
รายละเออยดโครงการววจจยทอทไดดรจบททนอทดหนทนววจจยภายในมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปปงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 1 of 71

เง งนรายไดดของหนนวยงาน

Faculty of Business Administration, Kasetsart Universityแหลลงททน 

ผศ.สสรางคค เหหนสววาง

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการเงรน

การศศกษาผลกระทบคะแนนบรรษษท

ภรบาลและโครงสรรางผผรถถอหสรนตวอผล

ตอบแทนผรดปกตรและผลประกอบ

การเชรงการเงรน : การศศกษาเชรง

ประจษกษคในตลาดหลษกทรษพยคแหวง

ประเทศไทย

 1 8/2558-9/2559  120,000.00

อ.นนทภพ เพชรทอง

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการเงรน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

KUNRU Nanotechแหลลงททน 

รศ.สรรรพล อนษนตวรสกสล

     คณะวรศวกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมม

Bivariate Distribution of 

Molecular Weight and 

Comonomer Composition using 

TREFxGPC Analysis

 1 8/2558-7/2560  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

ScRF คณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.นพฤทธรธ จรนษนทสยา

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาฟฟสรกสค

การไหลซศมของพษทธะแขหงเกรหงใน

แบบจจาลองไอซรงสคปฟนกลาสสองมรตร: 

ระเบมยบวรธมการเดรนสสวม

 1 10/2557-9/2558  75,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      75,000.00 บาท

กองททนคณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.อภรชาตร ใจอารมยค

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

แนวทางการพษฒนาเจตคตรตวอ

วรชาชมพครผเกษตรของนรสรตฝฝกสอน 

สาขาวรชาการจษดการเรมยนรผร เกษตร

และสรสงแวดลรอมศศกษา คณะศศกษา

ศาสตรคและพษฒนศาสตรค 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 1/2558-12/2558  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

กองททนคณะสจงคมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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รศ.สรรรกร กาญจนสสนทร

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภผมรศาสตรค

ศษกยภาพและบทบาทขององคคกรตวอ

การตอบสนองทรศทางและความตรอง

การกจาลษงคนสจาหรษบการพษฒนา

สษงคม

 1 11/2557-9/2558  40,000.00

อ.พรเทพ พษฒธนานสรษกษค

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษงคมวรทยาและมานสษยวรทยา

นางสาวณษฐสสภรณค เตมยวเพชรภษสกร

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     สาขาวรชาการบรรหารและพษฒนาสษงคม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

กองททนพจฒนาคณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

รศ.ภษทรกรตตรธ เนตรนรยม

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการเงรน

การปรษบตษวเมถสอสภาพแวด

ลรอมธสรกรจเปลมสยนแปลง กรณมศศกษา

กลสวมธสรกรจสรสงพรมพคและสถสอสาร

 1 3/2558-9/2559  60,000.00

อ.ณษฐวสฒร คผวษฒนเธมยรชษย

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการเงรน

การวรเคราะหคแบบเซมรแวรรโอแกรม

ในขรอมผลธสรกรรมของอสษงหารรม

ทรษพยค: กรณมศศกษาของ

คอนโดมรเนมยมในกรสงเทพมหานคร

 2 7/2558-7/2561  120,000.00

ดร.ปฟยวษลยค ศรมขจา

     กระทรวงการคลษง

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      180,000.00 บาท

กองททนพจฒนาคณะสจตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 

อ.ปปจฉรมา สรทธรสาร

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตวแพทยสาธารณสสขศาสตรค

การตรวจคษดกรองและการแยกแยะ

ฤทธรธตรานแบคทมเรมยและตรานไวรษส

ของสารออกฤทธรธทางชมวภาพจาก

สารสกษดพถชธรรมชาตรในแบคทมเรมย

และในไวรษสตรดตวอระหววางสษตวคและ

คนทมสถผกมองขราม

 1 11/2557-11/2558  100,000.00

ผศ.วษนดม เทมสยงธรรม

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลมนรคสษตวคใหญวและสษตวคปปา

การสจารวจหาระดษบแคลเซมยมใน

เลถอดแพะนมในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย

 2 5/2558-9/2559  90,000.00
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มงคล ชวนรช

     คณะสษตวแพทยศาสตรค มหาวรทยาลษยเทคโนโลยม

มหานคร

     

การสจารวจหาระดษบแคลเซมยมใน

เลถอดแพะนมในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย

 2 5/2558-9/2559  90,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      190,000.00 บาท

กองททนพจฒนาอาจารยรคณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

รศ.ศศรวรมล มมอจาพล

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบษญชม

การบษญชมสถบสวน กรณมศศกษา ABC 

University

 1 12/2557-2/2558  120,000.00

ผศ.พษนธรภา ศรมนามเมถอง

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบษญชม

ผศ.วรมล รอดเพหชร

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบษญชม

ผศ.อภรชาตร พงศคสสพษฒนค

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการเงรน

การปรษบตษวของเงรนทสนหมสนเวมยน: 

การศศกษาเชรงประจษกษคในตลาดหลษก

ทรษพยคแหวงประเทศไทย

 2 8/2558-9/2559  120,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      240,000.00 บาท

กองททนยลอยอทดมวจงตาล คณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.อดรศร ยะวงศา

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลมนรคสษตวคใหญวและสษตวคปปา

ความสษมพษนธคระหววางความเขรมขรน

ของยผเรมยไนโตรเจนในเนนจานมกษบ

ดษชนมระบบสถบพษนธสคของโคนม

 1 6/2558-12/2559  150,000.00

นายศสภชาตร ปานเนมยม

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     สจานษกงานเลขานสการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

กองททนยลอยฮผเวฟารรมา คณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรสาสตรรแหลลงททน 

รศ.อดรศร ยะวงศา

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลมนรคสษตวคใหญวและสษตวคปปา

การวรเคราะหคโดยประมาณของ

อาหารขรนโคดรวยเครถสองอรนฟราเรด

สเปกโทรสโกปป

 1 7/2558-12/2559  100,000.00

รศ.พรษณส ตสลยกสล

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตวแพทยสาธารณสสขศาสตรค

การศศกษาคสณภาพนนจาและเชถนอดถนอยา

ในระบบการเลมนยงไกวเนถนอในประเทศ

ไทย

 2 10/2557-9/2558  400,000.00
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อ.ศสภร ทองยวน

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตวแพทยสาธารณสสขศาสตรค

การศศกษาคสณภาพนนจาและเชถนอดถนอยา

ในระบบการเลมนยงไกวเนถนอในประเทศ

ไทย

 2 10/2557-9/2558  400,000.00

อ.ชลาลษย เรถองหรรษญ

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตวแพทยสาธารณสสขศาสตรค

นางศรมสมษย วรรรยารษมภะ

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตวแพทยสาธารณสสขศาสตรค

นางสาวจสรมยค ปานกจาเหนรด

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตวแพทยสาธารณสสขศาสตรค

ชมพผนสช พมสงทอง

     บรรษษทฮผเวฟารคมา

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

กองททนววจจยและพจฒนาอาจารยรคณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

รศ.ศศรวรมล มมอจาพล

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบษญชม

Factors Infuencing Fraud: A 

Case of ABC University, Thailand

 1 12/2557-2/2558  120,000.00

ผศ.วรมล รอดเพหชร

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบษญชม

ผศ.พษนธรภา ศรมนามเมถอง

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบษญชม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

กองททนสลงเสรวมและพจฒนาการววจจย คณะววทยาการจจดการแหลลงททน 

อ.ศรษณยค ดษสนสถรตยค

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     สาขาการจษดการโลจมสตรกสค

การรษบรผรและพฤตรกรรมความ

ปลอดภษยในการเดรนทางของผผร

โดยสารเรถอคลองแสนแสบ

 1 9/2558-8/2559  75,000.00

อ.ณรงคคพงศค เพรสมผล

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      75,000.00 บาท
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กองททนสนจบสนทนงานววจจย คณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรและททนสลวนตอวแหลลงททน 

ผศ.สมชษย สษจจาพรทษกษค

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลมนรคสษตวคใหญวและสษตวคปปา

การแสดงออกของ glucose 

transporter -2, -3 และ -5 

(GLUT-2, -3 และ -5) ทมสผรวของตษว

อสสจรในนนจาเชถนอชรางเอเชมย

 1 4/2559-3/2560  70,000.00

นางสาวอรวรรณค บสตรดม

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคและทรษพยากรการผลรตสษตวค

นายกรไชย (มษงกร) กรแกรวรษตนค (ดจายษง)

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลรนรกสษตวคเลมนยง

นางสาวจสฑามาส รษตนคสณผประการ

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     โรงพยาบาลสษตวค มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค 

กจาแพงแสน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

การพจฒนาทรจพยากรมนทษยรและชทมชนแหลลงททน 

รศ.ประสงคค ตษนพรชษย

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

แผนแมวบทการวรจษยทางดรานการ

พษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน: 

กรณมศศกษาภาควรชาการพษฒนา

ทรษพยากรมนสษยคและชสมชน มหา

วรทยาลษยเกษตรศาสรค

 1 8/2558-1/2559  150,000.00

ผศ.สษนตร ศรมสวนแตง

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

คณะเกษตรแหลลงททน 

อ.อษศเลข รษตนวรรณม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชากมฏวรทยา

การวรเคราะหคเครถสองหมายดมเอหนเอ

แบบบารคโครดเพถสอระบสชนรดของ

เพลมนยอวอน (Hemiptera: 

Aphididae) ในพถชตระกผลถษสวทมส

สจาคษญทางเศรษฐกรจ

 1 10/2557-9/2558  200,000.00
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ดร. เอกชษย จรรษฏฐรตรกสล

     ภาควรชาชมววรทยา คณะวรทยาศาสตรค 

มหาวรทยาลษยมหรดล

     

การวรเคราะหคเครถสองหมายดมเอหนเอ

แบบบารคโครดเพถสอระบสชนรดของ

เพลมนยอวอน (Hemiptera: 

Aphididae) ในพถชตระกผลถษสวทมส

สจาคษญทางเศรษฐกรจ

 1 10/2557-9/2558  200,000.00

อ.เบญจคสณ แสงทองพราว

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชากมฏวรทยา

ดร. พรสรษฐค พผลประเสรรฐ

     สาขาวรชาชมววรทยา คณะวรทยาศาสตรคและ

เทคโนโลยม มหาวรทยาลษยราชภษฏพรบผลสงคราม

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

คณะเกษตร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.สาวรตรม รษงสรภษทรค

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรคเกษตร

การขษบเคลถสอนปรษชญาของเศรษฐกรจ

พอเพมยงในระดษบบสคคลและครอบ

ครษวของนรสรตคณะเกษตร 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรคในวรชา 

01001311 ภาคตรนปปการศศกษา 

2557

 1 10/2557-2/2559  20,000.00

นาย ภครษฐคคมณค แสงตรมเพชรกลรา

     นรสรตบษณฑรตศศกษา สาขาสวงเสรรมการเกษตร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

อ.ประพรมพรรณ ลรสมสสวรรณค

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

การศศกษาการรษบรผรคสณควาผลรตภษณฑค

ของผผรปกครองทมสมมตวอความตษนงใจซถนอ

ผลรตภษณฑคอาหารสจาเรหจรผปสจาหรษบ

เดหกในประเทศไทย

 1 11/2557-6/2559  120,000.00

อ.ธมรารษตนค วรพรเชฐ

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

การสรรางสรรคคการตลาดเชรง

เหตสการณคของธสรกรจขนาดกลางและ

ขนาดยวอม กรณมศศกษา สจานษกพรมพค

กรอนเมฆ

 2 9/2558-8/2559  120,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      240,000.00 บาท
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คณะมนทษยศาสตรร  มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ธษนวพร เสรมชษยกสล

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

อาเซมยนนรทษศนค:การศศกษาอษตลษกษณค

อาเซมยนในนถทานพถนนบราน

 1 5/2558-5/2559  250,000.00

อ.รษตนพล ชถสนครา

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรรณคดม

นางสาวจรรยา สสพรรณ

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     สถาบษนภาษาศาสตรคและวษฒนธรรมศศกษาราช

นครรนทรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.จสฑารษตนค ศราวณะวงศค

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

การประเมรนหลษกสผตรศรลปศาสตร

มหาบษณฑรต สาขาวรชานรเทศศาสตรค

และสารสนเทศ พสทธศษกราช 2555  

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 8/2558-1/2559  20,000.00

รศ.นธกฤต วษนตตะเมลค

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

ผศ.พรทรพยค เยหนจะบก

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

ผศ.ณษฏฐคชสดา วรจรตรจามรม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

อ.ศรษณยคธร ศศรธนากรแกรว

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

อ.รษตนพล ชถสนครา

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรรณคดม

หนษงใหญวในความดผแลของสจานษก

พรพรธภษณฑสถานแหวงชาตร: การ

ศศกษาอนสภาคทางคตรชนวรทยา

 2 4/2558-4/2559  50,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร และ ภาคววชาวรรณคดอ คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจย

เกษตรศาสตรร

แหลลงททน 
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อ.กฤตยา ณ หนองคาย

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรรณคดม

การปรษบปรสงและพษฒนาหลษกสผตร

ศรลปศาสตรบษณฑรต สาขาวรชา

วรรณคดม พสทธศษกราช 2555

 1 6/2558-12/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร และภาคววชาภาษาไทยแหลลงททน 

ดร.สมาน แกรวเรถอง

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การวรจษยเพถสอปรษบปรสงและพษฒนา

หลษกสผตรศรลปศาสตรคบษณฑรต(ภาษา

ไทย)

 1 4/2558-6/2559  28,500.00

ดร.สมาน แกรวเรถอง

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

รศ.ชลอ รอดลอย

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

ผศ.โกวรทยค พรมพวง

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

อ.บสญเลรศ วรวรรณค

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

อ.พษชราพรรณ กะตากผล

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      28,500.00 บาท

คณะววทยาการจจดการแหลลงททน 

ผศ.นรตยา งามแดน

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการเงรนและการบษญชม

การประเมรนความเหมาะสมของ

สถานทมสฝฝกงานของนรสรตสาขาการ

บษญชม

 1 5/2558-10/2558  20,000.00

อ.ภษสรา พงษคสสขเวชกสล

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชามนสษยศาสตรคและสษงคมศาสตรค

ความสษมพษนธคระหววางแรงจผงใจและ

กลยสทธคการเรมยนภาษาอษงกฤษของ

นรสรตมหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค 

วรทยาเขตศรมราชา

 2 7/2558-6/2559  40,000.00

อ.มนษสรา เรมยนสสเมธธราดล

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชามนสษยศาสตรคและสษงคมศาสตรค
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รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

คณะววทยาการจจดการ ม.เกษตรศาสตรร ววทยาขตศรอราชาแหลลงททน 

ผศ.จสฑามาศ ทวมไพบผลยควงษค

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

การจษดการแรงงานตวางดราวสจาหรษบ 

SME ภาคการผลรตในพถนนทมสภาค

ตะวษนออกของไทย

 1 6/2558-6/2560  211,500.00

ผศ.จสฑามาศ ทวมไพบผลยควงษค

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

ผศ.สสวรรธนนา เทพจรต

     คณะศรลปศาสตรคประยสกตค มหาวรทยาลษย

เทคโนโลยมพระจอมเกลราพระนครเหนถอ

     

ผศ.จสฑามาศ ทวมไพบผลยควงษค

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

การเสนอขายแรงงานของแรงงาน

ตวางดราวและการตษดสรนใจจรางแรง

งานตวางดราวของ SME ในพถนนทมสภาค

ตะวษนออก

 2 6/2558-6/2560  158,500.00

ผศ.จสฑามาศ ทวมไพบผลยควงษค

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

ผศ.สสวรรธนา เทพจรต

     คณะศรลปศาสตรคประยสกตค มหาวรทยาลษย

เทคโนโลยมพระจอมเกลราพระนครเหนถอ

     

อ.ยสวดม ศรรรยทรษพยค

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

อ.ปฐมวษฒนค สสระประจรต

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชามนสษยศาสตรคและสษงคมศาสตรค

นายพชร สสขสสเมฆ

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

ผศ.จสฑามาศ ทวมไพบผลยควงษค

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

ประสรทธรภาพของแรงงานตวางดราวทมส

มมตวอผผรประกอบการ SME

 3 6/2558-6/2560  150,000.00
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อ.เจษฎา วงศคแสนสสขเจรรญ

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

ประสรทธรภาพของแรงงานตวางดราวทมส

มมตวอผผรประกอบการ SME

 3 6/2558-6/2560  150,000.00

ผศ.จสฑามาศ ทวมไพบผลยควงษค

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

มสมมองหลากมรตรเกมสยวกษบการจราง

แรงงานตวางดราวของ SME ในภาค

ตะวษนออก: การวรจษยแบบผสมวรธม

 4 6/2558-6/2560  540,000.00

รศ.อจานาจ ธมระวนรช

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจษดการ

ผศ.สสวรรธนนา เทพจรต

     คณะศรลปศาสตรคประยสกตค มหาวรทยาลษย

เทคโนโลยมพระจอมเกลราพระนครเหนถอ

     

