจลย และการศศกษา องคณการสวน

สลตวณในพระบรมราชกปถลมปป

     

แครรโอไทปปของสลตวณในสกทลตะกวดทซม

ไดกจากเทคนรคทางเซลลณพลนธทศาสตรณ

ระดลบโมเลกทล

 1 10/2556-9/2559  125,000.00

อนทพงษณ นวลแพง

     สกานลกอนทรลกษณ วรจลย และการศศกษา องคณการสวน

สลตวณในพระบรมราชกปถลมปป

     

ศรานนทณ เจรรญสทข

     สกานลกอนทรลกษณ วรจลย และการศศกษา องคณการสวน

สลตวณในพระบรมราชกปถลมปป

     

สทเมธ กมลนรนาถ

     สกานลกอนทรลกษณ วรจลย และการศศกษา องคณการสวน

สลตวณในพระบรมราชกปถลมปป

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      125,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจยจากเงวนรายไดดตลางๆของภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

อ.สลณหะ เหมวนรช

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

การวรเคราะหณผลกระทบของควาแรง

ขลนนตมกาตวอการจกางงานในประเทศ

ไทยดกวยวรธซพาเนล

 1 1/2557-7/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจยจากนโยบายกระตทดนสลงเสรวมการขอตจาแหนลงศาสตราจารยร คณะววทยาศาสตรร มก.แหลลงททน 

ผศ.อรงอร กรมกง

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจทลชซววรทยา

บทบาทของยซนทซมเกซมยวขกองกลบ

กระบวนการออโตฟาจซในการตรด

เชถนอไวรลสตลบอลกเสบบซ

 1 9/2557-9/2558  175,000.00

 นางสาววรางคณา ตลนตรถาวร

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน ภาควรชาจทลชซววรทยา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      175,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจยในระดจบบจณฑวตศศกษาแหลลงททน 
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ผศ.กาญจนณเขจร ชกชซพ

     คณะวนศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาการจลดการปปาไมก

การประเมรนการกลกเกดบคารณบอน

เหนถอพถนนดรนของไมกตกนในปปาพรทควน

เครดงหลลงจากเกรดไฟปปาอยวางรทนแรง 

เมถมอปป พ.ศ. 2555 ดกวยขกอมกลภาพ

ถวายจากดาวเทซยม

 1 10/2556-7/2557  10,000.00

นางสาววรรณพร แปปนนวล

     -

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจยประจจาปปงบประมาณ 2557แหลลงททน 

อ.สททธรเดช ปรซชารลมยณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

การแยกบรรสททธรธโปรตซนจากเมลดด

อลญชลนทซมมซคทณสมบลตรยลบยลนงการเจรรญ

ของแบคทซเรซย

 1 2/2557-1/2558  15,384.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,384.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจยเพชทอสลงเสรวมการขอตจาแหนลงววชาการหรชอผลงานววชาการ (APSP)แหลลงททน 

ผศ.วลชรซ รลตนสกทลทอง

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาฟปสรกสณ

สมบลตรเชรงโครงสรกางและแสงของ

ฟปลณม ZnO:Al บนฐานรองยถดหยทวน

 1 4/2557-4/2558  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจยระดจบปรวญญาตรอPrepoposal Research Fund คณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

อ.วชรรญาณณ ธงอาสา

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

ผลระยะสลนนของการผกกหลอดเลถอด

แดงคอมมอนคาโรตรดตวอเซลลณ

ประสาทฮรปโปแคมปปส

 1 1/2557-4/2558  50,000.00

รศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ ตรลกสกทลชลย

     ภาควรชาสรซรวรทยา คณะแพทยศาสตรศรรรราช

พยาบาล

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจยระดจบปรวญญาตรอPreproposal Research Fund คณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

อ.วชรรญาณณ ธงอาสา

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

ผลของสารสกลดจากใบยวานางตวอ

เอนไซมณโคลซนแอซรตรลทรานเฟอเรส

ในสมองเมถมอเกรดภาวะสมองขาด

เลถอดแบบชลมวคราวในหนกไมซณ

 1 8/2557-6/2558  75,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      75,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนโครงการปปญหาพวเศษระดจบปรวญญาตรอ คณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

อ.ชทรภา ธซรภลทรสกทล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจทลชซววรทยา

การคลดแยกและคลดเลถอกเชถนอราทซม

สามารถยวอยสลายสารประกอบโพลซ

ไซคลรกอะโรมาตรกไฮโดรคารณบอน

 1 1/2557-12/2557  13,000.00

อ.ชทรภา ธซรภลทรสกทล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจทลชซววรทยา

การคลดเลถอกเหดดราเพถมอผลรต

เอนไซมณแทนเนสในอาหารเลซนยงเชถนอ

ทซมมซวลสดททางการเกษตร

 2 1/2557-12/2557  13,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      26,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนงานววจจยภาคววชาคหกรรมศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.วรรณวรมล ดกวงกลลด

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรณ

การสถบคกนตกานานภาควรชาคหกรรม

ศาสตรณ มหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 1 7/2557-7/2558  10,700.00

อ.สาวรตรซ พลงงา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรณ

นายสถาพร ประดรษฐพงษณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรณ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,700.00 บาท

ททนสนจบสนทนจากเงวนรายไดดตลางๆของภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

รศ.ชลลดา หลวงพรทลกษณ

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

การศศกษาเปรซยบเทซยบตกนททนการ

ผลรตเกลถอเสรรมไอโอดซนดกวยเครถมอง

ผสม

 1 2/2557-8/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนททนววจจยประจจาปปงบประมาณ 2557 ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ คณะ

ศวลปศาสตรรและววท

แหลลงททน 

อ.เยาวนทช พรมนวล

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     โครงการจลดตลนงสายวรชาจทลชซววรทยา

