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เง งนรายไดดของหนนวยงาน

APSP, Faculty of Science, Kasetsart Universityแหลลงททน 

ผศ.ชชวารรตนน พรรนทรากกล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

การศศกษานรเวศวรทยาและความ

หลากชนรดของมอลลรสกน ในพพพนทชท

เขตรรกษาพรนธธนสรตวนปปาเขาประ-บาง

คราม

 1 8/2556-12/2557  125,000.00

นายนรคม ศรชละมธน

     หรวหนนาเขตรรกษาพรนธธนสรตวนปปาเขาประ-บางคราม

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      125,000.00 บาท

Center for Advanced Studies in Tropical Natural Resources under Program National Research 

Universiti

แหลลงททน 

ผศ.ดวงใจ ศธขเฉลรม

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาชชววรทยาปปาไมน

ชชววรทยาของพพชสกธลบธก ในประเทศ

ไทย

 1 10/2555-9/2558  200,000.00

อรพรรณ ศธงขะจรนทรานนทน

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน วรทยาเขตกกาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

กองททนพจฒนาคณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.จกานงจรต ผาสธข

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรสรตวรทยา

การตรวจหาชนรดของ 

Cryptosporidium และปปจจรยเสชทยงทชท

เกชทยวขนองกรบการตรด 

Cryptosporidium ในงกเลชพยง

 1 1/2556-12/2557  275,000.00

ผศ.ครมภชรน พรตนะธนรง

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรสรตวรทยา

อ.พรชรย สรญฐรตรเสรช

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลชนรคสรตวนใหญญและสรตวนปปา

นางสาวเบญจรรตนน ยรพมมรทง

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน ภาควรชา

ปรสรตวรทยา
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ผศ.สมชรย สรจจาพรทรกษน

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลชนรคสรตวนใหญญและสรตวนปปา

การศศกษาการกระจายตรวของ 

glucose transporters (GLUTs) 

ชนรดตญางๆ ทชทตรวอสธจรในนพกาเชพพอแพะ

 2 12/2555-12/2556  15,000.00

ผศ.บธรรนทรน นรทมสธพรรณน

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรสรตวรทยา

การศศกษาชนรดของเชพพอ Ehrlichia 

spp. และสายพรนธธนของเชพพอ E. canis 

ทชทเปปนสาเหตธใหนเกรดรอยโรคในลกก

ตาในสธนรข

 3 7/2556-6/2557  365,000.00

ผศ.อารชยน ทยานานธภรทรน

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลรนรกสรตวนเลชพยง

เกพลช แสง-ชกโต

     นรสรตระดรบปรรญญาโท ภาควรชาปรสรตวรทยา คณะ

สรตวแพทยศาสตรน มก.

     

ศ.เฉลชยว ศาลากรจ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

คญาโลหรตวรทยา ลรกษณะรกปรญางและ

อรลตรนาสรรกเจอรนของเซลลนเมมดเลพอด

และปรสรตในเลพอดทชทพบในเหยชทยวรธนง

 4 6/2556-5/2557  150,000.00

น.ส.พรมพนสธดา สธวรรณแสง

     นรสรต ป.โท ภาควรชาพยาธรวรทยา คณะสรตว

แทยศาตรน

     

ผศ.ปรชดา เลรศวรชระสารกธล

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

ผศ.ไชยยรนตน เกษรดอกบรว

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

รศ.เจรรญศรกดรด ศาลากรจ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลชนรคสรตวนใหญญและสรตวนปปา

ผศ.พรพรฒนน อรธณวรภาส

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลชนรคสรตวนใหญญและสรตวนปปา

ผลของการใชนถรทวเหลพองไขมรนเตมมตญอ

รกปแบบของกรดไขมรนในนพกานมแพะ

 5 12/2555-12/2556  234,000.00

รศ.ธชระ รรกความสธข

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลชนรคสรตวนใหญญและสรตวนปปา
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สพ.ญ.รรชนรกร ศรชคง

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน ภาควรชา

เวชศาสตรนคลรนรกสรตวนใหญญและสรตวนปปา

     

ผลของการใชนถรทวเหลพองไขมรนเตมมตญอ

รกปแบบของกรดไขมรนในนพกานมแพะ

 5 12/2555-12/2556  234,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      1,039,000.00 บาท

กองททนพจฒนาอาจารยร คณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

รศ.ยธพาวรรณ วรรณวาณรชยน

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

การสพทอสารอยญางมชประสรทธรภาพ

ระหวญางธธรกรจกรบลกกคนาระดรบโลก

 1 6/2556  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

กองททนยลอยฮผเวฟารรมา คณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.พรพรฒนน อรธณวรภาส

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลชนรคสรตวนใหญญและสรตวนปปา

การประเมรนความเสชทยงเชรงปรรมาณ

ของการนกาเชพพอ Brucella spp. เขนาสกญ

ฟารนมแพะนมในพพพนทชทกรธงเทพมหา

นคร โดยการนกาเขนาแพะนม และ

การยพมพญอพรนธธนในการผสม

 1 10/2555-10/2556  30,000.00

ผศ.สธวรชา เกษมสธวรรณ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาสรตวแพทยสาธารณสธขศาสตรน และการ

บรรการวรนรจฉรย

น.สพ.พชรวรทยน บธญปางบรรพ

     กรมปศธสรตวน กระทรวงเกษตรและสหกรณน

     

ผศ.พรพรฒนน อรธณวรภาส

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลชนรคสรตวนใหญญและสรตวนปปา

การศศกษาสการวจเชพพอสาเหตธและ

ปปจจรยทชทกญอใหนเกรดปปญหาเตนานม

อรกเสบในโคนมในเขตภาคตะวรนตก

 2 10/2555-10/2556  120,000.00

สพ.ญ.สธปภาดา คณานรบ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน โรงพยาบาล

สรตวน หนองโพ

     

สพ.ญ.จรรนรจ เจรรญสวรสดช

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน โรงพยาบาล

สรตวน หนองโพ
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น.สพ.สมรต ศรชสการาญ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน โรงพยาบาล

สรตวน กกาแพงแสน

     

การศศกษาสการวจเชพพอสาเหตธและ

ปปจจรยทชทกญอใหนเกรดปปญหาเตนานม

อรกเสบในโคนมในเขตภาคตะวรนตก

 2 10/2555-10/2556  120,000.00

น.สพ.กฤษฎา บการธงกรจ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน โรงพยาบาล

สรตวน กกาแพงแสน

     

อ.สธกรญญา ทองรรตนนสกธล

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาสรตวแพทยสาธารณสธขศาสตรน และการ

บรรการวรนรจฉรย

รกปแบบการดพพอยาตนานจธลชชพของ

เชพพอแบคทชเรชยทชทแยกจากสรทงแวดลนอม

ในฟารนมไกญ

 3 8/2556-12/2557  300,000.00

รศ.ปฐมาพร เอมะวรศรษฎน

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยาและวรทยาภกมรคธนมกรน

อ.ชรยเทพ พกลเขตตน

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาสรตวแพทยสาธารณสธขศาสตรน และการ

บรรการวรนรจฉรย

อ.ชลาลรย เรพองหรรรญ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาสรตวแพทยสาธารณสธขศาสตรน และการ

บรรการวรนรจฉรย

นางศรชสมรย วรรรยารรมภะ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาสรตวแพทยสาธารณสธขศาสตรน และการ

บรรการวรนรจฉรย

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

กองททนสลงเสรวมและพจฒนาการววจจย คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.พรรณพรมพน พธทธรรกษา มะเปปปยม

     คณะวรศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมทรรพยากรนพกา

ผลกระทบของการเปลชทยนแปลง

จกานวนของลธญมนพกายญอยในแบบ

จกาลอง semi-distributed ตญอความ

ถกกตนองในการประเมรนปรรมาณนพกา

ทญา

 1 11/2555-11/2556  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท
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คณะเกษตร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสน รลวมกจบ สถาบจนววจจยและพจฒนา กจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.สธชชรา มาตยภกธร

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสญงเสรรมและนรเทศศาสตรนเกษตร

การพรฒนาธธรกรจชธมชนตนนแบบการ

ผลรตผรกตามวรถชเศรษฐกรจพอเพชยง

ของเกษตรกร เขตพพพนทชทตกาบลกรรบ

ใหญญ อกาเภอบนานโปปง จรงหวรดราชบธรช

 1 11/2555-11/2557  170,000.00

รศ.เอมอร อรงสธรรตนน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสญงเสรรมและนรเทศศาสตรนเกษตร

นายสามารถ เศรษฐวรทยา

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาไมนผลเขตรนอน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      170,000.00 บาท

คณะบรวหารธทรกวจ มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ศรรรรรตนน โกศการรกา