อ.เจษฎา วงศคแสนสสขเจรรญ

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

อ.ยสวดม ศรรรยทรษพยค

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

อ.ปฐมวษฒนค สสระประจรต

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชามนสษยศาสตรคและสษงคมศาสตรค

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      1,060,000.00 บาท

คณะววทยาการจจดการ มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

ผศ.ประไพพรศ สวษสดรธรษมยค

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการเงรนและการบษญชม

ปปจจษยทมสมมอรทธรพลตวอการลงทสนในรผป

ของเงรนลงทสนและอสษงหารรมทรษพยค

เพถสอการลงทสนของบรรษษทจด

ทะเบมยนในตลาดหลษกทรษพยคแหวง

ประเทศไทย

 1 8/2558-8/2559  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

คณะววทยาการจจดการ มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 
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ผศ.พรมพรรณ สสจารรนพงคค

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาอสตสาหกรรมบรรการ

สววนประสมทางการตลาดเพถสอสวง

เสรรมการทวองเทมสยวในศผนยคศศกษา

ธรรมชาตรและอนสรษกษคปปาชายเลน

เพถสอการทวองเทมสยวเชรงนรเวศ ใน

จษงหวษดชลบสรม

 1 11/2557-4/2558  65,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.นพฤทธรธ จรนษนทสยา

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาฟฟสรกสค

การประยสกตคการประมวลผลภาพ 

ในปฏรบษตรการวษดจสดนนจาคราง

 1 9/2558-5/2559  15,000.00

รศ.เกมยรตรทวม ชผวงศคโกมล

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาชมวเคมม

การออกแบบ การสษงเคราะหคและ

การทดสอบทางชมวภาพของสารยษบ

ยษนงไคเนสกลสรลมใหมว

 2 10/2557-9/2558  370,000.00

อ.แมทธรว พอล กลมสษน

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเคมม

รศ.จรรศษกดรธ วงศคเอกบสตร

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาฟฟสรกสค

อษนตรกรรรยาของวรตามรนอมบนเยถนอ

ไขมษนแบบสองชษนน

 3 11/2557-6/2559  175,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      560,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.นภชนก มงคลธจารงกสล

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาชมวเคมม

การเหนมสยวนจาเซลลคตรนกจาเนรดจาก

เนถนอเยถสอไขมษนเพถสอใชรเปปนเซลลคเยมสอบส

ผรวของลรนนหษวใจสจาหรษบวรศวกรรม

เนถนอเยถสอ

 1 3/2558-3/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร บางเขนแหลลงททน 

อ.พรมสรรม สสวรรณะ

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวษสดสศาสตรค

การใสวแรวธาตสกลษบเขราไปในกระดผก

ทมสถผกสลายแรวธาตส: การสษงเคราะหค

และสมบษตรเชรงกล

 1 12/2557-10/2558  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตบางเขนแหลลงททน 
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ดร.วศรนม อษศวเสรมเลรศ

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรคพถนนพรภพ

เสรนทางศศกษาธรณมวรทยาดรานความ

หลากหลากของสรสงมมชมวรตยสคเพอรค

เมมยนและตะกอนถนจา บรรเวณเขา

เอราวษณ จษงหวษดลพบสรม

 1 7/2559-6/2560  221,100.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      221,100.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร และภาคววชาจทลชอวววทยาแหลลงททน 

ผศ.วรรณา มาลาพษนธสค

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจสลชมววรทยา

ความสามารถในการยษบยษนงเชถนอรากวอ

โรคพถชของแบคทมเรมยกรดแลคตรกทมส

คษดแยกไดรจากดรน

 1 8/2558-5/2559  13,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรและภาคววชาจทลชอวววทยาแหลลงททน 

ผศ.วรรณา มาลาพษนธสค

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจสลชมววรทยา

การดผดซษบโลหะหนษกดรวยวรธมทาง

ชมวภาพโดยแบคทมเรมยกรดแลคตรกทมส

คษดแยกจากดรนบางกระเจรา

 1 8/2558-5/2559  13,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ศมณพร สสทธรบาก

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธาและสรสงแวดลรอม

การจษดการขยะพลาสตรกในเขต

เทศบาลนครสกลนคร

 1 10/2557-9/2558  30,000.00

อ.พรธรดา เสนไสย

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธาและสรสงแวดลรอม

นายกรรชศรวะโรจนค  รษตนกรณค

     สจานษกงานสาธารณสสขอจาเภอกสดบาก

     

ผศ.ภษทราวดม ประเสรรฐสษงขค

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรทยาศาสตรคทษสวไป

เซตภายนอกในปรรภผมรสองโครง

สรรางเลหกสสดชนรดเบตรา

 2 10/2557-9/2558  50,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตเฉลวมพระเกอยรตว จจงหวจด

สกลนคร

แหลลงททน 

อ.ศษกดรธดา คจาจษนทรค

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถสองกลและการผลรต

การกระจายสรนคราสจาหรษบตษวแทน

จจาหนวายรถจษกรยานยนตคใหรมมควาใชร

จวายรวมนรอยสสด

 1 11/2557-9/2558  50,000.00
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อ.วรเรขา คจาจษนทรค

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถสองกลและการผลรต

การกระจายสรนคราสจาหรษบตษวแทน

จจาหนวายรถจษกรยานยนตคใหรมมควาใชร

จวายรวมนรอยสสด

 1 11/2557-9/2558  50,000.00

อ.นสจรรนทรค ศรรรวาลยค

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรทยาศาสตรคทษสวไป

การกจาจษดพาราฟปนรลมนไดเอมมนใน

นนจาทรนงสมยรอมผม ดรวยซมโอไลตค Y และ

ซมโอไลตคทมสดษดแปรดรวยสารลดแรงตศง

ผรว HDTMA

 2 2/2558-9/2558  40,000.00

อ.วรเรขา คจาจษนทรค

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถสองกลและการผลรต

การจษดตารางผลรตโรงงานขนมปปง

และเครก

 3 11/2557-9/2558  50,000.00

อ.ศษกดรธดา คจาจษนทรค

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถสองกลและการผลรต

อ.ฐรตาภรณค พวอบสตรดม

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธาและสรสงแวดลรอม

ปปจจษยทมสมมผลตวอการตษดสรนใจในการ

เลถอกประมผลงานโครงการกวอสรราง

ขององคคกรปกครองสววนทรองถรสนใน

เขตพถนนทมสจษงหวษดสกลนคร นครพนม 

และมสกดาหาร

 4 2/2558-9/2558  50,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      190,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

รศ.สรรรพล อนษนตวรสกสล

     คณะวรศวกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมม

Simulation of CCD Calibration 

Curve for PE/PP Blends

 1 8/2558-7/2560  450,000.00

รศ.สสรมรษตนค ผลศรลปป

     คณะวรศวกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวษสดส

การแยกซรงคคเฟอรคไรทคทมสมมอยผวในฝสปน

จากเตาอาครคคไฟฟฟาดรวยกระบวน

การสะอาด

 2 4/2558-3/2559  50,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      500,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาเเพงเเสนแหลลงททน 

ผศ.หทษยเทพ วงศคสสวรรณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถสองกล

ระบบอษจฉรรยะสจาหรษบระบบปรษบ

อากาศแบบนนจาเยหนขนาดเลหก

 1 3/2558-2/2559  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 
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อ.อมรฤทธรธ พสทธรพรพษฒนคขจร

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรค

การตรวจสอบรอยรราวไขวโดยใชร

เทคนรคประมวลผลภาพ

 1 5/2558-4/2559  20,000.00

อ.ปรมดา ปรากฏมาก

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถสองกล

การพษฒนาเครถสองเคลถอบเมลหดขราว

สารดรวยกระบวนการฟลผอรไดซคเบด (

ระยะ2)

 2 4/2558-4/2559  40,000.00

ผศ.กษนตคธกรณค เขาทอง

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถสองกล

การวรเคราะหคความแขหงแรงของโร

เลอรคสเกหตสจาหรษบศษกราชใหมว

 3 5/2558-12/2558  20,000.00

รศ.เชาวค อรนทรประสรทธรธ

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

การศศกษากระบวนการผลรตนนจาถษสว

เขมยวเพาะงอกพาสเจอรคไรสค

 4 2/2558-2/2559  20,000.00

นาย ยงยสทธ พลษบจะโปะ

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร คณะ วรศวกรรม

ศาสตรค กจาแพงแสน

     

นางสาว คนรษฐา บสญเฟฟฟอง

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร คณะวรศวกรรม

ศาสตรค กจาแพงแสน

     

อ.ธนา ชมพสมทรง

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถสองกล

รถนษสงสองคนแบบขษบเคลถสอนสมสลรอ 5 1/2558-8/2558  20,000.00

ผศ.นสชนาฎ สษตยากวม

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรค

ระบบจษดการหลษกสผตรและตรวจ

สอบแผนการเรมยนดรวยตนเองของ

นรสรต ระดษบปรรญญาตรม สจาหรษบคณะ

วรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

 6 3/2558-2/2559  12,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      132,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มก.แหลลงททน 

อ.ปรรญญา พษฒนวสษนตคพร

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

โครงการสษงเคราะหคการประกษน

คสณภาพของสาขาวรชาวรศวกรรม

อสตสาหการ คณะวรศวกรรมศาสตรค

กจาแพงแสน ปป 2558

 1 7/2558-7/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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นายอมรเดช พสทธรพรพษฒนคขจร

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

ผลของสภาวะแสงระหววางกระบวน

การงอกตวอปรรมาณและ

ประสรทธรภาพของสารตรานอนสมผล

อรสระในขราวกลรองงอก

 1 7/2558-7/2559  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.วษนชษย ยอดสสดใจ

     คณะวรศวกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธา

การกษดกรวอนอมกครษนงของเหลหกเสรรม

ในคอนกรมตเสรรมเหลหกทมสไดรรษบการ

ซวอมแซมดรวยวรธมตวางๆ

 1 10/2557-5/2559  50,000.00

ผศ.ศสภวสฒร มาลษยกฤษณะชลม

     คณะวรศวกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธา

การศศกษาผลการเรมยนแบบการออก

เสมยงภาษาอษงกฤษเพถสอพษฒนาการ

พผดภาษาอษงกฤษของนษกศศกษาไทย 

คณะวรศวกรรมศาสตรค มหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค

 2 4/2558-4/2559  50,000.00

นางสาวปฟยวรรณ รษตนวารรนทรคชษย

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน โรงเรมยนสาธรต

แหวงมหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

     

อ.รษงสรรคค วงศคจมรภษทร

     คณะวรศวกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธา

การศศกษาพฤตรกรรมของชรนนสววน

ของโครงถษกภายใตรแรงกระทจา

นอกระนาบ

 3 9/2558-8/2559  87,000.00

รศ.ณษฐวสฒร ขวษญแกรว

     คณะวรศวกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมไฟฟฟา

ระบบควบคสมการสวองสววางแบบ

อษตโนมษตรโดยใชรเทคโนโลยม 

Internet of Things

 4 4/2558-12/2558  270,000.00

นาย เดชาวษตร ศรมสายหยสด

     ไมวระบสหนววยงาน

     

นาย ปณรธร จษนทรครอด

     ไมวระบสหนววยงาน

     

น.ส. อสบลรษตนค ทาแกง

     ไมวระบสหนววยงาน
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นาย ณษฐชนน นษนทนรรษนดรค

     ไมวระบสหนววยงาน

     

ระบบควบคสมการสวองสววางแบบ

อษตโนมษตรโดยใชรเทคโนโลยม 

Internet of Things

 4 4/2558-12/2558  270,000.00

 นาย วมรยสทธ เกมยรตรพรศาลสกสล

     ไมวระบสหนววยงาน

     

นาย กรกต พงศคธนรศร

     ไมวระบสหนววยงาน

     

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      457,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร และททนสลวนตจวแหลลงททน 

ผศ.ชษยยากร จษนทรคสสวรรณค

     คณะวรศวกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถสองกล

การพษฒนาระบบชษสงนนจาหนษกแบบ

พลศาสตรคความเรหวสผง

 1 5/2558-4/2559  100,000.00

นางสาวศรวกาญจนค แจวมสสข

     นรสรตระดษบปรรญญาโท ภาควรชาวรศวกรรมเครถสอง

กล คณะวรศวกรรมศาสตรค

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะศวลปศสาตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 

อ.มลธรรา ศรมถาวร

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

ประสรทธรภาพของสารสกษดหยาบ

จากตจารษบยาไทยในการยษบยษนง

แบคทมเรมยกวอโรคผรวหนษง

 1 5/2558-5/2559  8,517.00

อ.สสทธรเดช ปรมชารษมยค

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรทยาศาสตรคทษสวไป

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,517.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจจดการแหลลงททน 

อ.เดวนตรศษกดรธ ดอกจษนทรค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาภาษาไทยและภาษาตวางประเทศ

การใชรวรธมการดรานคลษงคจาในการ

สอนภาษาอษงกฤษของผผรสอนภาษา

อษงกฤษในสถาบษนอสดมศศกษาในภาค

ตะวษนออกเฉมยงเหนถอตอนบนของ

ประเทศไทย

 1 10/2557-9/2558  35,000.00
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ผศ.กษนยารษตนค สสขะวษธนกสล

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

การพษฒนาการตลาดผลรตภษณฑค ๓ 

ดจา แหวงภผพาน (ผลรตผล

จากเกษตรกรของศผนยคศศกษาการ

พษฒนาภผพานฯ)

 2 1/2558-9/2558  29,000.00

อ.พรชชานษนทค ภาโสภะ

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาการเงรนและการบษญชม

ความสษมพษนธคระหววางตษวชมนวษดผลการ

ดจาเนรนงานทางดรานสษงคมและตษวชมน

วษดผลการดจาเนรนงานทางดรานการ

เงรนของบรรษษทจดทะเบมยนในตลาด

หลษกทรษพยคแหวงประเทศไทย

 3 10/2557-9/2558  16,000.00

อ.จารรตา หรนเธาวค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

คสณสมบษตรของผผรนจาการเปลมสยนแปลง

สผวการจษดการกลสวมอยวางยษสงยถน กรณม

ศศกษา  กลสวมผราฝฟายทอมถอ จษงหวษด

สกลนคร

 4 10/2557-9/2558  43,000.00

อ.ภสชงคค รสวงอรนทรค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาสษงคมศาสตรคและพลศศกษา

ผลการฝฝกดรวยนนจาหนษกทมสมมตวอ

สมรรถภาพทางกายและสษดสววนรวาง

กายของนรสรตมหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค วรทยาเขตเฉลรมพระ

เกมยรตร จษงหวษดสกลนคร

 5 10/2557-9/2558  27,000.00

อ.พษนทรพา อรนทรพาณรชยค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาอสตสาหกรรมบรรการ

สมรรถนะของพนษกงานปฏรบษตรการทมส

มมผลตวอการดจาเนรนงานของธสรกรจโรง

แรในเขตการทวองเทมสยวกลสวมจษงหวษด

สนสก (สกลนคร นครพนม 

มสกดาหาร)

 6 10/2557-9/2558  25,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      175,000.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.วมรมลลค ไวลรขรต

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

การวรเคราะหคเมทแอมเฟตามมนใน

ตษวอยวางปปสสาวะจากกรมวรทยา

ศาสตรคการแพทยคโดยการประยสกตค

ใชรโปรแกรมสจาเรหจรผปบนสมารคท

โฟน

 1 9/2558-9/2559  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

อ.อสดมลษกษมค กผลศรมโรจนค

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การศศกษาเปรมยบเทมยบหลษกสผตรครส

ศศกษาของประเทศสมาชรกในกลสวม

ประชาคมอาเซมยน

 1 3/2558-2/2559  50,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.พรกสล เอกวรางกผร

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

ระบบการบรรหารจษดการกลสวมวรจษย: 

กรณมศศกษาคณะศศกษาศาสตรค 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 12/2557-12/2558  179,000.00

รศ.สสรชษย จรวเจรรญสกสล

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาอาชมวศศกษา

รศ.วรกร ตษณฑวสฑโฒ

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาอาชมวศศกษา

ผศ.วรพรมพค ถรระวษฒนค

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยาการศศกษาและการแนะแนว

ผศ.กรษณฑรษตนค บสญชววยธนาสรทธรธ

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

รศ.ชานนทค จษนทรา

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

นางสาวสสวรรณา ปรมาพจนค

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     สจานษกงานเลขานสการ

นางธมรดา รสจรกษณห

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     สจานษกงานเลขานสการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      179,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.สษนตร ศรมสวนแตง

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

การพษฒนากระบวนการการจษดการ

ความรผรในการจษดทจาบษญชมครษวเรถอน

ของชสมชนบรานรางอมเมรย

 1 1/2558-12/2558  20,000.00

รศ.ประสงคค ตษนพรชษย

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน
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สายษญ  ทองศรม

     โครงการปรรญญาเอกสาขาการพษฒนาทรษพยากร

มนสษยคและชสมชน ม.เกษตรศาสตรค

     

การพษฒนากระบวนการการจษดการ

ความรผรในการจษดทจาบษญชมครษวเรถอน

ของชสมชนบรานรางอมเมรย

 1 1/2558-12/2558  20,000.00

นายชษยณรงคค  ศรมรษกษค

     โครงการปรรญญาเอกสาขาการพษฒนาทรษพยากร

มนสษยคและชสมชน ม.เกษตรศาสตรค

     