การศศกษาชทมชซพของเชถนอแอคตรโน

มลยซซทจากผศนงพถนนเมถองทางภาคเหนถอ

ของประเทศไทย

 1 2/2557-2/2558  15,384.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,384.00 บาท

ททนสนจบสนทนววจจยของโครงการปรวญญาตรอสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ (ภาคพวเศษ)แหลลงททน 
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รศ.สกาวรลตนณ จงพลฒนากร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรณ สถรตร และคอมพรวเตอรณ

การประยทกตณใชกซอฟตณแวรณในราย

วรชาการออกแบบกระบวนการทาง

ธทรกรจและการพลฒนาระบบการวาง

แผนทรลพยากรองคณกร

 1 10/2556-9/2557  25,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

ททนสลวนตจวกจบททนภาคววชาปฐพอววทยา คณะเกษตร กจาแพงแสนแหลลงททน 

ผศ.ปทญญรศา ตระกกลยรมงเจรรญ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพซวรทยา

ความสามารถของจทลรนทรซยณดรนใน

การสรกางสารยลบยลนงเชถนอกวอโรคใน

มนทษยณบางชนรด

 1 11/2556-11/2557  5,000.00

กาญจนา  ชาวบทรซ

     ภาควรชาปฐพซวรทยา คณะเกษตร กกาแพงแสน

     

อ.กนกกร สรนมา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาปฐพซวรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจย  คณะววศวกรรมศาสตรร  กจาแพงแสน มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

นายยงยททธ พลลบจะโปะ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

ชทดตกนแบบเครถมองปอกสลบปะรด

ขนาดเลดก (KU-EKCP-1)

 1 7/2557-7/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจย คณะววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

รศ.สมหญรง ไทยนรมรต

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมไฟฟปา

การคกนหาทวานลมงและยถนในวรดรโอ

ดกวยกลกอง Kinect

 1 5/2557-5/2558  50,000.00

วรลญญา

     ไมวระบทหนววยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจย คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 

นายระวซ อยกวสการาญ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

กระถางแขวนและอทปกรณณควบคทม

การใหกนนกา

 1 2/2557-2/2558  20,000.00
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อ.กายรลฐ เจรรญราษฎรณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรณ

การจลดการจราจรขกอมกลในเครถอขวาย

ไอพซ ดกวยวรธซ Branch Exchange

 2 1/2557-12/2557  30,000.00

อ.จรระกานตณ ศรรรวรชญณไมตรซ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

การจกาลองพลศาสตรณของไหลของ

กลงหลนนนกาแกนตลนงแบบลดแรงเสซยด

ทาน

 3 6/2557-6/2558  20,000.00

ผศ.นรมรตร เฉรดฉลนทณพรพลฒนณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

การจกาลองพลศาสตรณของไหลของ

การผลลกดลนนนกาในทางนนกาเปปดโดย

กลงหลนนนกา

 4 6/2557-6/2558  20,000.00

อ.สรรรนาฏ นกอยพรทลกษณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเกษตร

การตรวจสอบอาการฟปามในผลฝรลมง

แบบไมวทกาลาย

 5 9/2557-9/2558  20,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      110,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจย คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.กายรลฐ เจรรญราษฎรณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรณ

การใชกวรธซแบบกลทวมอนทภาคจลดการ

จราจรขกอมกลในเครถอขวายโอเอสพซเอ

ฟ

 1 8/2557-7/2558  45,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      45,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจย คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ปปยนทช เวทยณวรวรณณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธา

การพลฒนาเครถมองมถอการประเมรน

ความยลมงยถนดกานสรมงแวดลกอมของ

อาคารเดรม:กรณซศศกษาอาคาร

มหาวรทยาลลยภาครลฐ

 1 1/2557-1/2558  50,000.00

อ.ศรวพล ศรซสนพลนธทณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมไฟฟปา

การสรกางโครงสรกางแบบนาโนแช

นแนลดกวยจทดบกพรวองของชลนน

ออกไซดณ เพถมอรองรลบการเคลถมอนทซม

แบบบอลลรสตรคอรเลดคตรอน

โดยกระบวนการสรกางแบบนาโน

ทรป

 2 2/2557-2/2558  100,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจยคณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน พ.ศ. 2557แหลลงททน 
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ผศ.วลชรพล ชยประเสรรฐ

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเกษตร

การศศกษาผลกระทบของอทณหภกมร

แวดลกอมตวอความถกกตกองของวรธซการ

วลดความพรทนโดยใชกการเปรซยบ

เทซยบอลตราการลดลงของความดลน

 1 6/2557-5/2558  20,000.00

นายเอนก สทขเจรรญ

     สกานลกงานวรทยาเขต กกาแพงแสน

     กองบรรหารการวรจลยและบรรการวรชาการ (ฝปาย

เครถมองจลกรกลการเกษตรแหวงชาตร)

นายเสกสรร สซหวงษณ

     สกานลกงานวรทยาเขต กกาแพงแสน

     กองบรรหารการวรจลยและบรรการวรชาการ (ฝปาย

เครถมองจลกรกลการเกษตรแหวงชาตร)

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจยคณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มก.แหลลงททน 

อ.กอบศลกดรธ กาญจนาพงศณกทล

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

อทปกรณณการใหกความรกอนแบบโอหณม

มรคในระดลบหกองปฏรบลตรการสกาหรลบ

การพาสเจอรณไรซณอาหารเหลว

 1 8/2557-7/2558  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจยคณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มก. ประจจาปป 2557แหลลงททน 

ผศ.มนตณทรพยณ ชมกาชอง

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

การศศกษาการสกลดไลโคปปนใน

ฟปกขกาวเพถมอการบรรโภค

 1 5/2557-5/2558  20,000.00

นางสาวธลชยพร

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน ภาควรชา

วรศวกรรมการอาหาร

     