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

A Feasibility Study of Developing 

One-Stop-Service Inland 

Container Depot

 1 6/2556-5/2557  120,000.00

อ.ศธภชาต เอชทยมรรตนกกล

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

กรณชศศกษาสภาพแวดลนอมทางการ

ตลาดระหวญางประเทศ

 2 1/2556-12/2556  120,000.00

ผศ.ตาบทรพยน ไกรพรศรกดรด

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการจรดการ

กลยธทธนการจรดการทชมงานทชทมชความ

ทนาทายของงานแตกตญางกรน

 3 1/2556-1/2557  120,000.00

อ.ศธภชาต เอชทยมรรตนกกล

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

กลยธทธนโครงการในการพรฒนา

ผลรตภรณฑนใหมญ

 4 1/2556-12/2556  120,000.00

อ.ศธภชาต เอชทยมรรตนกกล

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

การบรรหารจรดการโครงการใน

อธตสาหกรรมรถยนตรน

 5 1/2556-12/2556  120,000.00

รศ.ยธพาวรรณ วรรณวาณรชยน

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

รศ.ศศรวรมล มชอกาพล

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบรญชช

การพยากรณนความลนมเหลวของ

บรรษรทจดทะเบชยน: กรณชศศกษา

บรรษรทจดทะเบชยนในตลาดหลรก

ทรรพยนแหญงประเทศไทย

 6 4/2556-12/2556  65,000.00
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อ.พลวรฒนน เลรศกธลวรฒนน

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบรญชช

การพยากรณนความลนมเหลวของ

บรรษรทจดทะเบชยน: กรณชศศกษา

บรรษรทจดทะเบชยนในตลาดหลรก

ทรรพยนแหญงประเทศไทย

 6 4/2556-12/2556  65,000.00

นางสาวรรงสรมาภรณน หนกนนอย

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     สกานรกงานเลขานธการ

อ.ศธภชาต เอชทยมรรตนกกล

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

การเลพอกโครงการในสภาพแวด

ลนอมทชทเปลชทยนแปลงอยญางรวดเรมว

โดยใชนวรธชการจรดการงบประมาณ

 7 1/2556-12/2556  120,000.00

รศ.ยธพาวรรณ วรรณวาณรชยน

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

รศ.ศศรวรมล มชอกาพล

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบรญชช

ความสรมพรนธนระหวญางระดรบคะแนน

การกกากรบดกแลกรจการกรบคธณภาพ

กกาไร : กรณชศศกษาบรรษรทจดทะเบชยน

ในตลาดหลรกทรรพยนแหญงประเทศ

ไทย

 8 1/2556-5/2556  120,000.00

ผศ.วรมล รอดเพมชร

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบรญชช

อ.อธษา วงศนสอนธรรม

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการบรญชช

อ.ศธภชาต เอชทยมรรตนกกล

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

โครงสรนางระบบนวรตรกรรม 9 3/2556-2/2557  120,000.00

รศ.ยธพาวรรณ วรรณวาณรชยน

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ      1,025,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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ผศ.นธกฤต(สมพล) วรนตตะเมลน

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรนและสารสนเทศศาสตรน

การพรฒนาตรวชชพวรดประสรทธรผลของ

โครงการรณรงคนการสพทอสารการ

ตลาดเพพทอสรงคมเพพทอลดพฤตรกรรม

เสชทยงทางสธขภาพของเยาวชนไทย

 1 7/2556-1/2558  120,000.00

นายสมเกชยรตร รรกษนมณช

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การวรเคราะหนเนพพอหาและอรตลรกษณนทชท

ปรากฏในเพลงสรรเสรรญครกของ

ประเทศในกลธญมประชาคมอาเซชยน?

 2 7/2556-7/2557  180,000.00

อ.นวพร สรรประเสรรฐ สโนดรน

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภาษาตญางประเทศ

โครงการเขชยนเอกสารประกอบการ

สอนรายวรชา 01355383 English 

Varieties and Cultures of English 

Native Speakers

 3 1/2556-10/2556  10,000.00

อ.ยธพกา ฟกกธชรมญา (ศรรรพลไพบกลยน)

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภาษาตะวรนออก

ประสรทธรผลการฝฝกแชโดอรพงกรบการ

เรชยนรกนเสชยงสกงตทกาในภาษาญชทปธปนของ

ผกนเรชยนชาวไทย

 4 9/2556-9/2557  20,000.00

อ.ธวรชชรย ทะราศรช

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรรชญาและศาสนา

ปปจจรยทชทมชอรทธรพลตญอจรรยธรรมของ

บธคลากรคณะมนธษยศาสตรน     

มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน 

วรทยาเขตบางเขน

 5 10/2555-8/2556  36,200.00

รศ.สรนอยสธดา ณ ระนอง

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภาษาตะวรนออก

ภาษาคลธมเครพอสะทนอนวรฒนธรรม

ญชทปธปนอยญางไร

 6 6/2556-5/2557  20,000.00

อ.กฤตยา ณ หนองคาย

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาวรรณคดช

เรพทองเลญามธขบาฐะในมหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน: การศศกษาในฐานะ

ความทรงจกาทางวรฒนธรรม

 7 7/2556-7/2557  20,000.00

รศ.สรณรฐ ไตลรงคะ

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาวรรณคดช

อหรงการแหญงสามรญชน: 

สธนทรชยศาสตรนและอธดมการณนชนชรพน

กลางในนวนรยายควมไมญพยาบาท 

ของ "นายสการาญ"

 8 6/2556-5/2557  20,000.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ      426,200.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ปปปนสธรางคน ดชวงษน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

การครดแยกและครดเลพอกแบคทชเรชย

ยญอยสลายเซลลกโลสจากลกาไสนปลวก

กรนไมนและปลวกกรนดรน

 1 11/2555-4/2556  13,000.00
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ผศ.ศศรมนรส อธณจรกรน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาชชวเคมช

การจกาแนกยชโนไทปปของแบคทชเรชย 

Streptococcus agalactiae ใน

ประเทศไทย เพพทอการพรฒนาวรคซชน

 2 6/2556-6/2558  125,000.00

อ.ชรชวาล วงศนชกสธข

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาฟปสรกสน

การประดรษฐนกตาซเซนเซอรนโครง

สรนางแบบ Core-shell ลวดนาโน

โดยใชนเทคนรค Atomic Layer 

Deposition เพพทอการตรวจจรบกตาซ

พรษ

 3 1/2556-1/2557  100,000.00

อ.ธชรศรกดรด เอโกบล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพรนธธศาสตรน

การประเมรนผลหลรงการสอนเพพทอ

ระบธปปจจรยทชทมชตญอผลสรมฤทธรดทางการ

เรชยนของนรสรตในรายวรชาพรนธธ

ศาสตรนปฏรบรตรการ (01416312)

 4 11/2555-3/2556  20,000.00

อ.ภรสสร วรรณพรนรจ

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพรนธธศาสตรน

อ.อรญชลช ศรรรขจรกรจ

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพรนธธศาสตรน

อ.อรครพงษน สวรสดรพงษน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพรนธธศาสตรน

ผศ.วรภา หงษนตระกกล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพรนธธศาสตรน

การพรฒนาเครพทองหมายดชเอมนเอ

จกาเพาะกรบชนรดพพชเพพทอการตรวจ

สอบพรนธธนลกกผสมจากการผสมขนาม

ชนรดระหวญางพพชในสกธล Jatropha

 5 9/2556-3/2557  11,000.00

นางสาว ศศรวรรณ รรตนกรงวานวงศน

     ภาควรชาพรนธธศาสตรน คณะวรทยาศาสตรน 

มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน

     

ผศ.วรภา หงษนตระกกล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพรนธธศาสตรน

การพรฒนาเครพทองหมายไมโครแซ

ทเทลไลทน เพพทอการระบธความ

จกาเพาะของพรนธธนในบรวประดรบสกธล 

Nymphaea

 6 9/2556-3/2557  11,000.00

นางสาว ทรพยรรตนน ตาใจ

     ภาควรชาพรนธธศาสตรน คณะวรทยาศาสตรน
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อ.ชมดาว สรนธธวณรชยน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาชชวเคมช

การศศกษากระบวนการตนานมะเรมง

ของเพปไทดนทชทมชโครงสรนางแบบเกาะ

กลธญม

 7 11/2555-11/2556  100,000.00

รศ.สธนรนทา รรตนาโภ

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาชชวเคมช

อ.ปปยะดา จรนทวงศน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพรนธธศาสตรน

การศศกษาคณธสมบรตรทางชชวเคมชของ

กลธญมยชน ERF เพพทอการพรฒนาสบกญดกา

สายพรนธธนทนนพกาทญวม

 8 11/2555-11/2556  100,000.00

อ.ภาคภกมร เรพอนจรนทรน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาฟปสรกสน

การศศกษาเชรงทฤษฎชของความ

บกพรญองและสารเจพอในเพอรนรอ

ฟไกทนสตรอนเทชยมไททาเนต

 9 10/2555-10/2556  100,000.00

อ.ปณรทรต หาสรน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเคมช

การสรงเคราะหนวรสดธคารนบอนทชทมชรก

พรธนในระดรบนาโนทชทถกกเจพอดนวย

ธาตธไนโตรเจนและออกซรเจนเพพทอ

เปปนตรวรองรรบโลหะเหลมกและโค

บอลนตเพพทอประยธกตนใชนเปปนขรพว

เคานนเตอรนอรเลมกโทรดในเซลลนแสง

อาทรตยนชนรดยนอมสชไวแสง

 10 12/2556-12/2557  100,000.00

อ.ภกมร พรมพนประพรนธน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพฤกษศาสตรน

การสการวจเบพพองตนนเกชทยวกรบ

นรเวศวรทยาของกลนวยไมนลรพนมรงกร 

(Habenaria rhodocheila) ใน

จรงหวรดพรษณธโลกและจรนทบธรช และ

การศศกษาเบพพองตนนเกชทยวกรบการ

ขยายพรนธธนโดยการเพาะเมลมด

 11 11/2555-11/2556  100,000.00

อ.ธรญญนวนรช ธรญสรรรวรรธนน

     คณะทรรพยากรธรรมชาตรและอธตสาหกรรม

เกษตร สกลนคร

     สาขาวรชาทรรพยากรเกษตรชชวภาพ

นายสธวรรณ ภานธนกาภา

     อธทยานแหญงชาตรภกหรนรญองกลนา จรงหวรดพรษณธโลก
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อ.อรญชลช เอาผล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

ความผรนแปรของเสชยงรนองและความ

สรมพรนธนทางพรนธธกรรมของปาดจรจว

สกธล Chiromantis ในประเทศไทย

เพพทอการประยธกตนใชนในการอนธรรกษน

ประชากร

 12 6/2556-6/2557  100,000.00

ผศ.บธญเสฐชยร บธญสกง

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

ความหลากหลายของสรตวนไมญมช

กระดกกสรนหลรงหนนาดรนในลกาธารตนน

นพกาภาชช จรงหวรดราชบธรช

 13 10/2555-9/2557  125,000.00

อ.ปปปนสธรางคน ดชวงษน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

แบคทชเรชยยญอยสลายเซลลกโลสทชทครด

แยกจากลกาไสนปลวกเลชพยงราและ

ปลวกกรนไลเคน

 14 11/2555-4/2556  13,000.00

อ.เกชยรตรศรกดรด แสนบธญเรพอง

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชารรงสชประยธกตนและไอโซโทป

ประสรทธรภาพหรวนรวตรอนจาก Gas 

Electron Multiplier (GEM) โดยการ

ใชนตรวเปลชทยนนรวตรอนประเภทของ

แขมง

 15 9/2556-8/2558  100,000.00

รวม     15  โครงการ     งบประมาณ      1,118,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรการกอฬา มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.กภ.อรอธมา บธณยารมยน

     คณะวรทยาศาสตรนการกชฬา กกาแพงแสน

     สาขาชชวกลศาสตรนการกชฬา

บทเรชยนคอมพรวเตอรนชญวยสอน เรพทอง 

อวรยวะภายใน และระบบประสาท

 1 8/2556-5/2557  15,000.00

อ.กภ.สมภรยา สมถวรล

     คณะวรทยาศาสตรนการกชฬา กกาแพงแสน

     สาขาชชวกลศาสตรนการกชฬา

อ.ภกวนารถ ศรชทน

     คณะวรทยาศาสตรนการกชฬา กกาแพงแสน

     สาขาวรชาจรตวรทยาการกชฬา

ผลของการอบอธญนรญางกายซพกาในชญวง

พรกครศทงเวลาทชทมชตญอความคลญองแคลญว

วญองไว และพลรง

ในการกระโดดในนรกกชฬา

บาสเกตบอล

 2 7/2556-7/2557  5,000.00

นายพชระพรตรน นรมมานรตยน

     นรสรตคณะวรทยาศาสตรนการกชฬา มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน
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นายวรสนรนทน กกาแหงมรตร

     นรสรตคณะวรทยาศาสตรนการกชฬา มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน

     

ผลของการอบอธญนรญางกายซพกาในชญวง

พรกครศทงเวลาทชทมชตญอความคลญองแคลญว

วญองไว และพลรง

ในการกระโดดในนรกกชฬา

บาสเกตบอล

 2 7/2556-7/2557  5,000.00

นายสรงหา มชผรวหอม

     นรสรตคณะวรทยาศาสตรนการกชฬา มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน

     

นายวโรตมน ขรนทชทนาว

     นรสรตคณะวรทยาศาสตรนการกชฬา มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน

     

นางสาวจรราภร อาภาพล

     นรสรตคณะวรทยาศาสตรนการกชฬา มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ภชรพรรณ ดรษฐเนตร

     คณะวรศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมช

กลไกการเสรรมสรนางความแขมงแรง

ของอชพมอกซชเรซรนดนวยนาโนซรลรกา: 

อรทธรพลของความหนาแนญนของการ

เชพทอมตญอสายพอลรเมอรน

 1 8/2556-8/2557  100,000.00

อ.เชาวลรต มรตรสรนตรสธข

     คณะวรศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมไฟฟฟา

การควบคธมสญงผญานแรงในเวลาจรรง

สกาหรรบเครพทองมพอทางการแพทยนดนวย

การประมาณคญาสรญญาณรบกวน

 2 8/2556-8/2557  100,000.00

รศ.ศธภกรจ นนทนานรนทน

     คณะวรศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมโยธา

การประยธกตนใชนคอนกรชตพรธน

สกาหรรบงานปฟองกรนลาดดรน

 3 10/2555-9/2556  50,000.00

นายยธทธนา บธญสรนชรย

     บรรษรททชม
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อ.อนธสรณน สพบสาย

     คณะวรศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมเคมช

การเพรทมโลหะผสมในตรวเรญง

ปฏรกรรรยา ทองแดง-รกทชเนชยม-

โซเดชยมคลอไรดน สกาหรรบปฏรกรรรยาอร

พมอกซรเดชรทนของโพรพรลชน

 4 9/2556-8/2557  100,000.00

อ.วรดร วรฒนพานรช

     คณะวรศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมไฟฟฟา

การออกแบบวงจรพลรงงานตทกาเพพทอ

ตรวจวรดและปรรบสรญญาณ สกาหรรบ

เครพทองวรดคลพทนไฟฟฟาหรวใจแบบ

ตรดตามตรว

 5 10/2555-9/2556  100,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.ไชยาพงษน เทพประสรทธรด

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

การประเมรนปรรมาณนพกาทญาทชทไหลเขนา

อญางเกมบนพกาแควนนอยบการธงแดน โดย

แบบจกาลอง API Rainfall-Runoff

 1 2/2556-1/2557  20,000.00

อ.กอบศรกดรด กาญจนาพงศนกธล

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

การพรฒนาเครพทองสกรดนพกาเชพทอมเขนม

ขนนจากกลนวยแบบโอหนมมรค

 2 7/2556-6/2557  20,000.00

อ.อมรฤทธรด พธทธรพรพรฒนนขจร

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรน

การวรดความยาวขนาวโพดฝปกอญอน

แบบหลายฝปกพรนอมกรนดนวยการ

ประมวลผลภาพ

 3 7/2556-7/2557  20,000.00

อ.กายรรฐ เจรรญราษฎรน

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรน

การศศกษาประสรทธรภาพการทกางาน

ของเครพทองเซรรนฟเวอรน คณะวรศวกรรม

ศาสตรน กกาแพงแสน เมพทอตรดตรพงระบบ

ไฟรนวอลลนสญวนบธคคล ชนรดโอ

เพญนซอรนส

 4 12/2555-12/2556  20,000.00

อ.กายรรฐ เจรรญราษฎรน

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรน

การศศกษาประสรทธรภาพของอรลกอรร

ทศมในการออกแบบเครพอขญาย OSPF

 5 5/2556-5/2557  20,000.00

อ.สมชาย ดอนเจดชยน

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

การศศกษาผลกระทบของปรรมาณนพกา

ผรวดรนตญอการเคลพทอนทชทของเมลมดถรทว

เหลพองบนพพพนทชทความลาดชรนสกง

 6 5/2556-4/2557  20,000.00

ผศ.นรมรตร เฉรดฉรนทนพรพรฒนน

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน
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อ.ไชยาพงษน เทพประสรทธรด

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

การศศกษาผลกระทบของปรรมาณนพกา

ผรวดรนตญอการเคลพทอนทชทของเมลมดถรทว

เหลพองบนพพพนทชทความลาดชรนสกง

 6 5/2556-4/2557  20,000.00

อ.สถาพร เตมชพรฒนพงษา

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

อ.รธญงทรพยน มาศเมธาทรพยน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชากชฏวรทยา

อ.ยธทธนา ตาละลรกษมณน

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

การศศกษาผลกระทบของวรธชการใหน

นพกาแบบไมโครตญอการเจรรญเตรบโต

ของมรนสกาปะหลรง

 7 7/2556-6/2557  20,000.00

อ.สมชาย ดอนเจดชยน

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

อ.รธญงทรพยน มาศเมธาทรพยน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชากชฏวรทยา

อ.สถาพร เตมชพรฒนพงษา

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมชลประทาน

อ.วรศรกดรด สมตน

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

เครพทองหรทนกลนวย 8 2/2556-1/2557  20,000.00

ผศ.หทรยเทพ วงศนสธวรรณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครพทองกล

ชธดหธญนยนตนเกมบตนนไมน 9 3/2556-6/2556  20,000.00

อ.นธชนาฎ สรตยากวช

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมคอมพรวเตอรน

ระบบจรดตารางเรชยน คณะวรศวกรรม

ศาสตรน กกาแพงแสน

 10 11/2555-10/2556  20,000.00

นางสาวคนรจฐา บธญเฟฟปอง

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

ศศกษาการแพรญผญานของเมมดสชสกญเมลมด

ขนาวระหวญางการหธงดนวยกระบวนการ

ใหนความรนอนแบบโอหนมมรค

 11 10/2555-10/2556  20,000.00

รศ.รรงสรนช โสธรวรทยน

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมการอาหาร

สมบรตรของฟปลนมบรรโภคไดนจากผล

ฟปกขนาว

 12 11/2555-4/2556  20,000.00
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ผศ.หทรยเทพ วงศนสธวรรณ

     คณะวรศวกรรมศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาวรศวกรรมเครพทองกล

หธญนยนตนเคลพทอนทชทอรตโนมรตร 13 11/2555-10/2556  20,000.00

รวม     13  โครงการ     งบประมาณ      260,000.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.มาลช ศรชสดสธข

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

กลธญมวรจรยเทคโนโลยชชชวภาพ

จธลรนทรชยน

 1 9/2556-8/2557  100,000.00

อ.อานนทน ธรรมสรทธรรงคน

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา

อ.สธทธรชา ณ ระนอง ธรรมสรทธรรงคน

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา

อ.วรนเพมญ เหลญาศรชไพบกลยน

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

อ.ศลยา สธขสอาด

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

อ.คฑาวธธ โสภาลธน

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา

อ.จธรชวรรณ จรนพลา

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาศรลปศาสตรน

การพรฒนาความสามารถในการ

สรธปความเขนาใจจากนพพอหาดนวย

เทคนรคการตรพงคกาถามรญวมกรบ 

JIGSAW ของนรสรตทชทรชยนในราย

วรชาการจรดการทรรพยากรมนธษยน

 2 11/2555-2/2556  10,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      110,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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ผศ.ฉรตรศรรร ปปยะพรมลสรทธรด

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การประเมรนโครงการยกระดรบ

คธณภาพครกทรพงระบบ ปปงบประมาณ 

2556 โดยใชนกระบวนการสรนาง

ระบบพชทเลชพยง Coaching and 

Mentoring สกานรกงานเขตพพพนทชทการ

ศศกษาประถมศศกษาสระบธรช เขต 2

 1 4/2556-10/2556  12,000.00

ผศ.สรทธรกร สธมาลช

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

รศ.สรรรพร ทรพยนคง

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

นายสมเกชยรตร รรกษนมณช

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

ผศ.ลกาดวน ทองพรหม

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     โรงเรชยนสาธรตแหญงมหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน

อ.ปปฐมาภรณน พรมพนทอง

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

อ.ศศรเทพ ปปตรพรเทพรน

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

ผศ.เมธรนช วงศนวานรช รรมภกาภรณน

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาอาชชวศศกษา

การพรฒนากรจกรรมการเรชยนรกนตาม

แนวทางจรตตปปญญาศศกษาเพพทอเสรรม

สรนางกระบวนการครดวรเคราะหนอยญาง

เปปนระบบในรายวรชาวรธชการสอน

วรชาธธรกรจพพพนฐาน ภาคตนนปปการ

ศศกษา 2556

 2 5/2556-9/2556  10,000.00

อ.จรตตมาส สธขแสวง

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การพรฒนาความรกนในเนพพอหาวรชาทชท

สอนผนวกหลรกการและวรธชสอน โดย

การเปปนพชทเลชพยงใหนกรบนรสรตครกวรทยา

ศาสตรน

 3 6/2556-3/2557  5,000.00
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ผศ.ชนรศวรา เลรศอมรพงษน

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การพรฒนาความสามารถในการ

สอนคณรตศาสตรนดนวยสพทอเทคโนโลยช

สารสนเทศของนรสรตสาขาวรชาการ

สอนคณรตศาสตรน โดยการฝฝกสอน

แบบจธลภาคและการใชนสพทอสรงคมออ

นไลนน

 4 4/2556-12/2556  5,000.00

ผศ.อรพรรณ บธตรกตรญญก

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การพรฒนาคธณลรกษณะครกปฐมวรยทชท

มชความมธญงมรทนโดยการจรด

ประสบการณนการเรชยนรกนทชทผสาน

วรทยาศาสตรน เทคโนโลยช วรศวกรรม 

ศรลปะ และคณรตศาสตรนสกาหรรบเดมก

ปฐมวรย

 5 6/2556-10/2556  10,000.00

อ.อรจฉรา เสาวนเฉลรม

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

การพรฒนาจรรยธรรมของนรสรต

ปรรญญาตรชในวรชาลชลาศ

 6 6/2556-6/2557  8,000.00

ผศ.ชลาธรป สมาหรโต

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การศศกษาการจรดประสบการณนแบบ

สพบเสาะหาความรกนเพพทอพรฒนา

คธณลรกษณะพศงประสงคนของครก

ปฐมวรยในศตวรรษทชท ๒๑

 7 6/2556-12/2556  8,000.00

รศ.จรตตรนรนทน บธญสถรรกธล

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจรตวรทยาการศศกษาและการแนะแนว

ผลของกรจกรรมแนะแนวเพพทอ

พรฒนาการรรบรกนความสามารถของ

ตนดนานอาชชพและการเตรชยมตรวเขนา

สกญอาชชพของนรสรตระดรบปรรญญาตรช

คณะศศกษาศาสตรน

 8 5/2556-8/2558  5,000.00

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ      63,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

ผศ.สรนตร ศรชสวนแตง

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพรฒนาทรรพยากรมนธษยนและชธมชน

การพรฒนากระบวนการสานตญอแตร

วงพพพนบนานจากพญอครกสกญเยาวชน บนาน

ตะแบกไมนงาม

 1 10/2555  10,000.00

รศ.ประสงคน ตรนพรชรย

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพรฒนาทรรพยากรมนธษยนและชธมชน

นรสรตปรรญาเอก

     สาขาการพรฒนาทรรพยากรมนธษยนและชธมชน
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อ.พรนดา วราสธนรนทน

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาครธศศกษา

การพรฒนาความสามารถทางการ

วรดและประเมรนผลและการทกาวรจรย

ในชรพนเรชยนของนรสรตฝฝก

ประสบการณนวรชาชชพครกดนวย

กระบวนการใหนขนอมกลยนอนกลรบ

ทางบวก

 2 7/2556-5/2557  10,000.00

ผศ.พรทธนรนทน หรรษาภรรมยนโชค

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาครธศศกษา

การศศกษาความพรนอมในการเปปด

หลรกสกตรและความตนองการการ

ศศกษาตญอในหลรกสกตรปรรชญาดธษฎช

บรณฑรต สาขาเทคโนโลยชและนวรต

กรรมเพพทอการเรชยนรกน

 3 10/2555-10/2556  20,000.00

ผศ.แสงเดพอน เจรรญฉรม

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     โรงเรชยนสาธรตแหญงมหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน

อ.จรราภรณน กาแกนว

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาครธศศกษา

ผศ.สธรรน ชธมสาย ณ อยธธยา

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาครธศศกษา

อ.กธลธรดา นธกกลธรรม

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาครธศศกษา

รศ.บรรจบ ภรรมยนคกา

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรนการกชฬา

อ.สมบธญ ศรลปปรธญงธรรม

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกชฬา

ความตนองการศศกษาตญอหลรกสกตร

ศรลปศาสตรมหาบรณฑรต สาขาวรชา

พลศศกษา และหลรกสกตรปรรชญาดธษฎช

บรณฑรต สาขาวรชาพลศศกษา ภาควรชา

พลศศกษาและกชฬาคณะศศกษา

ศาสตรนและพรฒนศาสตรน 

มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน 

วรทยาเขตกกาแพงแสน

 4 5/2556-12/2556  20,000.00
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อ.ศธภวรรณ วงศนสรนางทรรพยน