นางสาวสาวรตรม  สอาดเทมยน

     โครงการปรรญญาเอกสาขาการพษฒนาทรษพยากร

มนสษยคและชสมชน ม.เกษตรศาสตรค

     

นางสาวโอกามา จวาแกะ

     โครงการปรรญญาเอกสาขาการพษฒนาทรษพยากร

มนสษยคและชสมชน ม.เกษตรศาสตรค

     

นางสาวอภรญญา  อสดมเวช

     โครงการปรรญญาเอกสาขาการพษฒนาทรษพยากร

มนสษยคและชสมชน ม.เกษตรศาสตรค

     

อ.วราภรณค แยรมทรม

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

การสษงเคราะหคงานวรจษยเกมสยวกษบการ

สอนวรธมวรจษยทางสษงคมศาสตรค

 2 7/2558-7/2559  20,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.วษนดม พรนรจวรสรน

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสถาปปตยกรรม

การวรจษยเพถสอการพษฒนาหลษกสผตร

ปรษชญาดสษฎมบษณฑรต สาขาวรชาสรสง

แวดลรอมสรรคคสรราง ภาควรชา

สถาปปตยกรรม คณะสถาปปตยกรรม

ศาสตรค มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 9/2558-4/2559  40,700.00

ผศ.ณรงพน ไลวประกอบทรษพยค

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสถาปปตยกรรม

อ.จตสพล อษงศสเวช

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสถาปปตยกรรม
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นางมโนรมยค ตษนสกสล

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรค มหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค

     

การวรจษยเพถสอการพษฒนาหลษกสผตร

ปรษชญาดสษฎมบษณฑรต สาขาวรชาสรสง

แวดลรอมสรรคคสรราง ภาควรชา

สถาปปตยกรรม คณะสถาปปตยกรรม

ศาสตรค มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 9/2558-4/2559  40,700.00

อ.กวอ กมลพษฒนะ

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานวษตกรรมอาคาร

โครงการพษฒนาหลษกสผตร 

สถาปปตยกรรมศาสตรคบษณฑรต สาขา

วรชานวษตกรรมอาคาร

 2 12/2557-12/2558  30,000.00

ดร.นวลวรรณ ทวยเจรรญ

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานวษตกรรมอาคาร

ผศ.วษนดม พรนรจวรสรน

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสถาปปตยกรรม

โครงการวรจษยสถาบษนเพถสอการปรษบ

ปรสงหลษกสผตรสถาปปตยกรรมศาสตร

บษณฑรต ฉบษบปป พ.ศ. 2554 ภาควรชา

สถาปปตยกรรม คณะสถาปปตยกรรม

ศาสตรค มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 3 3/2558-6/2558  41,800.00

ผศ.ณรงพน ไลวประกอบทรษพยค

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสถาปปตยกรรม

อ.จตสพล อษงศสเวช

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสถาปปตยกรรม

อ.สายทรวา รามสผต

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสถาปปตยกรรม

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      112,500.00 บาท

คณะสจงคมศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ธนารดม คจายา

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษงคมวรทยาและมานสษยวรทยา

ผษสสะตวอสถานทมสและความสษมพษนธค

เชรงตจาแหนวงของอจานาจของ แรง

งานหญรงชาวเมมยนมาในกรสงเทพ

มหานคร

 1 1/2559-12/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะสจงคมศาสตรร  มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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อ.ธมรพษฒนค วงศคคสรมสรน

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยา

การประเมรนผลหลษกสผตรวรทยา

ศาสตรมหาบษณฑรต สาขาจรตวรทยา

ชสมชน พ.ศ. 2555

 1 4/2558-3/2559  30,000.00

ผศ.งามลมษย ผรวเหลถอง

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยา

ผศ.ทรพยควษลยค สสรรนยา

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยา

รศ.สสปาณม สนธรรษตน

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยา

รศ.บษวทอง สววางโสภากสล

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยา

อ.เฉลรมขวษญ สรงหควม

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

คณะสจงคมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ปสรรนทรค นาคสรงหค

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษงคมวรทยาและมานสษยวรทยา

ชนบททมสเปลมสยนผวานและการปรษบตษว

ในการดจารงชมพของเกษตรกร: กรณม

ศศกษาเกษตรกร อจาเภอกจาแพงแสน 

จษงหวษดนครปฐม

 1 10/2557-9/2558  300,000.00

อ.ชลรตา บษณฑสวงศค

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษงคมวรทยาและมานสษยวรทยา

อ.อษงกผร หงษคคณานสเคราะหค

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษงคมวรทยาและมานสษยวรทยา

ผศ.กษงสดาล เชาวควษฒนกสล

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษงคมวรทยาและมานสษยวรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

คณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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รศ.อดรศร ยะวงศา

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลมนรคสษตวคใหญวและสษตวคปปา

ผลของความเครมยดจากความรรอน

ตวอสมรรถภาพทางการสถบพษนธสคของ

แมวโคเลมนยงในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย

 1 6/2558-7/2559  180,000.00

ผศ.วรน สสรเชษฐพงษค

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจสลชมววรทยาและวรทยาภผมรคสรมกษน

ระดษบ miR-29a และ 

interferon-gamma ในสสกรทมสไดรรษบ

วษคซมน PRRS ชนรดเชถนอเปปน

 2 10/2557-9/2558  100,000.00

รศ.พรทรพภา เลหกเจรรญสสข

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจสลชมววรทยาและวรทยาภผมรคสรมกษน

นางสาวอรวรรณ ลรนมศรวรลษย

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจสลชมววรทยาและวรทยาภผมรคสรมกษน

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      280,000.00 บาท

คณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร (กองททนยลอยฮผเวฟารรมา)แหลลงททน 

รศ.อดรศร ยะวงศา

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลมนรคสษตวคใหญวและสษตวคปปา

การวษดความเขรมขรนของสารชมวเคมม

เคมมในเลถอดของโคดรวยเครถสอง

อรนฟราเรดสเปกโทรสโกปป

 1 8/2558  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

คณะสาธารณสทขศาสตรรแหลลงททน 

อ.สนธรนม ไวยารษตนค

     คณะสาธารณสสขศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาอนามษยชสมชน

การตกครางของสารเคมมปฟองกษนและ

กจาจษดศษตรผพถชในพถนนทมสเกษตรกรรม 

อจาเภอพรรณานรคม จษงหวษดสกลนคร

 1 4/2558-10/2558  50,000.00

อ.ชสลมวษลยค ธษญญศรรรนนทค

     คณะสาธารณสสขศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาอนามษยชสมชน

ผศ.นรรวรรณ แสนโพธรธ

     คณะสาธารณสสขศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาอนามษยชสมชน

สถานการณคการบรรหารจษดการขยะ

มผลฝอยของมหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค วรทยาเขตเฉลรมพระ

เกมยรตร จษงหวษดสกลนคร

 2 3/2558-9/2558  50,000.00

อ.ศรมบสษยค ศรมไชยจรผญพง

     คณะสาธารณสสขศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาบรรหารงานสาธารณสสข

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท
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โครงการจจดตจตงภาคววชาคอมพววเตอรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.พรศมษย หาญมงคลพรพษฒนค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

ผลการใชรเวหบไซตคเครถอขวายสษงคมออ

นไลนคในการจษดการเรมยนการสอน

 1 10/2557-9/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

โครงการจจดตจตงภาคววชาเคมอแหลลงททน 

รศ.วมรชษย พสทธวงศค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

นรตรวรทยาศาสตรคดรานเคมม 1 3/2558-3/2559  50,000.00

อ.เกษศรรรนทรค เอกสรนรทธคกสล

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

โครงการจจดตจตงภาคววชาจทลชอวววทยาแหลลงททน 

อ.อานนทค ธรรมสรทธรรงคค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

การควบคสมลผกนนจายสงลายโดยชมววรธม 1 5/2558-5/2559  8,571.00

ผศ.พงศคระวม นรสมนรอย

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

การพษฒนากระบวนการผลรตเมหดสม

แดงจากปลายขราวโดยเชถนอ 

Monascus purpureus

 2 5/2558-5/2559  8,571.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      17,142.00 บาท

โครงการจจดตจตงภาคววชาจทลชอวววทยา คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขต

กจาแพงแสน

แหลลงททน 

อ.จรนตนาถ วงศคชวลรต

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

การคษดเลถอกจสลสาหรวายสรรางโพลม

แซคคารคไรดคและศศกษาปปจจษยทมสมมผล

ตวอการผลรตโพลมแซคคารคไรดค

 1 5/2558-5/2559  8,571.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,571.00 บาท

โครงการจจดตจตงภาคววชาบรวหารธทรกวจและเศรษฐศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร   มหาววทยาลจย

เกษตรศาสตรร

แหลลงททน 

อ.ณษฐรนม ชสตรมษนตพงศค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรค

การพษฒนาผลสษมฤทธรธทางการเรมยน

เรถสองการบษญชมหนมนสรนหมสนเวมยนโดย

ใชรชสดแบบฝฝกรววมกษบวรธมสอนแบบ 

KWDL ของนรสรตชษนนปปทมส 2 สาขา

วรชาการบษญชมบรรหาร

 1 8/2558-11/2558  8,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,000.00 บาท

โครงการจจดตจตงภาคววชาภาษาอจงกฤษแหลลงททน 

อ.สสพษตรา สสจรรตรษกษค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรค

Using Self-Assessment to 

Improve Students English  

Presentation Skills

 1 1/2558-12/2558  45,000.00

อ.วรสสทธรธ จรผญธวษชชษย

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรค

การใชรวรธมการสอนการเขมยนภาษา

อษงกฤษเปปนภาษาทมสสองแบบ

บผรณาการในบรรบทมหาวรทยาลษย

ไทย: ความครดเหหนและปฏรกรรรยาของ

ผผรเรมยน

 2 5/2558-4/2559  10,000.00

ผศ.ชผศรม บษณฑรตวรไล

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรค

การใชรสถสอการเรมยนการสอนอรเลหก

ทรอนรคเพถสอพษฒนาทษกษะทางภาษา

อษงกฤษของนรสรต

 3 1/2558-12/2558  45,000.00

อ.วรสสทธรธ จรผญธวษชชษย

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรค

การพษฒนาการเขมยนภาษาอษงกฤษ

เปปนภาษาทมสสอง

 4 5/2558-4/2560  50,000.00

อ.อรทษย ชษยญา จรผญธวษชชษย

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรค

Dr.Will Baker

     Department of Modern Languages, 

University of Southampton, UK

     

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

โครงการจจดตจตงภาคววชาสจงคมศาสตรร  คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร  มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร  

ววทยาเขตกจาแพง

แหลลงททน 

อ.โชตรมา แกรวกอง

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรค

ความตรองการศศกษาตวอของนรสรตชษนน

ปปทมส 4 และบษณฑรตตวอหลษกสผตรศรลป

ศาสตรมหาบษณฑรต สาขาการ

บรรหารและพษฒนาสษงคมและสาขา

พษฒนสษงคมศาสตรค มหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค  วรทยาเขตกจาแพง

แสน

 1 10/2557-10/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท
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โครงการจจดตจตงภาคววชาอทตสาหกรรมบรวการและนวจตกรรมภาษาแหลลงททน 

อ.ธษนยคนรชา เลรศนรเศรษฐค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรค

การจษดการธสรกรจทวองเทมสยวอยวาง

ยษสงยถน กรณมศศกษาตลาดนนจาบางนนจาผศนง 

จษงหวษดสมสทรปราการ

 1 10/2557-9/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

โครงการจจดตจตงหนลวยววจจยประจจาคณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขต

กจาแพงแสน

แหลลงททน 

ผศ.จรมรษตนค มงคลศรรรวษฒนา

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

หนววยวรจษยพษนธสศาสตรคและการ

ประยสกตค

 1 6/2558-5/2559  142,857.00

อ.ฐรตร กาญจนเกตส

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

อ.นพมาศ โลกคจาลถอ

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

อ.ศลยา สสขสอาด

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

อ.ลษกษณา กษนทะมา

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      142,857.00 บาท

โครงการททนววจจยอาจารยรใหมล คณะอทตสาหกรรมเกษตรแหลลงททน 

อ.กฤษณา ตรมศมลวษฒนกสล

     คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยมอสตสาหกรรมเกษตร

ปปจจษยในการกจาหนดราคามษน

สจาปะหลษงสดของไทย

 1 10/2557-9/2558  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

โครงการททนอทดหนทนงานววจจยบทคลากรคณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรรเพชทอการตอพวมพรเผยแพรลหรชอนจา

ไปใชดประโ

แหลลงททน 

อ.ณภสรนธสค พษฒนากสล

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรทยาศาสตรคทษสวไป

การกจาจษดสารประกอบโลหะหนษกใน

นนจาทรนงดรวยวษสดสดผดซษบชมวภาพทมสไดร

จากเปลถอกหอยเชอรมส

 1 10/2557-9/2558  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท
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โครงการปรวญญาตรอ สาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ (ภาคพวเศษ)แหลลงททน 

รศ.สกาวรษตนค จงพษฒนากร

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

การวรเคราะหคขรอมผลและคาดการณค

แบบจจาลองในหษวขรอโลกเสมถอน

 1 10/2557-9/2558  30,000.00

รศ.สกาวรษตนค จงพษฒนากร

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

การวรเคราะหคและออกแบบ

สารสนเทศเกมสยวกษบปปญญาประดรษฐค

 2 10/2557-9/2558  35,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

โครงการปรวญญาตรอสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ ภาคพวเศษแหลลงททน 

รศ.พรศมษย หาญมงคลพรพษฒนค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

ความพศงพอใจของนรสรตตวอการ

จษดการเรมยนการสอนดรวยเวหบไซตค

เครถอขวายสษงคมออนไลนค

 1 10/2557-9/2558  30,000.00

รศ.พรศมษย หาญมงคลพรพษฒนค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

พฤตรกรรมการใชรเครถอขวายสษงคมออ

นไลนคของนรสรตหลษกสผตรเทคโนโลยม

สารสนเทศ มหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค วรทยาเขตกจาแพง

แสน

 2 1/2558-12/2558  35,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

โครงการปรวญญาบรวหารธทรกวจมหาบจณฑวต (MBA) ภาคพวเศษแหลลงททน 

ผศ.ปปททมา สสรรยกสล ณ อยสธยา

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

ความสษมพษนธคระหววางคสณลษกษณะ

งาน บรรยากาศองคคการ และความ

เชถสออจานาจควบคสมกษบความเครมยด

ในการทจางานของพนษกงานบรรษษท

เอกชนในประเทศ ไทย ลาว 

เวมยดนาม (ปปงบประมาณ 2557)

 1 1/2558-12/2558  70,000.00

อ.วษชรพงษค อรนทรวงศค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

อ.ฉษฐวษฒนค ลรมปปสสรพงษค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

รศ.สมครด ทษกษรณาวรสสทธรธ

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรคเกษตรและทรษพยากร
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รศ.วรจรตรา พผลเพรสมทรษพยค

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบษญชม

ความสษมพษนธคระหววางคสณลษกษณะ

งาน บรรยากาศองคคการ และความ

เชถสออจานาจควบคสมกษบความเครมยด

ในการทจางานของพนษกงานบรรษษท

เอกชนในประเทศ ไทย ลาว 

เวมยดนาม (ปปงบประมาณ 2557)

 1 1/2558-12/2558  70,000.00

รศ.วรนรจ วมรยางกผร

     คณะบรรหารธสรกรจ มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

โครงการภาคพวเศษ ปร.ด. ววทยาศาสตรรศศกษาแหลลงททน 

สสพษตรา  ฝปายขษนธค

     โรงเรมยนสาธต แหวงมหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค 

วรทยาเขตกจาแพงแสน

     

การสรรางประสบการณคเพถสอปรษบ

เปลมสยนมสมมอง เพถสอสวงเสรรมความ

เขราใจและการประยสกตคใชรเรถสองแสง

และการมองเหหน

 1 4/2559-4/2561  20,000.00

ผศ.ทษศตรรน วรรณเกตสศรรร

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาครสศศกษา

อ.วรทษศนค ฝปกเจรรญผล

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาครสศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

โครงการภาคพวเศษ หลจกสผตรศวลปศาสตรมหาบจณฑวต สาขาววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศแหลลงททน 

ผศ.ณษฏฐคชสดา วรจรตรจามรม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

ความรษบผรดชอบขององคคกรตวอสษงคม

และความนวาเชถสอถถอของผผรใหรบรรการ

เครถอขวายโทรศษพทคเคลถสอนทมส

 1 9/2558-9/2559  58,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      58,000.00 บาท

โครงการววจจยหนดาใหมล คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ธรดารษตนค จรระวษฒนาสมกสล

     คณะวรศวกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธา

การศศกษาพฤตรกรรมการรษบแรงอษด

และการสรรางแบบจจาลองของ

คอนกรมตเสรรมกจาลษงดรวยเสรนใยพอลร

เมอรคจากธรรมชาตร

 1 9/2558-9/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท
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โครงการสลงเสรวมการผลวตครผทอทมอความสามารถพวเศษทางววทยาศาสตรรและคณวตศาสตรร (สควค.) ศผนยรมหา