นายศรทต

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ กกาแพงแสน ภาควรชา

วรศวกรรมการอาหาร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจยและการตอพวมพร คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรรแหลลงททน 
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อ.อารซรลตนณ ภาคพรธเจรรญ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

ศลกยภาพและแนวทางการลงททน

ทางการศศกษาของสาขาเกษตรและ

สรมงแวดลกอมศศกษา ภาควรชาการ

พลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

 1 2/2557-1/2558  20,000.00

อ.จทฑาทรพยณ ถาวรรลตนณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

อ.สทภาสรณซ นทวมเนซยม

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนโครงการววจจยในชจตนเรอยน คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.วซระศลกดรธ ฟทปงเฟปปอง

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

การพลฒนาศลกยภาพนรสรตโดยการ

จลดการเรซยนรกกนรสรตระดลบปรรญญาตรซ

เรถมองระเบซยบวรจลยพถนนฐานทาง

สลตววรทยาและชซววรทยาโดยการ

เรซยนรกกตามแนวทฤษฏซการสรกาง

ความรกกดกวยตนเอง

 1 11/2556-5/2557  20,000.00

นพรลตนณ สระแกกว

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน ภาควรชาสลตววรทยา

     

อ.ปราโมทยณ ชกานาญปปน

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

อ.สรกอยสทดา โชตรมานทกกล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

ผศ.ดร.ศศรเทพ ปปตรพรเทพรน

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

รศ.อททลยวรรณ โกวรทวทซ

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนววจจยคณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

J:\Job\00-CrystalRep โครงการ& ตตพพมพพ & ประชชม\โครงการวพจจย (รายละเอตยด & สรชป)\00- ใช ชอจนนตนพพมพพ - รายละเอตยดโครงการวพจจยทตทได ชรจบทชนจจาแนกตามแหลลงทชน เลลอก Choice-หจวเฉพาะทชน

ในข ชอ 1-3,8,9.rpt



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายในมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 53 of 68

อ.มทกขณดา สทขธาราจาร

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาศาสตรณ

การพลฒนาเครถมองมถอชววยวรเคราะหณ

กรรยาเรซยงตามทฤษฎซไวยากรณณ

การก

 1 9/2557-9/2558  80,000.00

อ.หลชทลย ชาญเลขา

     คณะวรศวกรรมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรณ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ททนอทดหนทนววจจยคณะววทยาศาสตรรและววศวกรรฒศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตเฉลวมพระ

เกอยรตว จจงหวจ

แหลลงททน 

อ.นทจรรนทรณ ศรรรวาลยณ

     คณะวรทยาศาสตรณและวรศวกรรมศาสตรณ สกลนคร

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณทลมวไป

การศศกษาประสรทธรภาพการกกาจลด

สารกกาจลดแมลงและศลตรกพถชทซมปน

เปปปอน ในนนกา ดกวยซซโอไลตณ Y

 1 2/2557-1/2558  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททนอทดหนทนววจจยจากคณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

รศ.วรภาวรรณ อยกวเยดน

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การพลฒนากรอบงานวรจลยสหวรทยา

การ คณะมนทษยศาสตรณ 

มหาวรทยาลลยเกษตรศาสตร

 1 9/2557-10/2558  94,000.00

อ.ธลนวพร เสรซชลยกทล

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

นางสาวจรรยา สทพรรณ

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     สถาบลนภาษาศาสตรณและวลฒนธรรมศศกษาราช

นครรนทรณ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      94,000.00 บาท

ททนอทดหนทนสลงเสรวมการววจจย คณะสจงคมศาสตรรแหลลงททน 

อ.พรเทพ พลฒธนานทรลกษณ

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลงคมวรทยาและมานทษยวรทยา

บทบาทขององคณกรภาครลฐและภาค

ประชาชนตวอการฟปปนฟกและพลฒนา

คทณควาภกมรปปญญาผกกสกงอายท

 1 9/2557-10/2558  200,000.00

อ.สานรต ฤทธรธมนตรซ

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     สาขาวรชาการบรรหารและพลฒนาสลงคม

นางสาวณลฐสทภรณณ เตซยวเพชรภลสกร

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     สาขาวรชาการบรรหารและพลฒนาสลงคม
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ฝฝายววจจย คณะมนทษยศาสตรร ม.เกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ณรงคณ เขซยนทองกทล

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาดนตรซ

เดซมยวจะเขก ทะแยสามชลนน 1 7/2557-6/2558  62,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      62,000.00 บาท

ภาคววชาการเงวน คณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

รศ.ภลทรกรตตรธ เนตรนรยม

     คณะบรรหารธทรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการเงรน

การศศกษาผลตอบแทนภายในของ

การฝฝกทหารกองประจกาการ กรณซ

ศศกษาหนววยฝฝกทหารใหมว

 1 9/2557-5/2558  120,000.00

ผศ.สทรางคณ เหดนสววาง

     คณะบรรหารธทรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการเงรน

รศ.ปนลดดา อรนทรณพรหม

     คณะบรรหารธทรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการเงรน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

ภาคววชาการจจดการแหลลงททน 

ผศ.นรรลนดร ทลพไชย

     คณะบรรหารธทรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจลดการ

spiritual wellness in organization 

under Buddhism paradigm

 1 6/2557-5/2558  70,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

ภาคววชาการพจฒนาทรจพยากรมนทษยรและชทมชนแหลลงททน 

อ.อารซรลตนณ ภาคพรธเจรรญ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

แนวทางการพลฒนาการจลดการเรซยน

รกกสถมอสรกางสรรคณทางเกษตรและสรมง

แวดลกอมศศกษาในรกปแบบโครงการ

โดยใชกชทมชนเปปนฐาน

 1 10/2556-5/2557  3,000.00

อ.ระวซ สลจจโสภณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

อ.ศทภรลกษณ อธรคมสทวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน
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อ.วราภรณณ แยกมทรม