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกชฬา

ความตนองการศศกษาตญอหลรกสกตร

ศรลปศาสตรมหาบรณฑรต สาขาวรชา

พลศศกษา และหลรกสกตรปรรชญาดธษฎช

บรณฑรต สาขาวรชาพลศศกษา ภาควรชา

พลศศกษาและกชฬาคณะศศกษา

ศาสตรนและพรฒนศาสตรน 

มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน 

วรทยาเขตกกาแพงแสน

 4 5/2556-12/2556  20,000.00

ผศ.มยธรช ถนอมสธข

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกชฬา

ผศ.คมกรรช เชาวนพานรช

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกชฬา

อ.กธลธรดา เหมาเพชร

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกชฬา

ผศ.มยธรช ถนอมสธข

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกชฬา

โครงการประเมรนผลระบบการสอบ

ครดเลพอกนรสรตทชทมชตญอผลสรมฤทธรดทาง

การเรชยนของนรสรตชรพนปปทชท 5 ภาควรชา

พลศศกษา คณะศศกษาศาสตรนและ

พรฒนาศาสตรน มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน วรทยาเขตกกาแพง

แสน

 5 10/2555-12/2555  30,000.00

อ.กธลธรดา เหมาเพชร

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกชฬา

อ.ศธภวรรณ วงศนสรนางทรรพยน

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพลศศกษาและกชฬา

อ.สธภาสรณช นธญมเนชยม

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพรฒนาทรรพยากรมนธษยนและชธมชน

ศรกยภาพและแนวทางการบรรหาร

จรดการหลรกสกตรเกษตรศศกษา

 6 2/2556-1/2557  10,000.00

อ.จธฑาทรพยน ถาวรรรตนน

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพรฒนาทรรพยากรมนธษยนและชธมชน
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ผศ.สรนตร ศรชสวนแตง

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพรฒนาทรรพยากรมนธษยนและชธมชน

ศรกยภาพและแนวทางการบรรหาร

จรดการหลรกสกตรเกษตรศศกษา

 6 2/2556-1/2557  10,000.00

ผศ.อภรชาตร ใจอารชยน

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพรฒนาทรรพยากรมนธษยนและชธมชน

อ.อารชรรตนน ภาคพรธเจรรญ

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพรฒนาทรรพยากรมนธษยนและชธมชน

อ.นรรรนดรน ยรทงยวด

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาการพรฒนาทรรพยากรมนธษยนและชธมชน

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะสถาปปตยกรรมศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.วธฒรพงษน ทวชวงศน

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรน บางเขน

     สาขาวรชาภกมรสถาปปตยกรรม

การวรจรยเพพทอเสนอแนะแนวทางการ

รญางหลรกสกตรภกมรสถาปปตยกรรม

ศาสตรบรณฑรต หลรกสกตรปรรบปรธง 

พ.ศ. 2557 สาขาวรชา

ภกมรสถาปปตยกรรม คณะ

สถาปปตยกรรมศาสตรน มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน

 1 2/2556-12/2556  70,000.00

อ.sigit arifwidodo

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรน บางเขน

     สาขาวรชาภกมรสถาปปตยกรรม

อ.อาทรตยน ลรมปปยากร

     คณะสถาปปตยกรรมศาสตรน บางเขน

     สาขาวรชาภกมรสถาปปตยกรรม

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

คณะสจตวแพทยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.สถาพร จรตตปาลพงศน

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรสรตวรทยา

การเปรชยบเทชยบระดรบของภกมรคธนม

กรนทชทเกรดจากการกระตธนนภกมรคธนมกรน

จากวรคซชนตญอตนานเหมบโค 

(KU-VAC1) ในโคพรนธธนพพพนเมพอง 

เปรชยบเทชยบกรบโคสายพรนธธนตะวรน

ตก

 1 6/2556-5/2557  428,400.00
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อ.สรนสมธทร แซญโงนว

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรสรตวรทยา

การเปรชยบเทชยบระดรบของภกมรคธนม

กรนทชทเกรดจากการกระตธนนภกมรคธนมกรน

จากวรคซชนตญอตนานเหมบโค 

(KU-VAC1) ในโคพรนธธนพพพนเมพอง 

เปรชยบเทชยบกรบโคสายพรนธธนตะวรน

ตก

 1 6/2556-5/2557  428,400.00

นายแพรญพรนธธน ชลธาร

     ภาควรชาปรสรตวรทยา คณะสรตวแพทยศาสตรน

     

นายทศนาถ สกาเนชยง

     สถานชวรจรยทดสอบพรนธธนสรตวนแพรญ กรมปศธสรตวน

     

นายศธภฤกษน สายทอง

     สถานชวรจรยทดสอบพรนธธนสรตวนแพรญ กรมปศธสรตวน

     

นายอนรธทธรด เวชยงอรนทรน

     สถานชวรจรยทดสอบพรนธธนสรตวนแพรญ กรมปศธสรตวน

     

ผศ.จรนทรนจรรา ภวภกตานนทน

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลรนรกสรตวนเลชพยง

โครงการสการวจโครงกระดกกและ

ประเมรนสภาพดชเอมนเอสธนรขโบราณ

บนานเชชยง: โครงการนการญองการ

ศศกษาซากกระดกกโบราณ

 2 11/2555-11/2557  233,000.00

ศ.อภรนรนทน สธประเสรรฐ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชากายวรภาคศาสตรน

ผศ.ธวรชชรย ศรกดรดภกญอรญาม

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาสรตวแพทยสาธารณสธขศาสตรน และการ

บรรการวรนรจฉรย

ผศ.สธนทรานช ทองใหญญ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรชรวรทยา

รศ.พญ.คธณหญรงอรมพร สธคนธมาน

     เอกชน
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ดร.อกาพรนธน กรจงาม

     กรมศรลปากร กระทรวงวรฒนธรรม

     

โครงการสการวจโครงกระดกกและ

ประเมรนสภาพดชเอมนเอสธนรขโบราณ

บนานเชชยง: โครงการนการญองการ

ศศกษาซากกระดกกโบราณ

 2 11/2555-11/2557  233,000.00

ผศ.คงศรกดรด เทชทยงธรรม

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลรนรกสรตวนเลชพยง

นสพ. ภาสวรชรน ศรชทรย

     เอกชน

     

นสพ.นพกฤษณน จรนทรก

     โรงพยาบาลสรตวนสวนหลวง

     

นสพ. นนทษรต ชธตรญาณวรฒนน

     โรงพยาบาลสรตวนบางเขน คณะสรตวแพทยศาสตรน

     

นางสาวผกาวดช พงษนเกษ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชากายวรภาคศาสตรน

สภาวะความชธกของโรคฉชทหนกใน

พพพนทชทคณะสรตวแพทยศาสตรน 

มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน 

วรทยาเขตบางเขน  กรธงเทพมหา

นคร

 3 10/2555-9/2556  63,000.00

นางนธช โชตรชญวง

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรชรวรทยา

นางสาวนภสร เผญาชกศรกดรด

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเภสรชวรทยา

นางนงนธช ภรญโญภานธวรฒนน

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรสรตวรทยา

นายวรษณธวรฒนน ฉรมนนอย

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรสรตวรทยา

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      724,400.00 บาท

คณะอทตสาหกรรมเกษตร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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ผศ.กรทรพยน วรชรปปญญาวงศน เตชะเมธชกธล

     คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาการสรทงทอ

การพรฒนาและประยธกตนใชนวรสดธดกด

ซรบจากเรยอนเหลพอทรพงสกาหรรบ

ผลรตภรณฑนสรทงทอนวรตกรรม

 1 8/2556-7/2558  480,000.00

ผศ.จรนทรนทรพยน เศรษฐยานนทน (ซพทอสรตยน)

     คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาการสรทงทอ

อ.พรทรพยน แซญเบต

     คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาการสรทงทอ

อ.พรมพวรรณ คธนมภรย

     คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาการสรทงทอ

อ.ปปตรพร ฤทธรเรพองเดช

     คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพรฒนาผลรตภรณฑน

การวรเคราะหนคญาความเปปนกรดดญาง 

ปรรมาณโปรตชนและปรรมาณไขมรน

ของแหนมแบบรวดเรมวโดยใชนสเปก

โตรสโคปปยญานใกลนอรนฟราเรด

 2 10/2555-9/2556  30,000.00

ดร.ศธมาพร เกษมสการาญ

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตผลทางการเกษตร

และอธตสาหกรรมเกษตร

     ฝปายนาโนเทคโนโลยชและเทคโนโลยชชชวภาพ

รศ.สธนทรช สธวรรณสรชณนน

     คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาพรฒนาผลรตภรณฑน

การศศกษาลรกษณะทางประสาท

สรมผรสของสนมโอสายพรนธธนตญางๆ ทชท

ปลกกในประเทศไทย

 3 10/2555-9/2556  30,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      540,000.00 บาท

คณะอทตสาหกรรมเกษตร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร และททนสลวนตจวแหลลงททน 