ววทยาลจยเกษ

แหลลงททน 

ผศ.จมระวรรณ เกษสรงหค

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การพษฒนาการปฏรบษตรการสอนของ

นรสรตครผวรทยาศาสตรคในการ

บผรณาการวษดและประเมรนผลการรผร

วรทยาศาสตรคตามแนว PISA ในหรอง

เรมยนดรวยการวรจษยปฏรบษตรการ

 1 9/2558-9/2559  25,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

โครงการหลจกสผตรววทยาศาสตรบจณฑวต สาขาววทยาการคอมพววเตอรร (ภาคพวเศษ)คณะศวลปศาสตรรและววทยา

ศาสตรร มหาววท

แหลลงททน 

ผศ.สรทธรพงศค รษกตะเมธากผล

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

การประยสกตคตษวแบบลอการรทศมเชรง

เสรนสองมรตรสจาหรษบผผรปปวยโรคหษวใจ: 

กรณมศศกษาโรงพยาบาลเปาโลเมโม

เรมยล สมสทรปราการ

 1 10/2557-9/2558  10,000.00

ผศ.พรพรศ ยรนมประยผร

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

โครงการหลจกสผตรศวลปศาสตรบจณฑวต (ภาษาอจงกฤษ) ภาคพวเศษแหลลงททน 

อ.เพหญสรนม กรจครา

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรค

การประเมรนความตรองการจจาเปปนใน

การพษฒนาคสณลษกษณะบษณฑรตทมสพศง

ประสงคคของนรสรตหลษกสผตรศรลป

ศาสตรบษณฑรต สาขาวรชาภาษา

อษงกฤษ คณะศรลปศาสตรคและวรทยา

ศาสตรค มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 12/2557-12/2558  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

งบประมาณเงวนรายไดดภาคววชาเทคโนโลยอและการจจดการสวทงแวดลดอมโครงการททนพจฒนาศจกยภาพนวสวตแหลลงททน 

อ.ปฟยาภรณค สมสมษคร

     คณะสรสงแวดลรอม

     ภาควรชาเทคโนโลยมและการจษดการสรสงแวดลรอม

ผลกระทบของชนรดตษวกลางตวอการ

สรรางเมหดแกรนผลชนรดใชรอากาศเพถสอ

ใชรในการบจาบษดนนจาเสมยอสตสาหกรรม

 1 3/2558-9/2559  10,000.00

นายธราธร  คผหา

     สาชาเทคโนโลยมและการจษดการสรสงแวดลรอม

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท
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งบสนจบสนทนงานววจจย โครงการปรวญญาโท ภาคพวเศษแหลลงททน 

รศ.จงกล แกวนเพรสม

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยมการศศกษา

ผลการใชรหลษกสผตรและความพศงพอ

ใจของผผรใชรบษณฑรต ทมสจบปปการศศกษา 

2558 สาขาเทคโนโลยมและสถสอสาร

การศศกษา ภาควรชาเทคโนโลยมการ

ศศกษา คณะศศกษาศาสตรค 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 11/2559-1/2560  5,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

งบสนจบสนทนงานววจจย โครงการหลจกสผตรศวลปศาสตรมหาบจณฑวตสาขาววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศ (ภาค

พวเศษ)

แหลลงททน 

อ.ขจร ฝฟายเทศ

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

การพษฒนาสถสอแบบหลอมรวมโดย

สถสอมวลชนทรองถรสน: กรณมศศกษา

สถานมโทรทษศนคเอทมวม จษงหวษดพระ

นครศรมอยสธยา

 1 6/2558-5/2559  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

เงวนททนพจฒนาคณาจารยรภาคววชาเทคโนโลยอการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ไพฑผรยค ศรมฟฟา

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยมการศศกษา

ความตรองการและความคาดหวษงทมสมม

ตวอนษกเทคโนโลยมและสถสอสารการ

ศศกษา

 1 11/2557-7/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

เงวนรายไดด สาขาววชาดนตรอไทย ภาคววชาดนตรอ คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ภาคม บจารสงสสข

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาดนตรม

การพษฒนาแอพพลรเคชษสนเพถสอเทมยบ

เสมยงเครถสองดนตรมไทย

 1 8/2558-7/2559  108,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      108,000.00 บาท

เงวนรายไดดของหนลวยงานแหลลงททน 

รศ.กฤษณา กฤษณพสกตค

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาพถชสวน

การสจารวจคสณภาพของมะพรราวนนจา

หอมจากแหลวงตวาง ๆ

 1 10/2557-9/2558  600,000.00

ผศ.เกมยรตรสสดา เหลถองวรลษย

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาพถชสวน
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อ.ภาสษนตค ศารทผลทษต

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาพถชสวน

การสจารวจคสณภาพของมะพรราวนนจา

หอมจากแหลวงตวาง ๆ

 1 10/2557-9/2558  600,000.00

อ.ธมรค หะวานนทค

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาพถชสวน

อ.รพม ดอกไมรเทศ

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรคเกษตร

นายวษนชาตร นรตรพษนธค

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาพถชสวน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

เงวนรายไดดตลาง ๆ ของภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.อษครนษนทค ครดสม

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ความเตหมใจจวายและการใชร

ประโยชนคจากอรนเตอรคเนหตความเรหว

สผง และการผลษกดษนเศรษฐกรจดรจร

ทษลจากองคคกรบรรหารสววนตจาบล: 

กรณมศศกษา 3 จษงหวษดภาคเหนถอ ของ

ประเทศไทย

 1 1/2558-9/2558  400,000.00

อ.นนทรค วรพาณรชชค

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาบจญชอ หมวดงบอทดหนทน คลาใชดจลายในการพจฒนาบทคลากรแหลลงททน 

อ.สสนมยครษตนค วสฒรจรนดานนทค

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบษญชม

ปปจจษยของการเปฟดเผยขรอมผลเกมสยวกษบ

ความรษบผรดชอบตวอสษงคม:กรณม

ศศกษาจากบรรษษทจดทะเบมยนใน

ตลาดหลษกทรษพยคแหวงประเทศไทย

 1 5/2558-2/2559  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 
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รศ.โสมสกาว เพชรานนทค

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ความเตหมใจจวายเพถสอการบรรหาร

จษดการการคมนาคมทางนนจาในคลอง

แสนแสบของประชาชนในกรสงเทพ

มหานคร

 1 2/2558-9/2558  200,000.00

รศ.วลษยภรณค อษตตะนษนทนค

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ผศ.สสภาณม หาญพษฒนะนสสรณค

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ปปจจษยทางการเงรนและวษฏจษกรธสรกรจ

ของประเทศไทย

 2 1/2558-9/2558  200,000.00

อ.วรวรรณ ตสรมมงคล

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

หววงโซวอสปทานอสตสาหกรรมอาหาร

อาเซมยน

 3 1/2558-8/2558  200,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

รศ.สษนตรยา เอกอษคร

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ปปจจษยกจาหนดราคาอสษงหารรมทรษพยค

ประเภทคอนโดมรเนมยมประเภท

คอนโดนรเนมยมในจษงหวษดเชมยงใหมว

 1 1/2558-9/2558  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ธนารษกษค เหลวาสสทธร

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

The Effects of Banking 

Competition and Monetary Policy 

on Interest Rate Spread

 1 1/2558-9/2558  200,000.00

รศ.ดาราวรรณ วรรสฬหผล

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

การเปรมยบเทมยบแบบจจาลอง 

GARCH เพถสอการประมาณควาความ

ผษนผวนทางการเงรนของผลตอบ

แทนรายวษนของหลษกทรษพยคกลสวม

ทรษพยากรในตลาดหสรนไทย

 2 1/2558-9/2558  200,000.00

อ.ธนสรน ถนอมพงษคพษนธค

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

การวษดระดษบดษชนมความซษบซรอนทาง

เศรษฐกรจ

 3 1/2558-9/2558  200,000.00

อ.สมหมาย อสดมวรทรต

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ดษชนมความเขรมแขหงของผผรหญรงในภาค

การเกษตร:กรณมศศกษาพถนนทมสภาค

กลางของประเทศไทย

 4 1/2558-9/2558  200,000.00
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อ.มานะ ลษกษมมอรสโณทษย

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ผลกระทบการหดตษวของภาคการสวง

ออกตวอ SMEs ในประเทศไทย:การ

วรเคราะหคแบบจจาลองปปจจษยการผลรต

และผลผลรต

 5 1/2558-9/2558  200,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      1,000,000.00 บาท

เงวนรายไดดสจานจกสลงเสรวมแหลลงททน 

อ.ศรรรศษกดรธ พราหมณคโสภม

     สจานษกสวงเสรรมและฝฝกอบรม กจาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจษยและพษฒนา

การตรดตามประเมรนผลเกษครกรผผร

ประสบความสจาเลจทมสผวานการ

ฝปกอบรมของสจานษกสวงเสรรมและ

ฝปกอบรมกจาแพงแสน

 1 2/2558-10/2558  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

เงวนรายไดดหนลวยงานแหลลงททน 

อ.ทนสวงศค จษกษสพา

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

การพษฒนาสถสอคอมพรวเตอรคชววยสอน

ในรายวรชา 02739214 การใชรคลา

สและออบเจหกในภาษาจาวา

 1 3/2558-2/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

เงวนววจจยจากววชาปปญหาพวเศษแหลลงททน 

อ.นรตยา สมทรษพยค

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตววรทยา

ความหลากหลายของแพลงกคตอน

พถชบรรเวณบางกระเจรา จษงหวษด

สมสทรปราการ

 1 4/2558-3/2559  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

เงวนสนจบสนจนการทจาววจจยทางสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ ของโครงการจจดตจตงภาคววชาคอมพววเตอรรแหลลงททน 

รศ.สกาวรษตนค จงพษฒนากร

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

การวรเคราะหคขรอมผลและออกแบบ

กรจกรรมการเรมยนในรายวรชาภาพ

สามมรตรและภาพเคลถสอนไหว

 1 1/2558-9/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

เงวนสนจบสนทนงานววจจย ของโครงการปรวญญาโท ภาคพวเศษแหลลงททน 

รศ.จงกล แกวนเพรสม

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยมการศศกษา

ศศกษาความพศงพอใจ ของนรสรตสาขา

เทคโนโลยมและการสถสอสาร ทมสมมตวอ

หลษกสผตร การบรรหารจษดการและ

การใหรบรรการของภาควรชา

เทคโนโลยมการศศกษา คณะศศกษา

ศาสตรค ปปการศศกษา 2556

 1 10/2557-11/2557  5,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

เงวนสนจบสนทนงานววจจย โครงการปรวญญาโท ภาคพวเศษแหลลงททน 

รศ.จงกล แกวนเพรสม

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยมการศศกษา

การประเมรนผลหลษกสผตรและความ

พศงพอใจของนรสรตสาขาเทคโนโลยม

และสถสอสารการศศกษาทมสมมตวอภาควรชา  

ทมสจบปปการศศกษา 2558

 1 6/2559-11/2559  3,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000.00 บาท

เงวนอทดหนทนการววจจย คณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

รศ.พรรอมพรไล บษวสสวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การพษฒนาภาวะผผรนจาทางการศศกษา

ของผผรบรรหารการศศกษาดรวยกระบวน

การสอนแนะและเปปนพมสเลมนยง

 1 8/2558-3/2559  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

เงวนอทดหนทนงานววจจยแหลลงททน 

อ.สสชาตร อรงธรรมจรตรค

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาเพาะเลมนยงสษตวคนนจา

การศศกษาเบถนองตรนผลกระทบของ

ไอโอดมนตวอการเจรรญเตรบโตของ

ปลานรล

 1 5/2558-10/2558  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

เงวนอทดหนทนววจจยแหลลงททน 

อ.ธวษชชษย ทะราศรม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาปรษชญาและศาสนา

โครงการวรจษยเพถสอการปรษบปรสงหลษก

สผตรศรลปศาสตรบษณฑรต สาขาวรชา

ปรษชญาและศาสนา ฉบษบปรษบปรสง 

พ.ศ. 2555

 1 8/2558-7/2559  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

เงชนรายไดดสจานจกสลงเสรวมและฝปกอบรมกจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.ศรรรศษกดรธ พราหมณคโสภม

     สจานษกสวงเสรรมและฝฝกอบรม กจาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจษยและพษฒนา

การประเมรนผลศผนยคเรมยนรผร

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรคกจาแพง

แสน

 1 10/2557-10/2558  5,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ใชดงบประมาณรลวมหลายสลวน ไดดแกล งบสนจนสนทนจากเงวนรายไดดภาคววชา ททนอทดหนทนววจจยจากบจณฑวตววทยาลจย 

ททนสน

แหลลงททน 

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. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 34 of 71

ผศ.กาญจนคเขจร ชผชมพ

     คณะวนศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาการจษดการปปาไมร

การศศกษาแบบจจาลองเปลมสยนแปลง

การใชรประโยชนคทมสดรนเชรงพถนนทมสและ

เชรงชววงเวลา และผลกระทบของการ

เปลมสยนแปลงทมสมมตวอความยษสงยถนของ

ทรษพยากรปปาไมร

 1 7/2558-6/2560  50,000.00

น.ส.อาภรณค ทองเสงมสยม

     นรสรตปรรญญาโทสาขาการจษดการปปาไมร

     

น.ส.นลรนธร พรลาแหวน

     นรสรตปรรญญาโทสาขาการจษดการปปาไมร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททดอทดหนทนการววจจยคณะมนทษยศาสตรร ปปงบประมาณ 2558 (รอบทอท 3)และงบประมาณเงวนรายไดด ภาคววชานว

เทศศาสตรรแ

แหลลงททน 

อ.กฤษฎา ทวมศษกดรธศรม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

“คสณลษกษณะของบษณฑรตสาขาสถสอ

สารมวลชนตามความคาดหวษงของผผร

ประกอบการดรานสถสอสารมวลชนใน

ยสคดรจรทษล”

 1 8/2558-1/2559  20,000.00

ผศ.วรไลวรรณ จงวรไลเกษม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

อ.ขจร ฝฟายเทศ

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

อ.วษลลภา จษนทรดม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

อ.วราพรรณ อภรศสภะโชค

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

อ.นษดดาวดม นสวมนาค

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท
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ททนงบประมาณเงวนรายไดด โครงการศวลปศาสตรมหาบจณฑวต สาขาววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศ(ภาค

พวเศษ)ประจจาปป  พ.ศ

แหลลงททน 

ผศ.วรไลวรรณ จงวรไลเกษม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

ภผมรวษฒนธรรมขวาวในยสคทมวมดรจรทษล 1 5/2558-5/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนจากเงวนรายไดดตลาง ๆ ของภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

อ.พสฒรพษฒนค ทวมวชรรพษฒนค

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

อษตราครดลดทางสษงคมของไทย 1 2/2558-8/2558  180,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      180,000.00 บาท

ททนจากเงวนรายไดดตลางๆ ของภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.วรดม จงอษศญากสล

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

การประมาณควาอษตราสววนการ

ปฟองกษนความเสมสยงของ USD 

Futures

 1 1/2558-7/2558  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนพจฒนาศจกยภาพ กองททนพจฒนาคณะสจตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 

อ.จษนทรมา พฤกษากร

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจสลชมววรทยาและวรทยาภผมรคสรมกษน

การตรวจหาและพรสผจนคชนรดของ

แบคทมเรมยจมนษส Helicobacter ในชรนน

เนถนอกระเพาะอาหารของสสนษข

 1 8/2558-9/2559  100,000.00

รศ.จตสพร หนผสสด

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลรนรกสษตวคเลมนยง

อ.รสวงเรถอง ยอดชมวษน

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

ชสลมกร ยรนมเทมสยง

     ภาควรชาจสลชมววรทยาและวรทยาภผมรครลมกษน คณะ

สษตวแพทยศาสตรค มก.

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนพจฒนาศจกยภาพนจกววจจย คณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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อ.ประภษสสร บสญสผงเนรน (จงมมพรศรรรโสภา)

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชากายวรภาคศาสตรค

การศศกษาความสษมพษนธคของระดษบ

อรมมผโนโกลบผลรนตวอโรคทรองรววง

ตรดตวอในสสกรระหววางนมนนจาเหลถอง

และซมรษมแมวสสกรกษบซมรษมลผกสสกร

 1 7/2558-6/2559  100,000.00

ผศ.อลงกต บสญสผงเนรน

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคและทรษพยากรการผลรตสษตวค

นางสาวอรวรรณค บสตรดม

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคและทรษพยากรการผลรตสษตวค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนเพชทอการทจาปปญหาพวเศษจากคณะววทยาศาสตรรและภาคววชาจทลวชอวววทยาแหลลงททน 

ผศ.สสรางคค สสธรราวสธ

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจสลชมววรทยา

การคษดเลถอกเชถนอแบคทมเรมยจากดรน

จษงหวษดสระบสรม ทมสสรรางเอนไซมคยผรมเอส

ไดรสผงเพถสอใชรในการปรษบปรสงดรน

 1 10/2557-9/2558  13,000.00

ณษฐภรชา  อรนทรคพษนธค

     ภาควรชาจสลชมววรทยา คณะวรทยาศาสตรค  ม.