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพลฒนาทรลพยากรมนทษยณและชทมชน

แนวทางการพลฒนาการจลดการเรซยน

รกกสถมอสรกางสรรคณทางเกษตรและสรมง

แวดลกอมศศกษาในรกปแบบโครงการ

โดยใชกชทมชนเปปนฐาน

 1 10/2556-5/2557  3,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000.00 บาท

ภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.สทนทรา โตบลว

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การพลฒนาวรธซการประเมรนการเรซยน

รกกตามกรอบมาตรฐานคทณวทฒรระดลบ

อทดมศศกษาแหวงชาตรของนรสรตระดลบ

บลณฑรตศศกษา

 1 6/2557-1/2558  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาครทศศกษาแหลลงททน 

ผศ.พรนดา วราสทนลนทณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาครทศศกษา

การบกรณาการการเรซยนการสอน

และการบรรการวรชาการเพถมอพลฒนา

ความสามารถในการจลดการเรซยนรกก

ของนรสรตสาขาคณรตศาสตรณศศกษา 

คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ

 1 11/2556-5/2557  10,000.00

ผศ.นลนทรลตนณ เครถออรนทรณ

     คณะศศกษาศาสตรณและพลฒนศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาครทศศกษา

การศศกษาการแกกปปญหาจรรยธรรม

เกซมยวกลบการปฏรบลตรงานครกของนรสรต

ครกชลนนปปทซม 3

 2 10/2556-5/2557  10,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชาจทลชอวววทยา และ คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.พลชราภรณณ ศรวายพราหมณณ

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจทลชซววรทยา

ไคตรโนไลตรกเอนไซมณจากแบคทซเรซย

ในดรนทซมมซฤทธรธยลบยลนงราโรคพถช

 1 6/2557-5/2558  13,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

ภาคววชาจทลชอวววทยา และคณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.พลชราภรณณ ศรวายพราหมณณ

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาจทลชซววรทยา

ฤทธรธตกานจทลชซพของวลสดทคารณบอน 1 6/2557-5/2558  13,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

ภาคววชาเทคโนโลยอและการจจดการสวทนงแวดลดอมแหลลงททน 
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ผศ.รลฐชา ชลยชนะ

     คณะสรมงแวดลกอม

     ภาควรชาเทคโนโลยซและการจลดการสรมงแวดลกอม

ผลกระทบของกทกงเครฟปชตวอ

ทรลพยากรชซวภาพทางนนกาใน

ประเทศไทย

 1 3/2557-2/2558  10,000.00

ชรณวลฒนณ  วลนจรตร

     ไมวระบทหนววยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาปรจชญาและศาสนา คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ธซรลตมณ แสงแกกว

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาปรลชญาและศาสนา

ความศลกดรธสรทธรธในพระพททธศาสนา : 

การศศกษาเชรงวรเคราะหณ

 1 11/2556-10/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชาพลศศกษาแหลลงททน 

ผศ.วรพงษณ แยกมงามเหลถอ

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

ประสรทธรผลการดกาเนรนงานฝฝก

ประสบการณณวรชาชซพโครงการควายผกก

นกานลนทนาการ

 1 3/2556-5/2557  5,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ภาคววชาพชชสวนแหลลงททน 

อ.ปรรยานทช จทลกะ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพถชสวน

การพลฒนาระบบการปลกกผลก

ปลอดภลยโดยไมวใชกดรน

 1 10/2556-5/2557  12,000.00

นางสาวปพรชญา บทญโพธรธทอง

     นรสรตภาควรชาพถชสวน

     

นางสาววรวรรณยา คลกอยสาย

     นรสรตภาควรชาพถชสวน

     

นายศลกดรธสรทธรธ บทญดกา

     นรสรตภาควรชาพถชสวน

     

นายวลชระ ประชานรยม

     นรสรตภาควรชาพถชสวน
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อ.พรจรตรา แกกวสอน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพถชสวน

การพลฒนาระบบการปลกกผลก

ปลอดภลยโดยไมวใชกดรน

 1 10/2556-5/2557  12,000.00

อ.ทลศไนย จารทวลฒนพลนธณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพถชสวน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      12,000.00 บาท

ภาคววชาภาษาตลางประเทศ คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

อ.พลฒนพงศณ วงศณเรณก

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาตวางประเทศ

การศศกษาประเภทและสาเหตทของ

การแปลผรดในการแปลของนลกแปล

มถอใหมว

 1 10/2556-8/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ภาคววชาภาษาตลางประเทศ คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.พรศรรร มววงสมลย

     คณะมนทษยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาภาษาตวางประเทศ

โครงการวรจลยเพถมอการเขซยนตการา

ภาษาอลงกฤษสกาหรลบการสถมอสาร

ดกานการแพทยณ

 1 10/2556-9/2557  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ภาคววชารจฐศาสตรรฯ  คณะสจงคมศาสตรร  มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ลลรตา นรพรฐประศาสนณ สทนทรวรภาต

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชารลฐศาสตรณและรลฐประศาสนศาสตรณ

การวรจลยสถาบลนเพถมอประเมรนและ

ปรลบปรทงหลลกสกตรศรลปศาสตร

บลณฑรต(รลฐศาสตรณ)เรถมอง  ความครด

เหดนของบลณฑรตทซมมซตวอหลลกสกตรศรลป

ศาสตรบลณฑรต(รลฐศาสตรณ) 

มหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 1 3/2557-1/2558  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ภาคววชาวนผลวตภจณฑรแหลลงททน 

ผศ.สาวรตรซ พรสททธรธพรเชฎฐณ

     คณะวนศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวนผลรตภลณฑณ

การพลฒนาความแขดงแรง

ของกระดาษปะผรวกลวองดกวยแปปง

ประจทบวกและไคโตซาน

 1 10/2556-9/2557  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 
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อ.วรวรรณ ตทกมมงคล