อ.อธลรยวรรณน อธสรนสา

     คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาเทคโนโลยชชชวภาพ

การศศกษาการเปลชทยนแปลงของสาร

ตนานอนธมกลอรสระในกระบวนการ

ผลรตไวนนลกกหมญอน

 1 1/2556-12/2557  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

โครงการเงวนอทดหนทนววจจย คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

รศ.ผจญ คกาชกสรงขน

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรรชญาและศาสนา

บรรโภคนรยมเชรงพธทธ 1 6/2556-6/2557  20,000.00
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รศ.ผจญ คกาชกสรงขน

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรรชญาและศาสนา

ปรรชญาเศรษฐกรจพอเพรยงกรบ

บรรโภคนรยมแบบพธทธ

 2 9/2556-9/2557  20,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

โครงการจจดตจตงสายววชาบรวหารธทรกวจและเศรษฐศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจย

เกษตรศาสตรร ว

แหลลงททน 

อ.ดการงคน ถาวร

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาศรลปศาสตรน

การใชนเทคนรคการสสอนแบบ 

K-W-D-L รญวมกรบวรธชการสอนแบบ

คนนพบโดยใชนเทคนรค 7ส เพพทอ

พรฒนาความเขนาใจในเนพพอหาสกาหรรบ 

นรสรตทชทเรชยนรายวรชา การวรเคราะหน

เชรงปรรมาณและสถรตรธธรกรจ

 1 6/2556-12/2556  8,000.00

ทารรกา แยนมขะมรง

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาบรรหารธธรกรจและ

เศรษฐศาสตรน

ความรกนความเขนาใจและความครดเหมน

ทชทมชตญอมาตรฐานการบรญชชฉบรบทชท 12 

เรพทอง ภาษชเงรนไดนของผกนทกาบรญชชใน

เขตกรธงเทพมหานครและปรรมณฑล

 2 8/2556-8/2557  35,000.00

ทารรกา แยนมขะมรง

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาบรรหารธธรกรจและ

เศรษฐศาสตรน

ผลสรมฤทธรดทางการเรชยนเรพทองโครง

สรนางเงรนทธนและตนนทธนของเงรนทธน

ของนรสรตในรายวรชาการเงรนธธรกรจ 

โดยการเรชยนรกนแบบกลธญมรญวมมพอดนวย

เทคนรค STAD

 3 6/2556-12/2556  8,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      51,000.00 บาท

โครงการจจดตจตงสายววชาสจงคมศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขต

กจาแพงแสน

แหลลงททน 

อ.โชตรมา แกนวกอง

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

ความตนองการศศกษาตญอหลรกสกตร

สรงคมสงเคราะหนศาสตรบรณฑรตของ

นรกเรชยนระดรบมรธยมศศกษาตอน

ปลายในภกมรภาคตะวรนตก

 1 10/2555-8/2557  20,000.00

รศ.นรนทนา เลรศประสบสธข

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาศรลปศาสตรน

บทบาทและสถานภาพของนรสรต

มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน 

วรทยาเขตกกาแพงแสน

 2 10/2555-10/2556  20,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

โครงการบจณฑวตศศกษา สาขาการใชดทอทดวนและการจจดการทรจพยากรธรรมชาตวอยลางยจทงยชนแหลลงททน 
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อ.สธพรรณรกา โกยสรน

     คณะสรงคมศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภกมรศาสตรน

การเปลชทยนแปลงพพพนทชทปปาชายเลน

ในรอบ 20 ปป ตกาบลคลองโคน

 1 10/2555-9/2556  75,000.00

รศ.วรพรกตรน จรนตนา

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการจรดการปปาไมน

ผลจากการฟฟฟนฟกปปาชายเลนในรอบ

สองทศวรรษตญอการพรฒนาคธณภาพ

ชชวรตของราษฎร จรงหวรด

สมธทรสงคราม

 2 10/2555-9/2556  75,000.00

ผศ.สธชาย วรชนะนรนทน

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรนทางทะเล

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

โครงการปรวญญาตรอสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ ภาคพวเศษ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรรแหลลงททน 

รศ.สกาวรรตนน จงพรฒนากร

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาคณรตศาสตรน สถรตร และคอมพรวเตอรน

การออกแบบระบบสารสนเทศ

สกาหรรบโครงการทางเทคโนโลยช

สารสนเทศ

 1 10/2555-9/2556  9,600.00

รศ.พรศมรย หาญมงคลพรพรฒนน

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาคณรตศาสตรน สถรตร และคอมพรวเตอรน

ความพศงพอใจของนรสรตตญอการเรชยน

การสอนทชทเนนนผกนเรชยนเปปนสกาครญ  

วรชาซอฟตนแวรนคอมพรวเตอรนในทาง

สถรตร มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน 

วรทยาเขตกกาแพงแสน

 2 10/2555-9/2556  9,600.00

รศ.วรรรตนน สธวรรณาภรชาตร

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาคณรตศาสตรน สถรตร และคอมพรวเตอรน

ศศกษาปปญหาการเรชยนแคลคกลรส 1 

และการแกนปปญหา

 3 10/2555-9/2556  9,600.00

อ.แสงแข สธวรรณสธนทร

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาคณรตศาสตรน สถรตร และคอมพรวเตอรน

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      28,800.00 บาท

โครงการศวลปศาสตรรมหาบจณฑวต สาขารจฐศาสตรร (ภาคพวเศษ)แหลลงททน 

อ.โชตรมา แกนวกอง

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

ความเปปนพลเมพองไทยของนรสรต

ระดรบปรรญญาตรช มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน วรทยาเขตบางเขน

และกกาแพงแสน

 1 10/2555-9/2557  30,000.00

รศ.โกวรท วงศนสธรวรฒนน

     คณะสรงคมศาสตรน บางเขน

     ภาควรชารรฐศาสตรนและรรฐประศาสนศาสตรน

หลรกรรฐประศาสนศาสตรน 2 10/2555-3/2556  100,000.00
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รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      130,000.00 บาท

โครงการศศกษาศาสตรรมหาบจณฑวต สาขาววชาววทยาศาสตรรศศกษา ภาคพวเศษ คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจย

เกษตรศาสตรร

แหลลงททน 

อ.เอกภกมร จรนทรขรนตช

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การพรฒนาทรศนคตรเกชทยวกรบ

คธณลรกษณะความเปปนครกของนรสรตครก

วรทยาศาสตรนโดยใชนกรณชตรวอยญาง

จากหนรงสพอเรพทอง "ครกสมพรคนสอน

ลรง"

 1 7/2556-4/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

โครงการสหววทยาการระดจบบจณฑวตศศกษา สาขาการใชดทอทดวนและการจจดการทรจพยากรธรรมชาตวอยลางยจทงยชนแหลลงททน 

รศ.วรพรกตรน จรนตนา

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการจรดการปปาไมน

การเปลชทยนแปลงพพพนทชทปปาชายเลน

ในรอบ 20 ปป เพพทอวรเคราะหนการ

กระจายตรวของสวนปปาชายเลนชรพน

อายธตญางๆ

 1 1/2556-9/2556  75,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      75,000.00 บาท

งบประมาณเงวนรายไดดภาคววชาศวลปาชอพ ปปงบประมาณ 2557แหลลงททน 

อ.ภกรรวรจนน เดชอธญม

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาศรลปาชชพ

กลยธทธนการตลาดเพพทอสญงเสรรมการ

ทญองเทชทยวแบบครอบครรวใน

พรพรธภรณฑสถานของหนญวยงานภาค

รรฐ กรณชศศกษา พรพรธภรณฑสถานแหญง

ชาตรในเขตกรธงเทพมหานคร

 1 6/2556-10/2557  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

เงวนกองททนพจฒนาอาจารยร คณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

อ.ธงชรย ศรชวรรธนะ

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

อรทธรพลของสญวนประสมการสญงเสรรม

การตลาดกชฬาทชทมชกรบการพรฒนา

ประเภทแฟนกชฬาของทชมฟธตบอล

ไทยพรชเมชยรนลชก

 1 3/2556-6/2556  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

เงวนรายไดดโครงการจจดตจตงภาคววชาเคมอแหลลงททน 

อ.วชรมลลน ไวลรขรต

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

หนญวยวรจรยเคมชแบบยรทงยพน 1 9/2556-8/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท
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เงวนรายไดดโครงการปรวญญาตรอเศรษฐศาสตรร ภาคพวเศษแหลลงททน 

รศ.โสมสกาว เพชรานนทน

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

ความตระหนรกและพฤตรกรรมการ

บรรโภคผลรตภรณฑนทชทเปปนมรตรตญอสรทง

แวดลนอมของประชาชนในกรธงเทพ

มหานคร

 1 2/2556-11/2556  300,000.00

ผศ.วลรยภรณน อรตตะนรนทนน

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาการเงวน คณะบรวหารธทรกวจ มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ภรทรกรตตรด เนตรนรยม