เกษตรศาสตรค

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

ททนววจจย IFRPD รลวมสรดางสรรครนวจตกรรม ประจจาปป 2558, สถาบจนคดนควดาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหารแหลลงททน 

นางสาวชสษณา เมฆโหรา

     สถาบษนครนควราและพษฒนาผลรตภษณฑคอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

นวษตกรรมเกลถอลดโซเดมยมเพถสอ

สสขภาพ

 1 4/2558-3/2559  100,000.00

นางสาววาสนา นาราศรม

     สถาบษนครนควราและพษฒนาผลรตภษณฑคอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

นายญาธรปวมรค ปปกแกรว

     สถาบษนครนควราและพษฒนาผลรตภษณฑคอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

นางวนรดา เทวารสทธรธ ชรตรสรรคคกสล

     สถาบษนครนควราและพษฒนาผลรตภษณฑคอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท
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ททนววจจย ของคณะววทยาการจจดการ ววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

นายพชร สสขสสเมฆ

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

สรทธรและหนราทมสของแรงงานขรามชาตร 

(แรงงานตวางดราว)ตามกฎหมายไทย

ตวอการทจางานในราชอาณาจษกรไทย

 1 8/2558-8/2559  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ททนววจจย คณะสาธารณสาธารณสทขศาสตรรแหลลงททน 

อ.รพมพรรณ ยงยอด

     คณะสาธารณสสขศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาอนามษยชสมชน

สถานการณคอนามษยสรสงแวดลรอมใน

โรงเรมยน

 1 8/2558-4/2559  50,000.00

อ.ชสลมวษลยค ธษญญศรรรนนทค

     คณะสาธารณสสขศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาอนามษยชสมชน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททนววจจยของบทคลากรสายววชาคณวตศาสตรรแหลลงททน 

อ.ศศรธร อสดปฟน

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

ปปญหาการกรองแบบ  H_? ของ

ระบบไมวเชรงเสรนแบบไมวตวอเนถสองทมสมม

ตษวหนววงแปรผษนตามเวลา

 1 10/2557-10/2558  10,000.00

ผศ.เอกชษย สสนทรศรลสษงวร

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

ผศ.เอกชษย สสนทรศรลสษงวร

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

เสถมยรภาพทนทานวงกวรางของ

เครถอขวายประสาทแบบไมวตวอเนถสองทมส

มมตษวหนววงแปรผษนตามเวลา

 2 10/2557-9/2558  10,000.00

อ.ศศรธร อสดปฟน

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนววจจยของภาคววชาสจตวบาลแหลลงททน 

รศ.ศรมสสวรรณ ชมชษย

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสษตวบาล

การเปรมยบเทมยบชนรดของนนจาตาลทมส

ใชรในสารละลายนนจาเชถนอสผตรNSRTC4 

ตวอคสณภาพนนจาเชถนอของพวอพษนธสคสสกร

 1 12/2557-5/2558  30,000.00

รศ.ศรมสสวรรณ ชมชษย

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสษตวบาล

ผลของการเสรรม Cysteine ในสาร

ละลายนนจาเชถนอสผตร NSRTC4 ตวอ

คสณภาพนนจาเชถนอของพวอสสกร

 2 11/2557-4/2558  30,000.00
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รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

ททนววจจยคณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.กนกพร นสวมทอง

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาตะวษนออก

การศศกษาการแปลนรยายอรง

พงศาวดารจมนเรถสอง “ตษนงฮษสน”

 1 9/2558-8/2559  35,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

ททนววจจยคณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ชษยมงคล ลรนมเพมยรชอบ

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

แบบจจาลองเชรงเสรนตรงผสมจจานวน

เตหมสจาหรษบการวางแผนการผลรตทมส

เหมาะสมในโซวอสปทานสรมเขมยว

หวาน

 1 1/2558-12/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนววจจยคณะศวลปศาสตรรและววทยาการจจดการแหลลงททน 

อ.อรนภา ทษศนษยนา

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาสษงคมศาสตรคและพลศศกษา

การพษฒนาแบบทดสอบการสวงลผก

สษนนและลผกยาวในกมฬาแบดมรนตษน 

สจาหรษบนรสรตมหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค วรทยาเขตเฉลรมพระ

เกมยรตร จษงหวษดสกลนคร

 1 1/2558-8/2558  22,000.00

อ.อรนภา ทษศนษยนา

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาสษงคมศาสตรคและพลศศกษา

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

พนษกงานโรงพยาบาลสกลนคร

 2 3/2558-9/2558  25,000.00

อ.บรรณสรทธร สรทธรบรรณกสล

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาสษงคมศาสตรคและพลศศกษา

ผศ.ฉลองชษย มวานโคกสผง

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาสษงคมศาสตรคและพลศศกษา

อ.ธมรนษนทค แตงนรสม

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาสษงคมศาสตรคและพลศศกษา

อ.เกรมยงไกร พรรอมนฤฤทธรธ

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาสษงคมศาสตรคและพลศศกษา
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อ.ภสชงคค รสวงอรนทรค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาการจษดการ สกลนคร

     ภาควรชาสษงคมศาสตรคและพลศศกษา

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

พนษกงานโรงพยาบาลสกลนคร

 2 3/2558-9/2558  25,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      47,000.00 บาท

ททนววจจยพจฒนาศจกยภาพ คณะสจตวแพทยศาสตรร ม.เกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ชลาลษย เรถองหรรษญ

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตวแพทยสาธารณสสขศาสตรค

เชถนอกวอโรคหลษกในอากาศทมสพบใน

โรงพยาบาลสษตวค

 1 8/2558-7/2559  100,000.00

นางศรมสมษย วรรรยารษมภะ

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตวแพทยสาธารณสสขศาสตรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนววจจยภาคววชาปรจชญาและศาสนา คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.ผจญ คจาชผสษงขค

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาปรษชญาและศาสนา

ความพศงพอใจของนรสรตตวอการ

จษดการเรมยนการสอนของภาควรชา

ปรษชญาและศาสนา 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค 

วรทยาเขตบางเขน

 1 6/2588-6/2589  3,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000.00 บาท

ททนววจจยภาคววชาภาษาตลางประเทศ คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.นวพร สรรประเสรรฐ สโนดรน

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาตวางประเทศ

‘Native speaker’ varieties of 

English: Thai perceptions and 

attitudes

 1 10/2557-9/2558  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ททนววจจยระดจบบจณฑวตศศกษา เพชทอการตอพวมพรผลงานในวารสารววชาการระดจบนานาชาตวททนสนจบสนทนโครงการ

ววจจยระดจ

แหลลงททน 

อ.วชรรญาณค ธงอาสา

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตววรทยา

การศศกษาผลของเลถอดไปเลมนยงสมอง

ลดลงตวอเนถสองยาวนานในหนผไมซค

สายพษนธสคไอซมอารค

 1 7/2558-6/2560  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนววจจยและพจฒนาศจกยภาพ กองททนพจฒนาคณะสจตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 
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นางสาวสกสณา พษฒนกสลอนษนตค

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     สจานษกงานเลขานสการ

ลษกษณะทางพษนธสกรรมของเชถนอ 

Goose parvovirus และ Muscovy 

duck parvovirus ทมสแยกไดรจากการ

ตรดเชถนอตามธรรมชาตรในประเทศ

ไทย

 1 10/2557-9/2558  100,000.00

ผศ.เกรมยงไกร วรฑผรยคเสถมยร

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคและทรษพยากรการผลรตสษตวค

ผศ.ปรมดา เลรศวษชระสารกสล

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

นางสาวอษงคษรญารค มษสนคง

     คณะสษตวแพทยศาสตรค กจาแพงแสน สจานษกงาน

เลขานสการ

     

นางสรรรลษกษณค จาละ

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     สจานษกงานเลขานสการ

ศ.ทวมศษกดรธ สวงเสรรม

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนววจจยสนจบสนทนการพจฒนาศจกยภาพในการทจาววจจยของนจกววจจยคณะสจตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 

นางสรรรลษกษณค จาละ

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     สจานษกงานเลขานสการ

การพษฒนาเทคนรค loop-Mediated 

Isothermal Amplifcation สจาหรษบ

การตรวจฟาลคว อะดมโนไวรษส ซมโรไท

ปป 2 ทมสเปปนสาเหตสของโรค อรนคลผชษสน

บอดมเฮปาไตตรส

 1 10/2557-9/2558  100,000.00

ผศ.ปรมดา เลรศวษชระสารกสล

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

นางสาวสกสณา พษฒนกสลอนษนตค

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     สจานษกงานเลขานสการ
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ศ.ทวมศษกดรธ สวงเสรรม

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

การพษฒนาเทคนรค loop-Mediated 

Isothermal Amplifcation สจาหรษบ

การตรวจฟาลคว อะดมโนไวรษส ซมโรไท

ปป 2 ทมสเปปนสาเหตสของโรค อรนคลผชษสน

บอดมเฮปาไตตรส

 1 10/2557-9/2558  100,000.00

ผศ.ปรมดา เลรศวษชระสารกสล

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

การพษฒนาเทคนรค Real-time 

Polymerase Chain Reaction 

High-Resolution Melt สจาหรษบการ

ตรวจโรคถสงนนจาในไตในแมว

เปอรคเซมย

 2 11/2557-10/2558  100,000.00

อ.ชยกฤต สรนธสสรงหค

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลรนรกสษตวคเลมนยง

ผศ.จษนทรคจรรา ภวภผตานนทค

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลรนรกสษตวคเลมนยง

นางสาวสกสณา พษฒนกสลอนษนตค

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     สจานษกงานเลขานสการ

นางสรรรลษกษณค จาละ

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     สจานษกงานเลขานสการ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนววจจยสจาหรจบพจฒนาบจณฑวตศศกษาแหลลงททน 

ผศ.มนชนก วรจารสรณค

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลรนรกสษตวคเลมนยง

การศศกษานจารวอง : การผวาตษดซวอม

แซมกระดผกขากรรไกรลวางหษกดรวย

เทคนรคการใชรหมสดยศดกระดผกและ

แกนอะครรลรคในสสนษข

 1 11/2557-11/2558  149,000.00

น.สพ ภาคภผมร สหพรบผลยคชษย

     นรสรตปรรญญาโท

     

ผศ.ทพ.วรจรตร ธรานนทค

     ศผนยคเทคโนโลยมทางทษนตกรรมขษนนสผง กระทรวง

วรทยาศาสตรคและเทคโนโลยม
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      149,000.00 บาท

ททนววจจยสจาหรจบพจฒนาบจณฑวตศศกษาบางสลวน (ททน ทวพบ.)แหลลงททน 

ผศ.อสไร พงศคชษยฤกษค

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชากายวรภาคศาสตรค

การศศกษาจสลกายวรภาคของผรวหนษง

ตษวเงรนตษวทอง (วารานษส ซษลวาเตอรค) 

เพถสอประยสกตคใชรสจาหรษบการผลรตงาน

เครถสองหนษง

 1 10/2557-9/2558  80,000.00

นางสาวดวงมณม บสญชววย

     ภาควรชากายวรภาคศาสตรค คณะสษตวแพทย

ศาสตรค มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

     

อ.ศรรรนทรค ธมระวษฒนศรรรกสล

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชากายวรภาคศาสตรค

ผศ.ศรรรรษกษค จษนทครส

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชากายวรภาคศาสตรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ททนววทยานวพนธร ภาคววชาสจตวววทยาแหลลงททน 

รศ.วสกร บษลลษงกคโพธรธ

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตววรทยา

ผลกจาจษดเเมลงของไทมอลตวอไขวเเละ

พษฒนาในหนอนใยผษก

 1 10/2557-12/2558  15,000.00

ผศ.วษนชษย ปลถนมภาณสภษทร

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเคมม

C.Somjit

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน ภาควรชาสษตววรทยา

     

N.Kumrungsee

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน ภาควรชาสษตววรทยา

     

รศ.วสกร บษลลษงกคโพธรธ

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตววรทยา

ฤทธรธกจาจษดแมลงของสารขวาตวอการ

พษฒนาตษวอวอนในหนอนกระทผรผษก

 2 10/2557-12/2558  15,000.00
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ผศ.วษนชษย ปลถนมภาณสภษทร

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเคมม

ฤทธรธกจาจษดแมลงของสารขวาตวอการ

พษฒนาตษวอวอนในหนอนกระทผรผษก

 2 10/2557-12/2558  15,000.00

A. Pumchan

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน ภาควรชาสษตววรทยา

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการดจาเนวนงานปปญหาพวเศษแหลลงททน 

อ.พรรณศษกดรธ เอมสยมรษกษา

     คณะพาณรชยนาวมนานาชาตร ศรมราชา

     ภาควรชาวรทยาการเดรนเรถอและโลจรสตรกสคทาง

ทะเล

การศศกษาการใชรสษญญาณ

อรนฟราเรดทจาระบบชววยเขราจอดเรถอ

 1 10/2557-10/2558  12,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      12,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการทจาววจจยโครงการจจดตจตงภาคววชาจทลชอวววทยาแหลลงททน 

ผศ.สสทธรชา ณ ระนอง ธรรมสรทธรรงคค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

การปรษบปรสงสายพษนธสคยมสตคทมสหมษกเอ

ทานอลจากนนจาตาลไซโลส

 1 3/2558-2/2559  8,571.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,571.00 บาท

ททนสนจบสนทนการทจาววจจยระดจบปรวญญาตรอ คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร (Undergraduate 

Research Ma

แหลลงททน 

ณษฎฐวรรณ ทรพยคเลรศ

     ภาควรชาสถรตร คณะวรทยาศาสตรค มก.

     

การเปรมยบเทมยบประสรทธรภาพวรธม

การประมาณแบบชววงความเชถสอมษสน

สจาหรษบพารามรเตอรคควาสษดสววนใน

การแจกแจงทวรนาม

 1 8/2558-12/2558  7,000.00

ปรภาวค วรบผลยคเจรรญศรม

     ภาควรชาสถรตร คณะวรทยาศาสตรค มก.

     

มรนตา อววมกระทสวม

     ภาควรชาสถรตร คณะวรทยาศาสตรค มก.

     

อรนทสอร ตานม

     าควรชาสถรตร คณะวรทยาศาสตรค มก.
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ผศ.จสฑาภรณค สรนสมบผรณคทอง

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสถรตร

การเปรมยบเทมยบประสรทธรภาพวรธม

การประมาณแบบชววงความเชถสอมษสน

สจาหรษบพารามรเตอรคควาสษดสววนใน

การแจกแจงทวรนาม

 1 8/2558-12/2558  7,000.00

ปาณรศา สอนสสภาพ

     ภาควรชาสถรตร คณะวรทยาศาสตรค

     

ความแกรวงของแผนภผมรควบคสมใน

การตรวจพบการเปลมสยนแปลงควา

เฉลมสยของกระบวนการสจาหรษบการ

แจกแจงแบบแกมมา

 2 12/2557-12/2558  5,000.00

อาภาพร รสวงเรถองชษยบาดาล

     ภาควรชาสถรตร คณะวรทยาศาสตรค

     

ศรษณยค ปปทมะสษงขค

     ภาควรชาสถรตร คณะวรทยาศาสตรค

     

ผศ.จสฑาภรณค สรนสมบผรณคทอง

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสถรตร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      12,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจย คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

อ.จตสวรทยค แกรวสสวรรณค

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาตะวษนออก

การศศกษาเปรมยบเทมยบความแตก

ตวางของพจนานสกรมจมนฉบษบทมส 5 กษบ

ฉบษบทมส 6

 1 8/2558-8/2559  35,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจย คณะมนทษยศาสตรร งบประมาณเงวนรายไดดปป 2558แหลลงททน 

ผศ.ยสพกา ฟผกสชรมวา

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาตะวษนออก

การพษฒนาแบบฝฝกการฟปงเสมยงสผง

ตสจาของคจาศษพทคภาษาญมสปสปนสจาหรษบผผร

เรมยนชาวไทย

 1 6/2558-5/2559  40,000.00

รศ. ทษศนมยค เมธาพรสรฐ

     คณะศรลปศาสตรค มหาวรทยาลษยธรรมศาสตรค

     

อ. วรรสตมค อรนทรคชผรษนตค

     คณะศรลปศาสตรค มหาวรทยาลษยรษงสรต

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท
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ททนสนจบสนทนการววจจย คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.สสรมยครษตนค บจารสงสสข

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

สถานภาพและแนวโนรมของวรทยา

นรพนธคหลษกสผตรศรลปศาสตรมหา

บษณฑรต สาขาวรชาภาษาไทย คณะ

มนสษยศาสตรค มหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค

 1 4/2558-3/2559  28,500.00

รศ.สรรรวรรณ นษนทจษนทผล

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      28,500.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจย คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรงบประมาณเงวนรายไดด ประจจาปปงบ

ประมาณ 2558

แหลลงททน 

อ.อรศรรยา ทษศนงาม (ทวมศรลป)