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

การดกาเนรนงานหววงโซวอทปทานกลบ

การพลฒนาการคกาอทตสาหกรรม

อาหารอาเซซยน

 1 1/2557-8/2557  200,000.00

ผศ.วรษณท อรรถวานรช

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

การประเมรนผลกระทบของโครงการ

รลบจกานกาขกาวทซมมซตวอความอยกวรอดทาง

เศรษฐกรจของการทกานาขกาวใน

ประเทศไทย

 2 10/2556-9/2557  200,000.00

ผศ.อทวนกลง แซวลรนม

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

การศศกษาพฤตรกรรมการหลซกเลซมยง

ภาษซบทหรซมของผกกสกบบทหรซมใน

เขตกรทงเทพมหานคร

 3 1/2557-9/2557  300,000.00

ผศ.วลลยภรณณ อลตตะนลนทนณ

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

รศ.สลนตรยา เอกอลคร

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ปปจจลยกกาหนดราคาอสลงหารรมทรลพยณ

ประเภทคอนโดมรเนซยมในเมถอง

พลทยา

 4 10/2556-9/2557  200,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      900,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.รสดา เวษฎาพลนธทณ

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

การพลฒนาความสามารถทางการ

แขวงขลนอยวางยลมงยถนของวรสาหกรจ

ชทมชนในกลทวมอทตสาหกรรมสรกาง

สรรคณ: กรณซศศกษากลทวมแมวบกาน

เกษตรกรคศมมะอท-สวนหมวอน 

จลงหวลดนครราชสซมา

 1 4/2557-9/2557  300,000.00

อ.ธซรศลกดรธ ทรลพยณวโรบล

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ผศ.กนกวรรณ จลนทรณเจรรญชลย

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ความสลมพลนธณเชรงดทลยภาพและการ

ปรลบตลวของอลตราเงรนเฟปอ อลตราการ

เตรบโตทางเศรษฐกรจ ความผลนผวน

ของเงรนเฟปอและความผลนผวนของ

อลตราการเตรบโตทางเศรษฐกรจ

 2 11/2556-9/2557  200,000.00

อ.ปปยะพรรณ ชวางวลฒนชลย

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ปปจจลยกกาหนดการลงททนโดยตรง

ระหววางประเทศภายใตกการเปลซมยน

แปลงสภาพภกมรอากาศ

 3 1/2557-7/2557  200,000.00
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อ.มานะ ลลกษมซอรทโณทลย

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ผลกระทบของการปรลบเปลซมยน

ยททธศาสตรณการสวงเสรรมการลงททน

ของ BOI ตวอ SMEs ไทย: วรเคราะหณ

ผวานแบบจกาลองคกานซรดทลยภาพทลมว

ไปเชรงพลวลต

 4 10/2556-9/2557  200,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      900,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร มก.แหลลงททน 

อ.ธนารลกษณ เหลวาสททธร

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

THE EFFECTS OF BANKING 

COMPETITION AND MONETARY 

POLICY ON INTEREST RATES IN 

THAI BANKING SECTOR

 1 10/2556-9/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.นนทรณ วรพาณรชชณ

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

การศศกษาความเปปนไปไดกของการ

เคลถมอนยกายแรงงานแพทยณเพถมอรอง

รลบการเขกาสกวประชาคมเศรษฐกรจอา

เซซยน (AEC) : กรณซศศกษาประเทศ

ไทย สรงคโปรณ และมาเลเซซย

 1 11/2556-9/2557  200,000.00

รศ.บลณฑรต ชลยวรชญชาตร

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

ผลกระทบของควาเงรนบาทตวอรายรลบ

จากการทวองเทซมยวของนลกทวองเทซมยว

ตวางชาตรและผลผลรตรายสาขาการ

ผลรตของไทย

 2 10/2556-8/2557  200,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

อ.รวรสสาขณ สทชาโต

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณเกษตรและทรลพยากร

การศศกษาโอกาสในการยอรลบของ

เกษตรกรตวอการประกลนภลย

ขกาวนาปปแบบดลชนซผลผลรตพถนนทซม

 1 11/2556-10/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร คณะเศรษฐศาสตรร มงเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.กทลภา สทพงษณพลนธทณ  กทลดรลก

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณเกษตรและทรลพยากร

การศศกษาโซวอทปทานของระบบธทรกรจ

ปลากะพงขาวในจลงหวลดฉะเชรงทรา

 1 10/2556-9/2557  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

J:\Job\00-CrystalRep โครงการ& ตตพพมพพ & ประชชม\โครงการวพจจย (รายละเอตยด & สรชป)\00- ใช ชอจนนตนพพมพพ - รายละเอตยดโครงการวพจจยทตทได ชรจบทชนจจาแนกตามแหลลงทชน เลลอก Choice-หจวเฉพาะทชน

ในข ชอ 1-3,8,9.rpt



รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายในมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 60 of 68

ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตรแหลลงททน 

นายเสถซยร แสงแถวทรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรณเกษตร

การสการวจความตกองการการรลบ

บรรการทางวรชาการของชทมชนและ

สลงคมในเขตจลงหวลดตราด

 1 10/2556-9/2557  50,000.00

อ.พลชราวดซ ศรซบทญเรถอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรณเกษตร

โครงการศศกษาเปรซยบเทซยบการ

เรซยนตามทลกษะเปปาหมายการเรซยน

รกกในศตวรรษทซม 21 ของนรสรตปรรญญา

ตรซ หลลกสกตรปกตรและหลลกสกตร

นานาชาตร (วรจลยชลนนเรซยน)

 2 3/2557-9/2557  5,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      55,000.00 บาท