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการเงรน

การรรบรกนของนรกลงทธนสถาบรนตญอ

ประเภทสรนทรรพยนทางการเงรน: กรณช

ศศกษากลธญมอสรงหารรมทรรพยนไทย

 1 10/2555-4/2557  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ปปยะพรรณ ชญางวรฒนชรย

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

การพรฒนาศรกยภาพวรสาหกรจชธมชน

แปรรกปและผลรตภรณฑนอาหารใน

ภาคตะวรนตก กรณชศศกษาในพพพนทชท

จรงหวรดนครปฐม

 1 1/2556-9/2556  200,000.00

ผศ.เสาวลรกษณน กกนเจรรญประสรทธรด

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

ปปจจรยทชทมชอรทธรพลตญอการลงทธนโดย

ตรงจากตญางประเทศของประเทศ

ออสเตรเลชย

 2 1/2556-9/2556  200,000.00

อ.วรษณธ อรรถวานรช

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

ผลกระทบของการเปลชทยนแปลง

สภาพภกมรอากาศทชทมชตญอมกลคญาทชทดรน

ทางการเกษตรของประเทศไทย

 3 2/2556-10/2556  200,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

เงวนรายไดดสสฝ.กพส.แหลลงททน 

อ.ศรรรศรกดรด พราหมณนโสภช

     สกานรกสญงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจรยและพรฒนา

กระบวนการจรดการศศกษาเพพทอ

พรฒนารกปแบบการดกาเนรนงาน

โรงเรชยนบธตรเกตรกรมหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน

 1 11/2555-12/2556  41,000.00

อ.ศรรรศรกดรด พราหมณนโสภช

     สกานรกสญงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจรยและพรฒนา

ผลของปธปยไนโตรเจนตญอการทกาปธปย

หมรกจากใบปาลนมดนวยระบบกอง

เตรมอากาศ

 2 12/2555-12/2556  50,500.00

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. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 27 of 51

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      91,500.00 บาท

เงวนสนจบสนทนปปญหาพวเศษเดดกนวสวตปรวญญาตรอแหลลงททน 

ผศ.ชชวารรตนน พรรนทรากกล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

การศศกษาผลของสารสกรดทาง

ชชวภาพในการควบคธมสรตวไมญมช

กระดกกสรนหลรง

 1 10/2555-12/2557  9,000.00

ผศ.วสกร บรลลรงกนโพธรด

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      9,000.00 บาท

ททนโครงการววศวกรรมเพชทอแสดงถศงความกดาวหนดาดดานสวทงประดวษฐรและนวจตกรรมแหลลงททน 

ผศ.สธรชรรตนน ผลศรลปป

     คณะวรศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวรสดธ

การศศกษาความสามารถในการ

ละลายของซรงคนออกไซดนในฝธปนจาก

เตาอารนคไฟฟฟาทชทผญานการบกาบรด

ดนวยผงเหลมก โดยสารละลาย

ซรลฟปวรรกและโซเดชยนไฮดรอกไซดน

 1 9/2556-12/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนโครงการววศวกรรมเพชทอแสดงถศงความกดาวหนดาดดานสวทงประดวษฐรและนวจตกรรม คณะววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.สธรชรรตนน ผลศรลปป

     คณะวรศวกรรมศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาวรศวกรรมวรสดธ

การปรรบปรธงโครงสรนางทางจธลภาค

ของโลหะผสมพรเศษนรกเกรลเกรด 

GTD-111 IN-738 และ U-500 โดย

กรรมวรธตทางความรนอน

 1 9/2556-12/2557  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนพจฒนาบทคลากรศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

อ.ปปยะนรนทน หรรรณยนชโลทร

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การครดเชรงมโนทรศนนของนรสรตบรณฑรต

ศศกษา สาขาปฐมวรยศศกษา 

มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน ทชทไดนรรบ

การจรดกรจกรรมการเรชยนรกนโดยวรธช

อธปนรยผสานการสะทนอนครดในราย

วรชาพรฒนาการทางสมองและสตร

ปปญญาสกาหรรบเดมกปฐมวรย

 1 4/2556-4/2557  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ททนพจฒนาอาจารยรแหลลงททน 
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อ.ศรรรพร ดอนเหนพอ

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาโรคพพช

การศศกษาโรคอธบรตรซพกาและโรคอธบรตร

ใหมญทชทเกรดจากแบคทชเรชยของกลนวย

ไมนในจรงหวรกนครปฐม

 1 1/2556-12/2556  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนววจจยสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศภาคพวเศษ กจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.ทนธวงศน จรกษธพา

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาคณรตศาสตรน สถรตร และคอมพรวเตอรน

การพรฒนารกปแบบการหาคลาสใน

วรชาซอฟตนแวรนเอมนจรเนชยรนรรทงของ

นรสรตสาขาเทคโนโลยชสารสนเทศ

ภาคพรเศษ กกาแพงแสน

 1 12/2555-10/2556  9,600.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      9,600.00 บาท

ททนววจจยสจาหรจบพจฒนาบจณฑวตศศกษา กองททนพจฒนาคณะสจตวแพทศาสตรรแหลลงททน 

ศ.เฉลชยว ศาลากรจ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

คญาโลหรตวรทยา และอรลตรนาสรรกเจอรน

ของเซลลนเมมดเลพอด และการศศกษา

ไฟโลเจนชของปรสรตในเลพอดทชทพบใน

นกแสก

 1 6/2556-11/2557  150,000.00

นายพรชรย พรพนม

     นรสรตป.โท ภาควรชาพยาธรวรทยา

     

ผศ.ปรชดา เลรศวรชระสารกธล

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

ผศ.ไชยยรนตน เกษรดอกบรว

     คณะสรตวแพทยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพยาธรวรทยา

รศ.เจรรญศรกดรด ศาลากรจ

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลชนรคสรตวนใหญญและสรตวนปปา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ททนสลงเสรวมและพจฒนาการววจจย คณะประมง มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

นายวธฒรชรย อญอนเอชทยม

     คณะประมง บางเขน

     สถานชวรจรยประมงคลองวาฬ

การจรดการการเลชพยงเพพทอเพรทมอรตรา

รอดตายของลกกปกมนา (Portunus 

pelagicus) วรยอญอน

 1 3/2556-2/2557  60,000.00
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นางสาววาสนา อากรรรตนน

     คณะประมง บางเขน

     สถานชวรจรยประมงคลองวาฬ

การจรดการการเลชพยงเพพทอเพรทมอรตรา

รอดตายของลกกปกมนา (Portunus 

pelagicus) วรยอญอน

 1 3/2556-2/2557  60,000.00

ผศ.อรพร หมพทนพล

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาเพาะเลชพยงสรตวนนพกา

อ.เปรมวดช เทพวงศน

     คณะประมง บางเขน

     ภาควรชาผลรตภรณฑนประมง

ผลของสารสกรดจากเศษเหลพอจาก

การตรดแตญงเหนดในการยรบยรพงการจธด

ดกาในกธนงขาว (Litopenaeus 

vannamei)

 2 3/2556-3/2557  60,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนการววจจย ScRF คณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.อรงอร กรมกง

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

ผลของการตรดเชพพอไวรรสตรบอรกเสบบช

ตญอการแสดงออกของยชนทชทเกชทยวขนอง

ในกระบวนการออโตฟาจช

 1 6/2555-6/2556  190,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      190,000.00 บาท

ททนสนจบสนทนงานววจจยกองททนอวนเตอรรเวดท คณะสจตวแพทยศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

ผศ.วรนดช เทชทยงธรรม

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลชนรคสรตวนใหญญและสรตวนปปา

ความตนองการโซเดชยมของโคนมใน

เขตรนอนชพพน

 1 6/2556-6/2557  200,000.00

นายสธพจนน อาวสกธลสธทธร

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลชนรคสรตวนใหญญและสรตวนปปา

รศ.ธชระ รรกความสธข

     คณะสรตวแพทยศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาเวชศาสตรนคลชนรคสรตวนใหญญและสรตวนปปา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจจย โครงการปรวญญาตรอ สาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ (ภาคพวเศษ) คณะศวลปศาสตรรและ

ววทยาศาสตรร กจาแ

แหลลงททน 

อ.สธจรตรา แสนหาญ

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาคณรตศาสตรน สถรตร และคอมพรวเตอรน

คธณสมบรตรแจญมชรดของระบบ

แบบอรมพรลสนไมญเชรงเสนนโดยมชตรว

ดกาเนรนการทชทแปรคญาตามเวลาบน

ปรรภกมรบานาค

 1 11/2555-9/2556  9,600.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      9,600.00 บาท
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ททนอทดหนทนโครงการววจจยในชจตนเรอยน คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.อธทรยวรรณ โกวรทวทช