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาตวางประเทศ

การวรเคราะหคคลษงขรอมผลกลสวมคจาศษพทค

ภาษาอษงกฤษจากสสนทรพจนคของผผร

นจากลสวมประเทศอาเซมยน 10 

ประเทศ ในชววง ปป พ.ศ. 2556 ถศง 

พ.ศ. 2558

 1 8/2558-8/2559  39,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      39,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจย ภาคววชาวรรณคดอ คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.รษญวรษชญค พผลศรม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรรณคดม

ความเปปนไทยกษบภาวะโลกาภรวษตนค

ในนวนรยายของโสภาค สสวรรณ

 1 4/2558-3/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจยของภาคววชาการศศกษาแหลลงททน 

ผศ.ปปฐมาภรณค พรมพคทอง

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การศศกษาแนวครดเรถสองสารในชมวรต

ประจจาวษนของนษกเรมยนชษนนประถม

ศศกษาปปทมส 4 โดยการสอนเปลมสยน

แปลงแนวครด

 1 1/2558-1/2559  10,000.00

นางสาวกฤษดา สงวนสรน

     โรงเรมยนสาธรตแหวงมหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจยของภาคววชาสจตวบาลแหลลงททน 
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รศ.ศรมสสวรรณ ชมชษย

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสษตวบาล

การเปรมยบเทมยบชนรดของนนจาตาลทมส

ใชรในสผตรสารละลายนนจาเชถนอสผตร 

NSRTC3ตวอคสณภาพนนจาเชถนอของพวอ

พษนธสคสสกร

 1 10/2557-3/2558  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนททนววจจยประจจาปปงบประมาณ 2558ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอคณะ

ศวลปศาสตรรและววทยา

แหลลงททน 

อ.ศรษณยค พรหมสาย

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

การศศกษาขราวไทยเพถสอใชรเปปนคารร

เออรคสจาหรษบแบคทมเรมยโปรไบโอตรค

 1 6/2558-5/2559  70,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนททนววจจยสจาหรจบพจฒนาบจณฑวตศศกษา (ททน ทวพ)แหลลงททน 

รศ.เกษกนก ศรรรนฤมรตร

     คณะสษตวแพทยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเวชศาสตรคคลรนรกสษตวคเลมนยง

การศศกษาหาขนาดของตวอมลผก

หมากปกตรโดยใชรอษลตราซาวดค รววม

กษบการศศกษาหาความสษมพษนธคของ

การตรดเชถนอในตวอมลผกหมากและใน

กระเพาะปปสสาวะของสสนษขทมสมม

ปปญหาตวอมลผกหมาก

 1 10/2557-5/2559  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนและสลงเสรวมการววจจย บทคลากรดดานววทยาการคอมพววเตอรร โครงการจจดตจตงตจตงภาคววชา

คอมพววเตอรร ป

แหลลงททน 

อ.วรษทภพ ธภษทรสสวรรณ

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

การประยสกตคใชรอษลกอรรธศมเพถสอแกร

ปปญหาการจษดเรมยงกลวองสรนคราลงใน

ตผรบรรจสสรนคราแบบ 3 มรตร

 1 4/2558-4/2559  20,000.00

อ.พมรญา ธภษทรสสวรรณ

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

การหาตจาแหนวงตรดตษนงจสดกระจาย

สษญญาณเครถอขวายไรรสาย โดย

ประยสกตคใชรวรธมเมตราฮรวรรสตรกสค

 2 4/2558-4/2559  20,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนววจจยอาจารยรสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศแหลลงททน 
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อ.ทนสวงศค จษกษสพา

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

การพษฒนาแบบฝฝกทษกษะการ

วรเคราะหคหาคลาสในระบบเชรงวษตถส 

รายวรชาวรศวกรรมซอฟตคแวรค  สาขา

เทคโนโลยมสารสนเทศ  คณะ

ศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค กจาแพง

แสน

 1 3/2558-2/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนววทยานวพนธร ภาคววชาสจตวววทยาแหลลงททน 

รศ.วสกร บษลลษงกคโพธรธ

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตววรทยา

ผลของสารอะซาไดเรคตรนตวอ

โปรตมนครวตรเครลในหนอนกระทผรผษก

 1 10/2557-12/2558  15,000.00

ผศ.วษนชษย ปลถนมภาณสภษทร

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเคมม

ฐรตารมยค  อยผวบสญ

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน ภาควรชาสษตววรทยา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนววทยานวพนธรและททนสลวนตจวแหลลงททน 

รศ.พนษส ธรรมกมรตรวงศค

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตววรทยา

แบบเสมยงรรองเพลงและฮอรคโมน

ควบคสมเสมยงรรองเพลงในนกปรอด

หษวโขน Pycnonotus jocosus 

(Linnaeus, 1758)

 1 3/2558-2/2559  50,000.00

รองศาสตราจารยค ดร.รษตนวษฒนค  ไชยรษตนค

     คณะสรสงแวดลรอมและทรษพยากรศาสตรค ม. มหรดล

     

ดารรกา  มานะธรรมกมล

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน ภาควรชาสษตววรทยา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนหนลวยววจจย จากมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรใหดกจบคณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 
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ผศ.วมรมลลค ไวลรขรต

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

หนววยวรจษยเคมมแบบยษสงยถน (การออก

แบบการทดลองทางเคมม/งานวรจษย

อยวางงวาย และเผยแพรวความรผรสผว

ชสมชน)

 1 1/2558-12/2558  142,857.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      142,857.00 บาท

ททนสนทบสนจนปปญหาพวเศษของนวสวตปรวญญาตรอ ของภาคววชาสจตวววทยา รลวมกจบคณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ชมวารษตนค พรรนทรากผล

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาสษตววรทยา

การศศกษาการความหลากหลายของ

หอยทะเลในเกาะมสกดค จษงหวษดตรษง

 1 10/2557-4/2558  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ททนอทกหนทนการววจจยคณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.วมรชษย ชษยวรพฤกษค

     คณะวรศวกรรมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถสองกล

การศศกษาสมรรถนะทางดรานอากาศ

พลศาสตรคของใบพษดของกษงหษนลม

แบบซาโวเนมยสดรวยระเบมยบวรธมเชรง

ตษวเลข

 1 9/2558-9/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจย คณะมนทษยศาสตรร ประจจาปปงบประมาณ 2558 (รอบทอท 2)แหลลงททน 

อ.ฟารรส โยธาสมสทร

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาวรรณคดม

การศศกษาวาทกรรมในวรรณกรรม

คจาสอนสตรมตามแนวภาษาศาสตรค

 1 3/2558-2/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจย คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มก.แหลลงททน 

ผศ.สมชาย ดอนเจดมยค

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

การศศกษาผลกระทบของลจาตรนและ

ทรงพสวมตวอผลผลรตของมษนสจาปะหลษง

ภายใตรการใหรนนจาแบบนนจาหยด

 1 5/2558-4/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจย คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มก. ประจจาปป 2557แหลลงททน 

อ.อาทรตยค พวงสมบษตร

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเกษตร

การออกแบบและพษฒนาเครถสองขษด

ผรวเมลหดถษสวเขมยวเพถสอการเพาะงอก

 1 10/2557-9/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจย คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มก. ประจจาปป 2558แหลลงททน 
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ผศ.มนตคทรพยค ชสจาชอง

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

การศศกษาทางจลนคศาสตรคการหถน

ของนนจามษนฟปกขราว

 1 8/2558-8/2559  30,000.00

นางสาว เฉลรมพร ปปญจาสสธารส

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน ภาควรชา

วรศวกรรมการอาหาร

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจยของคณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.กายรษฐ เจรรญราษฎรค

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรค

การจษดการจราจรขรอมผลในเครถอขวาย

ไอพม ดรวยวรธมจสดภายในไพรมอล-ดผ

อษล

 1 1/2558-12/2558  60,000.00

ผศ.นรธรรษชตค สงวนเดถอน

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

เปรมยบเทมยบการวษดปรรมาณ

ออกซรเจนละลายดรวยวรธม Azide 

Modifcation และการใชร Optical 

Sensor

 2 2/2558-9/2558  20,000.00

นายระวม อยผวสจาราญ

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจยหรชองานสรดางสรรคร คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.พษชราพรรณ กะตากผล

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การพษฒนาหนษงสถอเรมยนตามหลษก

สผตรฝฝกอบรมภาษาไทยสจาหรษบชาว

ตวางประเทศหลษกสผตรเรวงรษด 720 

ชษสวโมง

 1 8/2558-8/2559  11,000.00

นายสมเกมยรตร รษกษคมณม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

อ.รสจรรา เสรงเนตร

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

อ.พษชราพรรณ กะตากผล

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การพษฒนาหนษงสถอเรมยนภาษาไทย

เบถนองตรนสจาหรษบชาวตวางประเทศ

 2 8/2558-8/2559  15,000.00

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. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 50 of 71

อ.พษชราพรรณ กะตากผล

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การพษฒนาหนษงสถอเรมยนภาษาไทย

เบถนองตรนสจาหรษบชาวตวางประเทศ

 2 8/2558-8/2559  15,000.00

อ.พษชราพรรณ กะตากผล

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การพษฒนาหนษงสถอเรมยนภาษาไทย

พถนนฐานสจาหรษบชาวตวางประเทศ

 3 8/2558-8/2559  15,000.00

อ.พษชราพรรณ กะตากผล

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

นายสมเกมยรตร รษกษคมณม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

อ.รสจรรา เสรงเนตร

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

อ.พษชราพรรณ กะตากผล

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การพษฒนาหนษงสถอเรมยนภาษาไทย

ระดษบกลางสจาหรษบชาวตวางประเทศ

 4 8/2558-8/2559  15,000.00

อ.รสจรรา เสรงเนตร

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

อ.พษชราพรรณ กะตากผล

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การพษฒนาหนษงสถอเรมยนภาษาไทย

ระดษบสผงสจาหรษบชาวตวางประเทศ

 5 8/2558-8/2559  15,000.00

นายสมเกมยรตร รษกษคมณม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      71,000.00 บาท

ททนอทดหนทนงานววจจยภาคววชาคหกรรมศาสาตรรแหลลงททน 

อ.สสจรตตา เรถองรษศมม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรค

ปรรมาณสารประกอบฟปนอลรครวม

และฤทธรธการตรานอนสมผลอรสระของ

ขนมปปงจากแปฟงขราวไรซคเบอรครมส

 1 1/2558-9/2558  20,000.00

อ.ปารรสสทธรธ เฉลรมชษยวษฒนค

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรค
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนววจจย คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

อ.ศสษมา โชคเพรสมพผน

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรศวกรรมไฟฟฟาและคอมพรวเตอรค

การประยสกตคใชรเทคโนโลยมเสมถอน

จรรง ในการสรรางสถสอแผวนพษบดรจรทษล 

สจาหรษบประชาสษมพษนธค  คณะวรทยา

ศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค 

วรทยาเขตเฉลรมพระเกมยรตร จษงหวษด

สกลนคร

 1 10/2557-10/2558  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททนอทดหนทนววจจย ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

อ.นงคคลษกษณค เหลาพรม

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรทยาศาสตรคทษสวไป

การตรวจหาและจจาแนกชนรด

หนอนพยาธรในปลานนจาจถดจาก

ธรรมชาตรในเขตจษงหวษดสกลนคร

 1 11/2557-12/2559  48,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      48,000.00 บาท

ททนอทดหนทนววจจย ประจจาปปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

อ.กษนทรมา มมแหยม

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรศวกรรมไฟฟฟาและคอมพรวเตอรค

การจษดการรถรษบสวงพนษกงานเพถสอใหร

ระยะทางรวมตสจาสสดโดยใชรวรธมการจษด

กลสวม

 1 11/2557-9/2558  50,000.00

อ.วรเรขา คจาจษนทรค

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรศวกรรมเครถสองกลและการผลรต

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททนอทดหนทนววจจยคณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

อ.มสกขคดา สสขธาราจาร

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาศาสตรค

ปปจจษยทมสมมผลตวอพฤตรกรรมการทจา

วรจษยของบสคลากรสายวรชาการ คณะ

มนสษยศาสตรค มหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค

 1 4/2558-3/2559  20,000.00

นางสาวจรรยา สสพรรณ

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     สถาบษนภาษาศาสตรคและวษฒนธรรมศศกษาราช

นครรนทรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท
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ททนอทดหนทนววจจยคณะววทยาการจจดการ มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

อ.พรทรวา วรจรตรโกเมน

     คณะวรทยาการจษดการ ศรมราชา

     ภาควรชาการจษดการธสรกรจ

การศศกษาปปญหาการใหรบรรการของ

ผผรประกอบการรถทษศนาจรชนรดไมว

ประจจาทาง

 1 8/2558-8/2559  75,000.00

นางสาวสรนรทรา  สสขสวษสดรธ

     มหาวรทยาลษยราชภษฏวไลยอลงกรณค

     

นางสาวศรรรรษกษค บสญพรรอมรษกษา

     มหาวรทยาลษยราชภษฏ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      75,000.00 บาท

ททนอทดหนทนววจจยคณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

อ.นารมรษตนค กรตรศรมปปญญา

     คณะวรทยาศาสตรคและวรศวกรรมศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาวรทยาศาสตรคทษสวไป

การศศกษาการผลรตถวานกษมมษนตคจาก

วษสดสเหลถอใชรและการประยสกตคใชรใน

การดผดซษบสารโลละหนษกและ

อรนทรมยคทมสกวอใหรเกรดอษนตราย

 1 10/2557-9/2558  48,240.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      48,240.00 บาท

ททนอทดหนทนววจจยคณะววศวกรรมศาสตรรศรอราชาแหลลงททน 

อ.ฐรตรกร พษตนพรบผล

     คณะวรศวกรรมศาสตรค ศรมราชา

     ภาควรชาวรศวกรรมอสตสาหการ

การหาควากระบวนการทมสเหมาะสมทมส

สสดสจาหรษบการเปปาขศนนรผปแบบอษดรมด

โดยวรธมการออกแบบการทดลอง: 

กรณมศศกษาถษงนนจาหลวอเยหนพอลรโพ

รไพลมน

 1 1/2558-1/2559  5,000.00

นายอาชวรนทรค สรนธสเดชากสล

     คณะวรศวกรรมศาสตรคศรมราชา หลษกสผตรการ

จษดการวรศวกรรมและเทคโนโลยม

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ททนอทดหนทนววจจยคณะเศรษฐศาสตรร ศรอราชา มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

อ.ฆนษทนษนทค ทวมวษฒนค

     คณะเศรษฐศาสตรค ศรมราชา

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรคประยสกตค

การศศกษาความคสรมควาของการลงทสน

ทจาศผนยคการคราชสมชนในรผปแบบการ

ลงทสนตวางๆ ของมหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค วรทยาเขตศรมราชา

 1 9/2558-6/2559  192,000.00
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นายธราธร ยสกตวมระ

     บรรษษท เอพม (ไทยแลนดค) จจากษด (มหาชน)

     

การศศกษาความคสรมควาของการลงทสน

ทจาศผนยคการคราชสมชนในรผปแบบการ

ลงทสนตวางๆ ของมหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค วรทยาเขตศรมราชา

 1 9/2558-6/2559  192,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      192,000.00 บาท

นโยบายกระตทดนสลงเสรวมการขอตาแหนลงศาสตราจารยรของคณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ครศร ศรมกสลนาถ

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพษนธสศาสตรค

วรวษฒนาการของยมนบนโครโมโซม

เพศและการพษฒนาเครถสองหมาย

แยกเพศในงผ

 1 10/2557-9/2559  125,000.00

รศ.สสรรนทรค ปฟยะโชคณากสล

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพษนธสศาสตรค

ลาวษณยค จษนทรคโฮม

     สวนงผ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

     

กมรตร กษนยา

     สวนสษตวคนครราชสมมา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      125,000.00 บาท

ประเภทของททนววจจยแหลลงททน 

รศ.มยสรม ถนอมสสข

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกมฬา

การพษฒนารผปแบบการออกกจาลษง

กายเพถสอสวงเสรรมคสณภาพชมวรต

สจาหรษบผผรสผงอายสโรงพยาบาลกจาแพง

แสน จษงหวษดนครปฐม

 1 12/2557-11/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ฝฝายววจจย คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

นายประพนธค โอสถสษมพษนธคสสข

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาศรลปาชมพ

อรทธรพลของการรษบรผรถศงการสนษบ

สนสนจากองคคการและเพถสอนรววมงาน 

ทมสมมตวอความสษมพษนธคระหววางการระบส

ตษวตนในองคคการ กษบพฤตรกรรม

ความเปปนบสคลากรทมสดมในงานบรรการ

ในธสรกรจรรานอาหารระดษบกลางของ

ไทย

 1 7/2558-6/2559  61,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      61,500.00 บาท
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ฝฝายววจจยและบรวการววชาการ คณะสาธารณสทขศาสตรรแหลลงททน 