ภาคววชาสจตวบาล คณะเกษตร กจาแพงแสนแหลลงททน 

นางอรทลย จรนตสถาพร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสลตวบาล

การใชกสารสซจากสมทนไพรในการ

ผลรตไขวดองเปรซนยวหวาน

 1 3/2557-8/2557  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาอาชอวศศกษา คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.ชลยฤทธรธ โพธรสทวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาอาชซวศศกษา

การปรลบปรทงหลลกสกตร "การศศกษา

นอกระบบเพถมอพลฒนาสลงคม" (หลลก

สกตรปรรญญาโท)

 1 1/2557-7/2559  5,000.00

ผศ.จทฬารลตนณ วลฒนะ

     คณะศศกษาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาอาชซวศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

รายไดดคณะสจตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.อทคเดช บทญประกอบ

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสรซรวรทยา

การโคลนและวรเคราะหณเปรซยบเทซยบ

ยซน zinc-fnger protein บน

โครโมโซม Y (ZFY) ระหววางสทนลข

ไทยพลนธทณบางแกกว และสลตวณวงศณสทนลข

ชนรดอถมนของประเทศไทย

 1 7/2557-6/2558  99,750.00

ผศ.จตทพร หนกสทด

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรณคลรนรกสลตวณเลซนยง
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นายสมหมาย หอมสวาท

     คณะสลตวแพทยศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสรซรวรทยา

การโคลนและวรเคราะหณเปรซยบเทซยบ

ยซน zinc-fnger protein บน

โครโมโซม Y (ZFY) ระหววางสทนลข

ไทยพลนธทณบางแกกว และสลตวณวงศณสทนลข

ชนรดอถมนของประเทศไทย

 1 7/2557-6/2558  99,750.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      99,750.00 บาท

รายไดดสลวนกลาง มก.รายไดดคณะวนศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.นลนทชลย พงศณพลฒนานทรลกษณ

     คณะวนศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาชซววรทยาปปาไมก

โครงการวรจลยเพถมอกกาหนดแนวทาง

การพลฒนาปปาสาธรตวลงนนกาเขซยว

 1 4/2557-9/2559  550,000.00

นางสาวนรรนธร จกาวงษณ

     คณะวนศาสตรณ บางเขน

     ศกนยณวรจลยปปาไมก

ผศ.พยลตตรพล ณรงคะชวนะ

     คณะวนศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมปปาไมก

ผศ.แสงสรรคณ ภกมรสถาน

     คณะวนศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาอนทรลกษณวรทยา

ผศ.รทวงเรถอง พกลศรรร

     คณะวนศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวนวลฒนวรทยา

ผศ.สราวทธ สลงขณแกกว

     คณะวนศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาชซววรทยาปปาไมก

อ.ปปยวลตนณ ดรลกสลมพลนธณ

     คณะวนศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมปปาไมก

นายวสลนตณ จลนทรณแดง

     คณะวนศาสตรณ บางเขน

     สกานลกงานเลขานทการ

อ.พรชรต ลกาใย

     คณะวนศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาการจลดการปปาไมก

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      550,000.00 บาท
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รายไดดหนลวยงานแหลลงททน 

อ.ทนทวงศณ จลกษทพา

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรณ สถรตร และคอมพรวเตอรณ

รกปแบบเวดบเซอรณวรสการเยซมยมชม

ศกนยณการเรซยนรกกสวนไมกหอมบน

สมารณตรกปแบบเวดบเซอรณวรสการเยซมยม

ชมศกนยณการเรซยนรกกสวนไมกหอมบน

สมารณตโฟน: กรณซตลวอยวางศกนยณการ

เรซยนรกกสวนไมก

 1 2/2557-1/2558  35,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

ศวลปศาสตรรและววทยาการแหลลงททน 

อ.มยทลา ไชยคกาบลง

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาการจลดการ สกลนคร

     ภาควรชาการจลดการธทรกรจ

มกลควาทางนรเวศนณวรทยาปปาไมกใน

ประเทศกกาลลงพลฒนา: วรเคราะหณแบบ 

MRA

 1 10/2556-9/2557  38,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      38,000.00 บาท

ศผนยรววจจยธทรกวจเพาะเลอตยงสจตวรนตจาแหลลงททน 

ผศ.นรตร ชกเชรด

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชซววรทยาประมง

ผลของ Amasil NA ตวอการเจรรญเตรบ

โต การรอดตายของกทกงขาวแวนนา

ไม

 1 12/2556-6/2557  100,000.00

ผศ.นรตร ชกเชรด

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชซววรทยาประมง

ผลของ สาร AntaOX ตวอการเจรรญ

เตรบโต การรอดตายของกทกงขาวแวน

นาไม

 2 12/2556-11/2557  100,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ศผนยรววจจยเศรษฐศาสตรรประยทกตร ม.ก.แหลลงททน 

อ.ธนสรน ถนอมพงษณพลนธณ

     คณะเศรษฐศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรณ

การประเมรนผลกระทบของโครงการ

ปรลบปรทงพลนธทณอกอยโดยนลกวรจลย

มหาวรทยาลลยเกษตรศาสตรณ

 1 10/2556-9/2557  200,000.00

อ.สราวทธ รทวงเมฆารลตนณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพถชไรวนา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอแหลลงททน 

อ.อารซยณ อรนทรณนวล

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

กรจกรรมการยลบยลนงการเจรรญของ

จทลรนทรซยณดกวยสารสกลดจากยอ

 1 2/2557-1/2558  5,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ (ศสวท)แหลลงททน 

อ.พรไพรรนทรณ รทวงเจรรญทอง

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

ผลของปทปยเคมซแหลวงไนโตรเจนตวอ

การเจรรญเตรบโตและคทณภาพคะนก

 1 10/2556-9/2557  5,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ (ศสวท.)แหลลงททน 