อ.จรรพรชชา บสญพอ

     คณะสาธารณสสขศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาอนามษยชสมชน

คสณภาพเกลถอเสรรมไอโอดมนในพถนนทมส

การผลรตเกลถอ ภาคตะวษนออกเฉมยง

เหนถอ

 1 4/2558-10/2558  50,000.00

อ.อนษนตค อรฟตรคาร

     คณะสาธารณสสขศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาอนามษยชสมชน

อ.เบญญาภา พมระวษธนคกสล

     คณะสาธารณสสขศาสตรค สกลนคร

     ภาควรชาอนามษยชสมชน

นายอนาวรน บรรเทาทสกขค

     คณะสาธารณสสขศาสตรค

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ฝฝายววชาบผรณาการ สจานจกทะเบอยนและประมวลผลแหลลงททน 

อ.ธานรนทรค คงศรลา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรคเกษตร

การศศกษาการใชรเทคโนโลยม

สารสนเทศของนรสรตระดษบปรรญญา

ตรม รายวรชาคณรตศาสตรคและ

คอมพรวเตอรคในชมวรตประจจาวษน

 1 4/2558-9/2558  25,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,500.00 บาท

ภาคววชาการตลาดแหลลงททน 

อ.ประพรมพรรณ ลรสมสสวรรณค

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

แนวโนรมผลรตภษณฑคเสรรมสสขภาพ 

สจารวจความสษมพษนธคระหววางความรผร

เกมสยวกษบผลรตภษณฑคและความตษนงใจ

ซถนอของผผรบรรโภค

 1 11/2557-10/2558  50,000.00

อ.ณษฐกษนยค ชรนนรานษนทนค

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ภาคววชาการพจฒนาททรจพยากรมนนทษยรและชทมชนแหลลงททน 

รศ.ประสงคค ตษนพรชษย

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

มรตรการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและ

ชสมชนในสถาบษนอสดมศศกษา:  บรรบท

และสถานภาพการวรจษย

 1 2/2558-7/2558  150,000.00
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ผศ.สษนตร ศรมสวนแตง

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

มรตรการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและ

ชสมชนในสถาบษนอสดมศศกษา:  บรรบท

และสถานภาพการวรจษย

 1 2/2558-7/2558  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ภาคววชาการพจฒนาทรจพยากรมนทษยรและชทมชนแหลลงททน 

ผศ.อภรชาตร ใจอารมยค

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

“ผผรดรอยโอกาสใหมว” จากครอบครษว

แรงงานขรามชาตร: ผลกระทบจาก 

AEC

 1 1/2558-12/2558  10,000.00

ชษยณรงคค  ศรมรษกษค

     นษกวรจษยอรสระ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาการพจฒนาทรจพยากรมนทษยรและชทมชน คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.อภรชาตร ใจอารมยค

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

ทรศทางและแนวโนรมการผลรตครผ

เกษตรของประเทศไทยในทศวรรษ

หนรา (พ.ศ. 2558-2567)

 1 3/2558-9/2558  158,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      158,000.00 บาท

ภาคววชาการพจฒนาทรจพยากรมนทษยรและชทมชน คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร มหาววทยาลจย

เกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแ

แหลลงททน 

นายวรเศรษฐค  วงศคอารมยค

     โรงเรมยนสวนผศนงวรทยา จษงหวษดราชบสรม

     

ความสษมพษนธคระหววางการประยสกตค

หลษกปรษชญาเศรษฐกรจพอเพมยงกษบ

คสณภาพชมวรตของนษกเรมยนโรงเรมยน

สวนผศนงวรทยา จษงหวษดราชบสรม

 1 11/2558-5/2559  5,000.00

อ.จสฑาทรพยค ถาวรรษตนค

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

ผศ.อภรชาตร ใจอารมยค

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ภาคววชาการพจฒนาทรจพยากรยรมนทษยรและชทมชน คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร มหาววทยาลจย

เกษตรศาสตรร ววทยาเขตก

แหลลงททน 
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นายทศพล  สระทองยอด

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค  มหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค  วรทยาเขตกจาแพงแสน

     

ความรผรและทษศนคตรของวษยรสวนตวอวรถม

ชมวรตไทยทรงดจา ตจาบลสระพษฒนา 

อจาเภอกจาแพงแสน จษงหวษดนครปฐม

 1 6/2558-5/2559  5,000.00

อ.จสฑาทรพยค ถาวรรษตนค

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

ผศ.อภรชาตร ใจอารมยค

     คณะศศกษาศาสตรคและพษฒนศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาการพษฒนาทรษพยากรมนสษยคและชสมชน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ภาคววชาการศศกษาแหลลงททน 

ผศ.ชลาธรป สมาหรโต

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การพษฒนารผปแบบการพษฒนาครผ

ปฐมวษยเพถสอการจษดประสบการณคการ

เรมยนรผรสะเตหมศศกษา

 1 6/2558-4/2559  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ตรองตา สมใจเพหง

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การสจารวจความรผรความสามารถใน

การสอนเนถนอหาวรชาเฉพาะโดยใชร

เทคโนโลยม (TPACK) ของนรสรตฝฝก

ประสบการณควรชาชมพครผ คณะศศกษา

ศาสตรค มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 1/2558-12/2558  10,000.00

ผศ.ชนรศวรา เลรศอมรพงษค

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

อ.เอกภผมร จษนทรขษนตม

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชากอฏววทยา คณะเกษตรกจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.สสนรศา สงวนทรษพยค

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชากมฏวรทยา

ความหลากหลายและโครงสรราง

ทางสษงคมของมดในมหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรควรทยาเขตกจาแพงแสน

 1 1/2558-12/2560  3,000.00
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มณฑรรา แกรวรสวงเรถอง

     ภาควรชากมฏวรทยา คณะเกษตร กจาแพงแสน

     

ความหลากหลายและโครงสรราง

ทางสษงคมของมดในมหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรควรทยาเขตกจาแพงแสน

 1 1/2558-12/2560  3,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000.00 บาท

ภาคววชาคณวตศาสตรรแหลลงททน 

อ.ทรพวรรณ พสทธสนธรพจนค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

เอกสารประกอบการสอน แคลคผลษส 

II

 1 10/2557-9/2558  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาคณวตศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 

อ.ทรพวรรณ พสทธสนธรพจนค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

ทฤษฎมบทจสดตรศงสจาหรษบการสวงหด

ตษววางนษยทษสวไปในฟปงกคชษนระยะทาง 

wt

 1 10/2557-9/2558  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาคณวตศาสตรร สถวตวและคอมพววเตอรรแหลลงททน 

อ.สสจรตรา แสนหาญ

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

ทฤษฎมบทจสดใกลรเคมยงทมสดมทมสสสด

สจาหรษบการสวงหดตษวแบบอวอนใน

ฟปงกคชษนระยะทางเสมถอนวางในทษสว

ไป b

 1 10/2557-9/2558  10,000.00

อ.สสจรตรา แสนหาญ

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

เอกสารประกอบการสอน 

คณรตศาสตรคเชรงการจษด รหษสวรชา 

02731351 ชถสอวรชา คณรตศาสตรคเชรง

การจษด

 2 10/2557-9/2559  10,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชาคณวตศาสตรรฯแหลลงททน 

รศ.วรรษตนค สสวรรณาภรชาตร

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

การสจารวจคสณลษกษณะอาจารยค

คณรตศาสตรคอษนพศงประสงคคของนรสรต

หลษกสผตรคณรตศาสตรคประยสกตค 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค 

วรทยาเขตกจาแพงแสน

 1 10/2557-9/2558  10,000.00

อ.แสงแข สสวรรณสสนทร

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาคหกรรมศาสตรร คณะเกษตร มหาววทยาลจยเกษตรศษสตรรแหลลงททน 

อ.วษลภา แตรมทอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรค

ผลของไฮโตรเจนเปอรคออกไซดคตวอ

ดษชนมความขาวและความแขหงแรง

ของเปลถอกขราวโพด

 1 2/2558-9/2558  20,000.00

ผศ.สสธมลษกษณค ไกรสสวรรณ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชาเคมอ มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.วราภรณค พาราสสข

     คณะวรทยาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเคมม

การศศกษาเชรงทฤษฎมของการเรวง

ปฏรกรรรยา Strecker ดรวยสาร

ประกอบเชรงซรอนของไทเทเนมยม 

ตอน 2

 1 10/2557-9/2560  20,000.00

วสฒรชษย พาราสสข

     ภาควรชาเคมม จสฬาลงกรณคมหาวรทยาลษย

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชาจวตววทยาการศศกษาและการแนะแนวแหลลงททน 

ผศ.กรกฎา นษกครนม

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยาการศศกษาและการแนะแนว

รผปแบบการพษฒนาสมรรถนะครผทมส

ปรศกษาของนษกเรมยนเพถสอนทมสปรศกษา 

ในโรงเรมยนขยายโอกาส เขตภาค

กลาง

 1 11/2557-7/2558  46,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      46,000.00 บาท

ภาคววชาดนตรอ คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ภาณสภษค โมกขศษกดรธ

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาดนตรม

วรจษย/งานสรรางสรรคค เพลงชสดสมโภช

พระพรรสณ(ตษบพระพรรสณ)

 1 3/2558-2/2559  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

ภาคววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรรคณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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รศ.นธกฤต วษนตตะเมลค

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรคและสารสนเทศศาสตรค

การพษฒนารผปแบบการตลาดเพถสอ

สษงคมฐานชสมชนเพถสอสรรางเสรรม

พฤตรกรรมการบรรโภคอยวางยษสงยถน

ของเยาวชนไทย

 1 3/2558-9/2559  160,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      160,000.00 บาท

ภาคววชาบจญชอ คณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

รศ.ศศรวรมล มมอจาพล

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบษญชม

นโยบายการบษญชมฉบษบทมส 16 ทมสดรน 

อาคารและอสปกรณค กรณมศศกษา

อสตสาหกรรมอสษงหารรมทรษพยค

 1 10/2557-11/2557  50,000.00

รศ.ศศรวรมล มมอจาพล

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบษญชม

นโยบายบษญชมฉบษบทมส 16 ทมสดรน 

อาคารและอสปกรณค กรณมศศกษาอสสา

หกรรมอสษงหารรมทรษพยค ตลาดหลษก

ทรษพยคแหวงประเทศไทย

 2 10/2557-11/2557  50,000.00

รศ.บดรนทรค รษศมมเทศ

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจษดการการผลรต

อ.ศสภฤกษค สสขสมาน

     คณะบรรหารธสรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจษดการ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ภาคววชาปรจชญาและศาสนาแหลลงททน 

รศ.วรทยา ศษกยาภรนษนทค

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาปรษชญาและศาสนา

ความสษมพษนธคระหววางการใชรเหตสผล

และพฤตรกรรม

ทางจรรยธรรมตามนษยพระพสทธ

ศาสนาเถรวาท : การศศกษาเชรง

บผรณาการ

 1 3/2558-3/2559  20,000.00

รศ.ประเวศ อรนทองปาน

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาปรษชญาและศาสนา

โครงการวรจษยภาควรชาปรษชญาและ

ศาสนา

 2 12/2557-12/2558  20,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ภาคววชาพลศศกษา  คณะศศกษาศาสตรร  มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.ชาญชษย ขษนตรศรรร

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

สมรรถภาพทางกายของนรสรตวรชา

เอกพลศศกษา ชษนนปปทมส 1 คณะศศกษา

ศาสตรค  มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 10/2557-5/2558  10,000.00
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ผศ.ณษฐยา แกรวมสกดา

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

สมรรถภาพทางกายของนรสรตวรชา

เอกพลศศกษา ชษนนปปทมส 1 คณะศศกษา

ศาสตรค  มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 10/2557-5/2558  10,000.00

อ.พรเทพ ราชรสจรทอง

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

อ.สสรรยษน สสวรรณกาล

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

อ.วรชาญ มะวรญธร

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

อ.อษจฉรา เสาวคเฉลรม

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

การประเมรนหลษกสผตรศรลปศาสตร

มหาบษณฑรต  สาขาวรชาพลศศกษา (

หลษกสผตรปรษบปรสง) พ.ศ. 2554  

มหาวรทยาลษย เกษตรศาสตรค

 1 5/2558-4/2559  10,000.00

รศ.ชาญชษย ขษนตรศรรร

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

ผศ.พมรเดช มาลมหอม

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

อ.สสรรยษน สสวรรณกาล

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

ผศ.จสฑามาศ บษตรเจรรญ

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

ผศ.จสฑามาศ บษตรเจรรญ

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

ความรผรในเนถนอหาและวรธมสอนของ

นรสรตฝฝกประสบการณควรชาชมพครผ

สาขาวรชาพลศศกษา หลษกสผตรผลรตครผ 

5 ปป

 2 5/2558-12/2559  20,000.00
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อ.โกวรท ซษงพสก

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

ความรผรในเนถนอหาและวรธมสอนของ

นรสรตฝฝกประสบการณควรชาชมพครผ

สาขาวรชาพลศศกษา หลษกสผตรผลรตครผ 

5 ปป

 2 5/2558-12/2559  20,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ภาคววชาภาษาตะวจนออก คณะมนทษยศาสตรร มก.แหลลงททน 

รศ.บสษบา บรรจงมณม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาภาษาตะวษนออก

การศศกษาสภาพและปปญหาการ

เรมยนการสอนคษนจรในประเทศไทย

 1 1/2558-12/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชารจฐศาสตรรและรจฐประศาสนศาสตรร  และมหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.วษชรรนทรค ชาญศรลปป

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชารษฐศาสตรคและรษฐประศาสนศาสตรค

ความครดเหหนของประชาชนทมสมมตวอ

การพษฒนาสผวการเปปนจษงหวษด

ปกครองตนเอง กรณมศศกษา : จษงหวษด

เชมยงใหมว นครราชสมมา สสพรรณบสรม 

ชลบสรม และตรษง

 1 10/2557-9/2558  200,000.00

รศ.สมเกมยรตร วษนทะนะ

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชารษฐศาสตรคและรษฐประศาสนศาสตรค

รศ.วษลลภ รษฐฉษตรานนทค

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชารษฐศาสตรคและรษฐประศาสนศาสตรค

ผศ.อรนษนทค กลษนทปสระ

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชารษฐศาสตรคและรษฐประศาสนศาสตรค

ผศ.ศาสตรรนทรค ตษนสสน

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชารษฐศาสตรคและรษฐประศาสนศาสตรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ภาคววชาววศวกรรมเกษตร คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน ม.เกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ศสภชษย กสลมสตรวษฒนค

     คณะวรศวกรรมศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเกษตร

หสวนยนตคฉมดพวนสารเคมมควบคสมระยะ

ไกลสจาหรษบการผลรตมะนาวนอกฤดผ

ในบวอซมเมนตค

 1 4/2558-3/2559  3,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000.00 บาท
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ภาคววชาศวลปศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

รศ.จรษลวรไล จรผญโรจนค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาศรลปศาสตรค

ความเปปนไปไดรในการเปฟดหลษกสผตร

ศรลปศาสตรบษณฑรต สาขาวรชาภาษา

ไทย คณะศรลปศาสตรคและวรทยา

ศาสตรค มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค 

วรทยาเขตกจาแพงแสน

 1 4/2558-9/2558  2,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      2,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศษสตรรเกษตรและทรจพยากร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.นงนสช อษงยสรมกสล

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรคเกษตรและทรษพยากร

โครงการวรจษยสถาบษนสาขาวรชา

เศรษฐศาสตรคเกษตร ระดษบปรรญญา

โท

 1 4/2558-11/2558  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

รศ.สสมาลม สษนตรพลวสฒร

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

การวรเคราะหคผลรตภาพแรงงานใน

ประเทศสาธารณรษฐประชาธรปไตย

ประชาชนลาว

 1 3/2558-8/2558  200,000.00

รศ.เรวษตร ธรรมาอภรรมยค

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ผศ.อสวนกษง แซวลรนม

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

บสหรมสไฟฟฟา: บทสจารวจพรมแดน

ความรผรและโอกาส

 2 3/2558-8/2558  200,000.00

รศ.เสาวลษกษณค กผรเจรรญประสรทธรธ

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ศษกยภาพในการจษดการขยะตาม

แนวครด 3Rs: กรณมศศกษาอจาเภอ

เมถอง จษงหวษดพระนครศรมอยสธยา

 3 1/2558-7/2558  400,000.00

ผศ.สสมาลม พสวมภรญโญ

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.วรษณส อรรถวานรช

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

การประเมรนผลกระทบของนโยบาย

รถคษนแรกตวอตรนทสนทางสรสงแวดลรอม

จากมลพรษทางอากาศในกรสงเทพ

มหานคร

 1 10/2557-9/2558  200,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.อรสณม ปปญญสวษสดรธสสทธรธ

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

การตรดละครโทรทษศนคเกาหลมอยวาง

สมเหตสสมผล

 1 10/2557-9/2558  200,000.00

ผศ.ปฟยะพรรณ ชวางวษฒนชษย

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

การเปรมยบเทมยบปปจจษยผลษกดษนการ

ลงทสนโดยตรงในตวางประเทศใน

ระดษบประเทศและระดษบราย

กรจกรรมทางเศรษฐกรจ

 2 2/2558-7/2558  200,000.00

รศ.สสปรมยา ควรเดชะคสปตค

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

การพษฒนาศษกยภาพของผลรตภษณฑค

ผราทรองถรสน:กรณมศศกษาในพถนนทมส

จษงหวษดราชบสรม

 3 1/2558-9/2558  200,000.00

ผศ.วสฒรยา สาหรวายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ความเตหมใจจวายสจาหรษบเนถนอโคทมส

ผลรตตามมาตรฐาน GAP และ GMP 

และตรดฉลากเครถสองหมาย Q

 4 3/2558-8/2558  200,000.00

อ.ธมรศษกดรธ ทรษพยควโรบล

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

บทบาทของ Carry Trade กษบความ

ผษนผวนของเศรษฐกรจโลก

 5 2/2558-9/2558  200,000.00

อ.ศรวพงศค ธมรอจาพน

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ผลของการถถอหสรนของผผรถถอหสรนราย

ใหญวของธนาคารตวอการปลวอยกผรใหร

พวกพรอง

 6 1/2558-9/2558  200,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      1,200,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร มกแหลลงททน 

รศ.ชลลดา หลวงพรทษกษค

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

การศศกษาตรนทสนการผลรตเกลถอ

บรรโภคเสรรมไอโอดมนในเขตกรสงเทพ

มหานครและปรรมณฑล

 1 2/2558-8/2558  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร มก.แหลลงททน 

อ.ชรดตะวษน ชนะกสล

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

การศศกษาลษกษณะทางเศรษฐกรจทมสมม

ผลตวอผลการเรมยนของนษกศศกษา

 1 10/2557-7/2558  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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อ.ธนา สมพรเสรรม

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

การวรเคราะหคภาคการกวอสรรางและ

อสษงหารรมทรษพยคในประเทศไทย

 1 1/2558-7/2558  400,000.00

อ.ศษกดรธสรทธรธ บสศยพลากร

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.นงนสช อษงยสรมกสล

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรคเกษตรและทรษพยากร

โครงการวรจษยสถาบษนสาขาวรชา

เศรษฐศาสตรคเกษตร ระดษบปรรญญา

ตรม

 1 4/2558-11/2558  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรรคณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.กนกวรรณ จษนทรคเจรรญชษย

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ความเตหมใจจวายสจาหรษบนมพรรอมดถสม

ทมสตรดฉลากนมโคสดแทร 100%

 1 1/2558-9/2558  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร กจาแพงแสนแหลลงททน 

ผศ.เชรดพงษค ขมระจรตตค

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรคเกษตร

การพษฒนาวมดรทษศนค เรถสองการปลผก

กลรวยไมรดรวยวรธมการเพาะเมลหด

สจาหรษบเกษตรกรผผรปลผกกลรวยไมร

 1 9/2558-3/2559  8,000.00

ผศ.ชษชชษย แกรวสนธร

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรคเกษตร

อ.รพม ดอกไมรเทศ

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรคเกษตร

ผศ.เชรดพงษค ขมระจรตตค

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรคเกษตร

รผปแบบการสวงเสรรมการเกษตรและ

ความตรองการในการพษฒนาการ

ผลรตหนวอไมรฝรษสงของเกษตรกร 

อจาเภอกจาแพงแสน จษงหวษดนครปฐม

 2 8/2558-3/2559  4,000.00

อ.รพม ดอกไมรเทศ

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรคเกษตร
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ผศ.ชษชชษย แกรวสนธร

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรคเกษตร

รผปแบบการสวงเสรรมการเกษตรและ

ความตรองการในการพษฒนาการ

ผลรตหนวอไมรฝรษสงของเกษตรกร 

อจาเภอกจาแพงแสน จษงหวษดนครปฐม

 2 8/2558-3/2559  4,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      12,000.00 บาท

ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

นายเสถมยร แสงแถวทรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสวงเสรรมและนรเทศศาสตรคเกษตร

การประเมรนหลษกสผตรวรทยาศาสตร

มหาบษณฑรต สาขาวรชาสวงเสรรมการ

เกษตร มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค 

ประจจาปป 2558

 1 1/2558-6/2558  5,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ภาคววชาสจตวบาลแหลลงททน 

อ.สสกษญญา ยสงระแหง

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสษตวบาล

ศศกษาประสรทธรภาพการเจรรญเตรบโต

และคสณภาพเนถนอในไกวสามเหลถอง

และไกวตะเภาทอง

 1 10/2557-12/2558  50,000.00

อ.ประหยษด ทรราวงศค

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสษตวบาล

ผศ.ยสวเรศ เรถองพานรช

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสษตวบาล

ผศ.สสกษญญา รษตนทษบทรมทอง

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสษตวบาล

นายสสชาตร สงวนพษนธสค

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสษตวบาล

นางภคอร อษครมธสรากสล

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ศผนยควรจษยและพษฒนาทางสษตวศาสตรค (การผลรต

สษตวคปปก) ภาควรชาสษตวบาล

อ.ฉษตรชษย จษนทรคสมบผรณค

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสษตวบาล
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ผศ.จจาเรรญ เทมสยงธรรม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสษตวบาล

อรทธรพลของการใหรขศนนคอนในกรง

ของไกวไขวตวอการตอบสนองผลการ

ทดสอบดรานพฤตรกรรม กรจกรรมใน

ขววงวษน การใหรผลผลรต และ

สภาพกระดผก

 2 10/2557-7/2559  25,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      75,000.00 บาท

ภาคววชาสจตวบาล คณะเกษตร กจาแพงแสนแหลลงททน 

ผศ.สสกษญญา รษตนทษบทรมทอง

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสษตวบาล

คสณภาพไกวไขวในตลาดนษด อ.กจาแพง

แสน จ.นครปฐม ประเทศไทย

 1 1/2558-11/2558  10,000.00

ผศ.อรประพษนธค สวงเสรรม

     คณะเกษตร กจาแพงแสน

     ภาควรชาสษตวบาล

เกวลม ตสตใส

     นรสรต

     

จรรญญา มรถสนาวงศค

     นรสรต

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาอาชอวศศกษา คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.ชษยฤทธรธ โพธรสสวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาอาชมวศศกษา

การประเมรนหลษกสผตรปรษชญาดสษฎม

บษณฑรต สาขาวรชาการศศกษานอก

ระบบเพถสอพษฒนาสษงคม

 1 1/2558-7/2560  5,000.00

ผศ.จสฬารษตนค วษฒนะ

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาอาชมวศศกษา

ดร.ธเนศ ดาวรสวงโรจนค

     สจานษกประกษนคสณภาพ

     ฝปายตรวจสอบ/ประเมรนคสณภาพ

ผศ.นงลษกษณค มโนวลษยเลา

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาอาชมวศศกษา

การประเมรนหลษกสผตรศศกษาศาสตร

บษณฑรต สาขาวรชาธสรกรจและ

คอมพรวเตอรคศศกษา คณะศศกษา

ศาสตรค มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 2 1/2558-12/2558  10,000.00
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อ.ณษฏฐควรชรดา เลรศพงศครสจรกร

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาอาชมวศศกษา

การประเมรนหลษกสผตรศศกษาศาสตร

บษณฑรต สาขาวรชาธสรกรจและ

คอมพรวเตอรคศศกษา คณะศศกษา

ศาสตรค มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 2 1/2558-12/2558  10,000.00

ผศ.พษชรา วาณรชวศรน

     คณะศศกษาศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาอาชมวศศกษา

การพษฒนาสมสดการเรมยนรผรแบบมม

ปฏรสษมพษนธคโดยใชรการเรมยนรผรแบบ

ครนหาเพถสอสวงเสรรมการมมปฏรสษมพษนธค

และผลสษมฤทธรธในการเรมยน

 3 8/2558-5/2559  5,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

รายไดดคณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.วสฒรพงษค ศรลปวรศาล

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

การศศกษาองคคประกอบทางเคมมและ

ประสรทธรภาพการตรานเชถนอแบคทมเรมย

ในดอกและใบจจาปป

 1 5/2558-5/2559  1,500.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      1,500.00 บาท

รายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

รศ.บษณฑรต ชษยวรชญชาตร

     คณะเศรษฐศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรค

ผลกระทบจากการเปลมสยนแปลง

อษตราภาษมมผลควาเพรสมตวอการบรรโภค

ภาคเอกชนความตรองการสรนคราขษนน

สสดทรายรายสาขาการผลรตและผล

ผลรตรายสาขาการผลรตของไทย

 1 11/2557-5/2558  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ศศวท.แหลลงททน 

อ.ทรพวรรณ พสทธสนธรพจนค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

การพษฒนาการประมาณควาคจาตอบ

สจาหรษบบางปปญหาทางคณรตศาสตรค

กษบเงถสอนไขหดตษว แอลฟปา ผวานทาง

ฟปงกคชษนระยะทาง wt

 1 10/2557-10/2558  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ศผนยรพจฒนาเทคโนโลยออาหารสจตวรนตจาแหลลงททน 

นายสสทรน สมบผรณค

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาเพาะเลมนยงสษตวคนนจา

การพษฒนาระบบการเลรลยงปลานรล

รววมกษบการปลผกผษกสวนครษวดรวย

ระบบนนจาหมสนเวมยน

 1 10/2557-9/2558  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ศผนยรววจจยทรจพยากรชอวภาพสาหรลายแหลลงททน 
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รศ.อนงคค จมรภษทรค

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชมววรทยาประมง

การคษดเลถอกและเกหบรษกษาสายพษนธสค

สาหรวายสมเขมยวสกสล Oedogonium

 1 10/2557-10/2559  100,000.00

นายณษฐวรรศ นสวนรษกษา

     ภาควรชาชมววรทยาประมง คณะประมง มก.

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ศผนยรววจจยทรจพยากรชอวภาพสาหรลาย ภาคววชาชอวววทยาประมง คณะประมง มก.แหลลงททน 

รศ.อนงคค จมรภษทรค

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชมววรทยาประมง

การควบคสมการเกรดอรพรไฟตคบน

สาหรวายวสรน Gracilaria fsheri ดรวย

สารสกษดชมวภาพจากสาหรวายทะเลสม

นนจาตาล

 1 8/2558-12/2558  50,000.00

สสนรสา เครถอทอง

     ภาควรชาชมววรทยาประมง คณะประมง มก.

     

รศ.อนงคค จมรภษทรค

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาชมววรทยาประมง

การศศกษาสภาวะเหมาะสมในการ

ยวอยสาหรวาย Gracilaria 

tenuistipitata เพถสอปรษบปรสงปรรมาณ

ผลผลรตเอทานอล

 2 8/2558-7/2559  90,000.00

ณษฐวรรศ นสวนรษกษา

     ภาควรชาชมววรทยาประมง คณะประมง ฒก.

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      140,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอแหลลงททน 

อ.เกษศรรรนทรค เอกสรนรทธคกสล

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

การพษฒนาสารเรถองแสงสจาหรษบการ

ตรวจหารอยลายนรนวมถอแฝง

 1 6/2558-6/2559  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ (ศสวท)แหลลงททน 

อ.พรไพรรนทรค รสวงเจรรญทอง

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

ผลของแคลเซมยมซรลรเกตตวอการผลรต

ขราวโพดเลมนยงสษตวค

 1 5/2558-5/2559  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ (ศสวท.)แหลลงททน 
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อ.นพมาศ โลกคจาลถอ

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

การชษกนจาการเกรด somatic 

embryo ของกาแฟอาราบรกราสาย

พษนธสคคาตรมอรค CIFC 7963

 1 6/2558-6/2560  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 

อ.สษนทษด พรทษกษควงศาภรณค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

การศศกษาไตรเสถมยรเชรงเสรนใน

ไมโครเรโซเนเตอรคแบบวงแหวนซรลร

กอน

 1 5/2558-4/2559  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.รษชพล พะวงศครษตนค

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

การผลรตแกตสชมวภาพจากวษชพถชนนจา

โดยกระบวนการหมษกแบบกศสงกะ

 1 4/2558-9/2559  70,000.00

อ.ประภา โซตะสลาม

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรค

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

สถาบจนคดนควดาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหารแหลลงททน 

นางสาวชสษณา เมฆโหรา

     สถาบษนครนควราและพษฒนาผลรตภษณฑคอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

การเอนแคปซผเลชษนและความคงตษว

ของสารสกษดเบตราไซยานรนจาก

เปลถอกแกรวมษงกรสมแดง

 1 10/2557-9/2558  40,000.00

ดร.วรชชา ตรมสสวรรณ

     สถาบษนครนควราและพษฒนาผลรตภษณฑคอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

นางสาววาสนา นาราศรม

     สถาบษนครนควราและพษฒนาผลรตภษณฑคอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสสขภาพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

สาขาววชาดนตรอไทย ภาคววชาดนตรอแหลลงททน 

อ.ฉษตรตรยา เกมยรตรนาวม

     คณะมนสษยศาสตรค บางเขน

     ภาควรชาดนตรม

โครงการวรจษยบทบาทและ

สถานภาพสตรมในเพลงเถา

 1 11/2557-10/2558  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท
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สจานจกสลงเสรวมและฝฝกอบรมแหลลงททน 

อ.กรตตร สรมศรรรวงษค

     สจานษกสวงเสรรมและฝฝกอบรม บางเขน

     ฝปายวรเคราะหคโครงการและหลษกสผตรการฝฝกอบรม

โครงการบรรการวรชาการของสจานษก

สวงเสรรมและฝฝกอบรมภายใตร

ระเบมยบววาดรวยการพษฒนาวรชาการ 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 10/2557-9/2558  15,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

สจานจกสลงเสรวมและฝฝกอบรม กจาแพงแสนแหลลงททน 

นางสาวนรลสบล สสขภาพ

     สจานษกสวงเสรรมและฝฝกอบรม กจาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจษยและพษฒนา

การนจาความรผรไปใชรของเกษตรกรทมส

ผวานการฝฝกอบรม หลษกสผตร “การ

บรรหารจษดการฟปกขราวเพถสอการเพรสม

ผลผลรต”

 1 10/2557-6/2558  5,000.00

นางสาคร ชรนวงคค

     สจานษกสวงเสรรมและฝฝกอบรม กจาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจษยและพษฒนา

การศศกษาตรนทสนผลตอบแทนและ

แนวทางในการเลถอกปลผกพษนธสคขราว

ทมสเหมาะสมกษบตลาดและกลสวมผผร

บรรโภค ภายใตรโครงการตรนแบบ

การพษฒนาชาวนาและการผลรตขราว

ไทยครบวงจรสผวความยษสงยถน 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค 

วรทยาเขตกจาแพงแสน (โมเดลขราว

กจาแพงแสน)

 2 10/2557-9/2558  10,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

สจานจกสลงเสรวมและฝฝกอบรม กจาแพงแสน มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

นางสาวงามจรตร โลววรทผร

     สถาบษนครนควราและพษฒนาผลรตภษณฑคอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลรตและแปรรผป

การพษฒนาผลรตภษณฑคเครถสองดถสมถษสว

เขมยวพาสเจอรคไรซค

 1 5/2558-7/2559  65,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      65,000.00 บาท

หนลวยงานภาครจฐศาสตรรและรจฐประศาสนศาสตรร คณะสจงคมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ลลรตา นรพรฐประศาสนค สสนทรวรภาต

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชารษฐศาสตรคและรษฐประศาสนศาสตรค

ความพศงพอใจของหนววยงาน (นาย

จราง) ทมสมมตวอมหาบษณฑรตรษฐศาสตรค 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 10/2557-9/2558  75,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      75,000.00 บาท

หนลวยงานภาคววชารจฐศาสตรรและรจฐประศาสนศาสตรร คณะสจงคมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

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. 2558

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ
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ผศ.ลลรตา นรพรฐประศาสนค สสนทรวรภาต

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชารษฐศาสตรคและรษฐประศาสนศาสตรค

ความครดเหหนของมหาบษณฑรตรษฐ

ศาสตรคทมสมมตวอหลษกสผตรศรลปศาสตรค

มหาบษณฑรต (รษฐศาสตรค) 

มหาวรทยาลษยเกษตรศาสตรค

 1 10/2557-9/2558  75,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      75,000.00 บาท

หนลวยงานภาคววชารจฐศาสตรรและรจฐประศาสนศาสตรร คณะสจงคมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร บางเขนแหลลงททน 

ผศ.ลลรตา นรพรฐประศาสนค สสนทรวรภาต

     คณะสษงคมศาสตรค บางเขน

     ภาควรชารษฐศาสตรคและรษฐประศาสนศาสตรค

ความครดเหหนของบษณฑรตรษฐศาสตรคทมส

มมตวอหลษกสผตรศรลปศาสตรคบษณฑรต (

รษฐศาสตรค) มหาวรทยาลษย

เกษตรศาสตรค

 1 10/2557-9/2558  75,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      75,000.00 บาท

หลจกสผตรเทคโนโลยอสารสนเทศ ภาคพวเศษแหลลงททน 

อ.อสดมศษกดรธ แยรมขะมษง

     คณะศรลปศาสตรคและวรทยาศาสตรค กจาแพงแสน

     ภาควรชาคณรตศาสตรค สถรตร และคอมพรวเตอรค

ระบบวางแผนการบจารสงรษกษาและ

บรรหารจษดการอสปกรณคคอมพรวเตอรค

 1 10/2557-9/2558  25,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

รวมท ททงส งทน     294  โครงการ     งบประมาณ      23,201,855.00 บาท
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