อ.อรนทรรา ขกดแกกว

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

การศศกษาศลกยภาพทางอลลลรโลพา

ธรของวลชพถชบางชนรด

 1 2/2557-1/2558  15,384.00

อ.ศศรวดซ บทญญะอททธยาน

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     โครงการจลดตลนงสายวรชาเคมซ

องคณประกอบทางเคมซจากตกนยมโดย

เกลดดหอย

 2 2/2557-1/2558  15,384.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      30,768.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 

อ.รลชพล พะวงศณรลตนณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

การปรลบสภาพเพถมอผลรตแกดสชซวภาพ

โดยกระบวนการหมลกแบบไมวใชก

ออกซรเจนของขทยมะพรกาวรววมกลบมกล

วลว

 1 10/2556-9/2557  5,000.00

นายธลญวรทยณ พลายงาม

     หลลกสกตรวรทยาศาสตรณชซวภาพ สายวรชาวรทยา

ศาสตรณ คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ

     

นายเวสารลช สทนทรชลยบรกณณ

     หลลกสกตรวรทยาศาสตรณชซวผลรตภลณฑณ สายวรชา

วรทยาศาสตรณ คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ

     

อ.สททธรชา ณ ระนอง ธรรมสรทธรรงคณ

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     โครงการจลดตลนงสายวรชาจทลชซววรทยา

การผลรตไซลรทอลจากไฮโดรไลเสท

ชานอกอยดกวยยซสตณทซมผวานการปรลบ

ปรทงพลนธทณโดยวรธซ induced 

mutagenesis

 2 2/2557-1/2558  15,000.00

สโรชา สงคณเนย

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ
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รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.พรรมา พรรรยางกกร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

ผลของวรธซการปรทงตวอสารตกานอนทมกล

อรสระและการยลบยลนงเชถนอแบคทซเรซย

ในดอกแค

 1 2/2557-1/2558  5,000.00

ไพลรน ศรรรสวลสดรธ

     นรสรตปรรญญาตรซหลลกสกตรวรทยาศาสตรณชซวภาพ

     

ผศ.จทฑาทรพยณ โพธรธอทบล

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     โครงการจลดตลนงสายวรชาจทลชซววรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอคณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.พรรมา พรรรยางกกร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรณ

การเปรซยบเทซยบรกปแบบโปรตซน

ของกทกงแชบกวย 

(Fenneropenaeus 

merguiensis) จากการใชกสาร

ละลายบลฟเฟอรณ ทซม

แตกตวางกลน

 1 2/2557-1/2558  15,000.00

ศทภรดา คณารลกสมบลตร

     นรสรตหลลกสกตรชซวฟลรตภลณฑณ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

สถาบจนคดนควดาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหารแหลลงททน 

นางสาวนราพร พรหมไกรวร

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายเคมซและกายภาพอาหาร

การพลฒนากระบวนการผลรต 

functional ingredients ทซมมซกรดอะ

มรโนและไอโซฟลาโวนอะไกลโคน

สกงจากกากถลมวเหลถองหมลก

 1 7/2557-6/2558  250,000.00

นางพลทธรนลนทณ วารรชนลนทณ

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายจทลชซววรทยาประยทกตณ

นางสาวทรพยณธรดา แกกวตาทรพยณ

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายเคมซและกายภาพอาหาร
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นางสาววนรดา ปานอททลย

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายจทลชซววรทยาประยทกตณ

การพลฒนากระบวนการผลรต 

functional ingredients ทซมมซกรดอะ

มรโนและไอโซฟลาโวนอะไกลโคน

สกงจากกากถลมวเหลถองหมลก

 1 7/2557-6/2558  250,000.00

นางสาวกลญญรลตนณ กลญญาคกา

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายจทลชซววรทยาประยทกตณ

นางสาวจทฑามาศ กลรมนโซดา

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายจทลชซววรทยาประยทกตณ

นางสาวสทวซณา จลนทพรรลกษณ

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลรตและแปรรกป

ผลของการใชกสารไคโตซานตวอ

คทณภาพของผลรตภลณฑณลกกชรนนหมก

 2 2/2557-2/2558  35,000.00

นายนรพลฒนณ ลรนมสงวน

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลรตและแปรรกป

นางสาวสทภลคชนมณ คลวองดซ

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลรตและแปรรกป

นางสาวศลนสนซยณ อทดมระตร

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายเคมซและกายภาพอาหาร

ศศกษาคทณสมบลตรเคมซ-ฟปสรกสณ และ

คทณสมบลตรการเปปนอรมลลซรไฟเออรณ

ของไซโลโอลรโกแซคคาไรดณทซมผวาน

การดลดแปรดกวยวรธซเอสเทอรณรรฟปเค

ชลมนกลบกรดไขมลน

 3 3/2557-12/2557  35,000.00

Shoichi Gohtani

     Department of Applied Biological Science, 

Faculty of Agriculture, Kagawa University, 

Kagawa, Japan

     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      320,000.00 บาท

สถาบจนคดนควดาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร ม.เกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ดร.วรชชา ตรซสทวรรณ

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสทขภาพ

ฟองโฟมปรทงรสกศมงสกาเรดจรกป 1 6/2557-5/2558  150,000.00
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น.ส.สมลชญา ตาทองศรซ

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร ฝปาย

โภชนาการและสทขภาพ ม.เกษตรศาสตรณ

     

ฟองโฟมปรทงรสกศมงสกาเรดจรกป 1 6/2557-5/2558  150,000.00

นายศรรรพงษณ เทศนา

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายวรศวกรรม

ดร.เกศศรณซ ตระกกลทรวากร

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสทขภาพ

ดร.เนตรนภรส วลฒนสทชาตร

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสทขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

สถาบจนคดนควดาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหาร ม.เกษตรศาสตรรภายใตดโครงการ IFRPD รลวมสรดางสรรครนวจต

กรรม ประจจาปป

แหลลงททน 

นางจลนทรณเพดญ แสงประกาย

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสทขภาพ

โครงการผลรตภลณฑณซอสหมลกลดสาร

กวอมะเรดงในชถมอ "ซทปเปอรณซอส"

 1 7/2557-2/2558  100,000.00

ดร.อรไท สวลสดรชลยกทล

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสทขภาพ

นางสาววาสนา นาราศรซ

     สถาบลนคกนควกาและพลฒนาผลรตภลณฑณอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสทขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

สาขาพจฒนาสจงคม คณะสจงคมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ชลยรลตนณ วงศณกรจรทวงเรถอง

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     สาขาวรชาการบรรหารและพลฒนาสลงคม

ความครดเหดน ความพศงพอใจ และ

ความตกองการทซมมซตวอการจลดการ

ศศกษาของสาขาพลฒนาสลงคม คณะ

สลงคมศาสตรณ มหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ

 1 1/2557-9/2557  10,000.00

อ.สานรต ฤทธรธมนตรซ

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     สาขาวรชาการบรรหารและพลฒนาสลงคม
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นางสาวณลฐสทภรณณ เตซยวเพชรภลสกร

     คณะสลงคมศาสตรณ บางเขน

     สาขาวรชาการบรรหารและพลฒนาสลงคม

ความครดเหดน ความพศงพอใจ และ

ความตกองการทซมมซตวอการจลดการ

ศศกษาของสาขาพลฒนาสลงคม คณะ

สลงคมศาสตรณ มหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ

 1 1/2557-9/2557  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

สายววชาคณวตศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

ผศ.สรทธรพงศณ รลกตะเมธากกล

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรณ สถรตร และคอมพรวเตอรณ

การวรจลยในชลนนเรซยนรายวรชาสมการ

เชรงอนทพลนธณสามลญ (02731231)

 1 11/2556-9/2557  10,000.00

ผศ.พรพรศ ยรนมประยกร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรณ สถรตร และคอมพรวเตอรณ

ผศ.พรพรศ ยรนมประยกร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรณ สถรตร และคอมพรวเตอรณ

บางรกปแบบเชรงสถรตรของการวลด

ความเหดนพกองตกองกลนระหววางสองผกก

ประเมรน: ทฤษฎซและการประยทกตณ

 2 11/2556-9/2557  10,000.00

ผศ.สรทธรพงศณ รลกตะเมธากกล

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรณ สถรตร และคอมพรวเตอรณ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

สายววชาคณวตศาสตรร สถวตวและคอมพววเตอรรแหลลงททน 

รศ.วรรลตนณ สทวรรณาภรชาตร

     คณะศรลปศาสตรณและวรทยาศาสตรณ กกาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรณ สถรตร และคอมพรวเตอรณ

ปปจจลยทซมสวงผลตวอการเขกาชลนนเรซยนวรชา

แคลคกลลส 1 ของนรสรตมหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ วรทยาเขตกกาแพง

แสน

 1 10/2556-9/2557  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

สจานจกสลงเสรวมและฝฝกอบรมแหลลงททน 

อ.กรตตร สรมศรรรวงษณ

     สกานลกสวงเสรรมและฝฝกอบรม บางเขน

     ฝปายวรเคราะหณโครงการและหลลกสกตรการฝฝกอบรม

ผลสลมฤทธรธของยททธศาสตรณการถวาย

ทอดเทคโนโลยซของสกานลกสวงเสรรม

และฝฝกอบรม

 1 2/2557-9/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

สจานจกสลงเสรวมและฝฝกอบรม กจาแพงแสนแหลลงททน 
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นางสาคร ชรนวงคณ

     สกานลกสวงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจลยและพลฒนา

สถานการณณและแนวทางการพลฒนา

โรงสซขกาวชทมชนอกาเภอกกาแพงแสน 

ภายใตกโครงการตกนแบบการพลฒนา

ชาวนาและการผลรตขกาวไทยครบ

วงจรสกวความยลมงยถน มหาวรทยาลลย

เกษตรศาสตรณ วรทยาเขตกกาแพง

แสน (โมเดลขกาวกกาแพงแสน)

 1 6/2557-12/2557  10,000.00

นายเพรมม สทรลกษา

     สกานลกสวงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายสวงเสรรมและเผยแพรวฝฝกอบรม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

หนลวยปฏวบจตวการววจจยเชอทยวชาญเฉพาะทางดดานการจจดระบบและนวเวศววทยาของสจตวร (หนลวยววจจยยลอย

ปรสวตววทยา)

แหลลงททน 

ผศ.วลชรรยา ภกรซวรโรจนณกทล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

การศศกษาปรสรตระยะตลวอวอนกลทวม 

Gnathiid จากปลาทะเลในอวาวไทย

บรรเวณจลงหวลดชลบทรซ

 1 1/2557-12/2557  15,000.00

ดร. อภรฤดซ สงสทข

     สาขาประมง คณะเกษตรศาสตรณและทรลพยากร

ธรรมชาตร มหาวรทยาลลยเทคโนโลยซราชมงคลตะวลน

ออก

     

ผศ.วลชรรยา ภกรซวรโรจนณกทล

     คณะวรทยาศาสตรณ บางเขน

     ภาควรชาสลตววรทยา

การศศกษาปรสรตวงศณ Cymothoidae 

จากปลาทะเลในอวาวไทย บรรเวณ

จลงหวลดชลบทรซ

 2 1/2557-12/2557  15,000.00

ดร.อภรฤดซ สงสทข

     สาขาประมง คณะเกษตรศาสตรณและทรลพยากร

ธรรมชาตร มหาวรทยาลลย เทคโนโลยซราชมงคลตะวลน

ออก

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

รวมท ททงส งทน     251  โครงการ     งบประมาณ      19,502,826.00 บาท
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