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

การพรฒนาผลสรมฤทธรดทางการเรชยน

ของนรสรตระดรบปรรญญาตรชเรพทอง

ระเบชยบวรธชวรจรยพพพนฐานทางวรทยา

ศาสตรนดนวยการจรดการเรชยนรกนทชทเนนน

กระบวนการสพบเสาะ

 1 11/2555-5/2556  20,000.00

อ.วชระศรกดรด ฟธฟงเฟฟปอง

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

อ.ศศรเทพ ปปตรพรเทพรน

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ฝฝายววเทศสจมพจนธร คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.มธธรส จงชรยกรจ

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การวรจรยสถาบรนเพพทอพรฒนาหลรกสกตร

ภาษาตญางประเทศศศกษา และ 

โปรแกรมการศศกษาแบบนานาชาตร 

คณะศศกษาศาสตรน มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน

 1 1/2556-6/2556  15,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

ภาคววชาการตลาด คณะบรวหารธทรกวจ มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ณรฐกรนยน  ชรนนรานรนทนน

     คณะบรรหารธธรกรจ บางเขน

     ภาควรชาการตลาด

วรจรยสถาบรน การศศกษาความตนอง

การในการศศกษาตญอหลรกสกตรศรลป

ศาสตรมหาบรณฑรต สาขาวรชาการ

ตลาด

 1 3/2556-6/2556  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.พงศนประพรนธน พงษนโสภณ

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การทดสอบความไมญแปรเปลชทยนของ

โมเดลเชรงสาเหตธสมรรถนะดนานการ

ใชนไอซชทชในการจรดการเรชยนรกนของครก

วรทยาศาสตรน: การศศกษาเปรชยบ

เทชยบนานาชาตร SITES2006

 1 6/2556-8/2556  5,000.00
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อ.มาลรนช ประพรณวงศน

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาการศศกษา

การศศกษาสภาพปปญหาและโอกาส

การพรฒนาการสอนภาษาอรงกฤษ

ของครกระดรบประถมศศกษาและ

มรธยมศศกษาตอนตนนในสรงกรด สพป.

ในเขตปรรมณฑล

 2 5/2556-12/2556  10,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

ภาคววชาครทศศกษา คณะศศกษาศาสตรรและพจฒนศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.พรนดา วราสธนรนทน

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาครธศศกษา

การพรฒนาความสามารถในการ

จรดการเรชยนรกนของนรสรตสาขา

คณรตศาสตรนศศกษา คณะศศกษา

ศาสตรนและพรฒนศาสตรนดนวย

กระบวนการฝฝกปฏรบรตรจรรง

 1 6/2556-11/2556  10,000.00

อ.กนรษฐา เชาวนวรฒนกธล

     คณะศศกษาศาสตรนและพรฒนศาสตรน กกาแพงแสน

     ภาควรชาครธศศกษา

อาจารยนวธฒรนรนทน

     ไอยราพรฒนา

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาคหกรรมศาสตรร คณะเกษตร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.สาวรตรช พรงงา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาปฐพชวรทยา

การศศกษาความตระหนรกทาง

คธณลรกษณะดนานคธณธรรมจรรยธรรม

ของนรสรตมหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน

 1 10/2555-9/2556  20,000.00

อ.วสพร นรชรรตนน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรน

ความคาดหวรงของผกนปกครองตญอ

สมรรถนะของครกปฐมวรย

 2 12/2555-6/2556  20,000.00

นางสาวจธไรพร รอดเชพพอ

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรน ม.เกษตรศาสตรน

     

อ.รธญงทรพยน ลธยเลา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาคหกรรมศาสตรน

ปปจจรยทชทมชผลตญอการเกรดความครด

สรนางสรรคนในอธตสาหกรรมสรทงทอ

ขนาดกลางและขนาดยญอม

 3 10/2556-9/2557  200,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      240,000.00 บาท

ภาคววชาจทลชอวววทยา คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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รศ.อรธณวรรณ หวรงกอบเกชยรตร

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

การเกมบรรกษาเชพพอไนตรรฟายอรง

แบคทชเรชยนพกาเคมมโดยวรธชตญางๆ

 1 4/2556-9/2556  10,000.00

อรมพรกา แจนงไพร

     ภาควรชาจธลชชววรทยา คณะวรทยาศาสตรน 

มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน

     

รศ.อรธณวรรณ หวรงกอบเกชยรตร

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

การเกมบรรกษาเชพพอไนตรรฟายอรง

แบคทชเรชยในอธณหภกมรตญางๆ

 2 4/2556-9/2556  10,000.00

พรกนก ชมดช

     ภาควรชาจธลชชววรทยา คณะวรทยาศาสตรน 

มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน

     

อ.เดพอนรรตนน ชลอธดมกธล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

การครดแยกและการศศกษาสภาวะใน

การผลรตไขมรน DHA ของสาหรญาย 

Schizochytrium sp. ทชทครดแยกจาก

ปปาชายเลนบรรเวณสถานชวรจรยและ

พรฒนาชายฝปปงอรนดามรน

 3 4/2556-3/2557  15,000.00

อ.เดพอนรรตนน ชลอธดมกธล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

การครดเลพอกสาหรญายสชเขชยวขนาด

เลมก Scenedesmus sp. เพพทอการ

ผลรตนพกามรน

 4 4/2556-3/2557  15,000.00

ผศ.สธรางคน สธธรราวธธ

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

การจกาแนกชนรดและคธณสมบรตรบาง

ประการของแบคทชเรชยสรนางสปอรนทชท

ชญวยเพรทมผลผลรตเหมด

 5 10/2555-3/2556  13,000.00

พรชนก โกนสกธล

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

     

อภรรรชตน สมฤทธรด

     กรมวรชาการเกษตร

     

รศ.อรธณวรรณ หวรงกอบเกชยรตร

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

การฟอกจางสชยนอมผนากลธญมอะโซจาก

นพกาทรพงโรงยนอมผนาโดยแบคทชเรชยทชท

ผลรตไฮโดรเจนซรลไฟดน

 6 4/2556-9/2556  10,000.00
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จรรายธ ทรนแกนว

     ภาควรชาจธลชชววรทยา คณะวรทยาศาสตรน 

มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน

     

การฟอกจางสชยนอมผนากลธญมอะโซจาก

นพกาทรพงโรงยนอมผนาโดยแบคทชเรชยทชท

ผลรตไฮโดรเจนซรลไฟดน

 6 4/2556-9/2556  10,000.00

ผศ.สธรางคน สธธรราวธธ

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

การศศกษาชนรดของเชพพอราทชทรอดชชวรต

ในถธงวรสดธเพาะเหมดทชทผญานการฆญาเชพพอ

จากฟารนมเหมดแหลญงตญางๆ และผล

การใชนแบคทชเรชยสรนางสปอรนตญอการ

เพรทมผลผลรตเหมดนางฟฟาภกฎาน

 7 10/2555-3/2556  13,000.00

ภควรต เกรดผล

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

     

อภรรรชตน สมฤทธรด

     กรมวรชาการเกษตร

     

อ.พรชราภรณน ศรวายพราหมณน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

การสรงเคราะหนและฤทธรดตนานจธลชชพ

ของสารละลายคอลลอยดนอนธภาค

นาโนซรวเวอรนและกราฟปน

 8 6/2555-5/2556  13,000.00

อ.พรชราภรณน ศรวายพราหมณน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

ความหลากหลายของแบคทชเรชยใน

ดรนโดยเทคนรคเมตาจชโนมรกสน

 9 6/2555-5/2556  13,000.00

ผศ.กรรณรการน ดวงมาลยน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

เอนไซมน L-asparaginase และความ

สามารถในการยรบยรพง Candida 

albicans ของแอคตรโนมรยสชทจาก

ดรนนาเกลพอทชทเพาะเลชพยงในอาหาร

เหลว

 10 11/2555-4/2556  13,000.00

กรนตภณ พธญมประดรบ

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน ภาควรชาจธลชชววรทยา

     

ผศ.กรรณรการน ดวงมาลยน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาจธลชชววรทยา

แอคตรโนมรยสชทจากพพชปปาชายเลน

และความสามารถในการยรบยรพง

จธลรนทรชยน

 11 11/2555-4/2556  13,000.00

ธรนยนชนก สายสม

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน ภาควรชาจธลชชววรทยา

     

รวม     11  โครงการ     งบประมาณ      138,000.00 บาท
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ภาคววชาดนตรอ  คณะมนทษยศาสตรร  มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.พจช บการธงสธข

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาดนตรช

ศศกษาองคนความรกนทางดนานเครพทอง

สายไทยของอาจารยนวรเชชยร  จรนทร

เกษม

 1 9/2556-8/2558  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ภาคววชาเทคโนโลยอและการจจดการสวทงแวดลดอม คณะสวทงแวดลดอม มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ปปยาภรณน สมสมรคร

     คณะสรทงแวดลนอม

     ภาควรชาเทคโนโลยชและการจรดการสรทงแวดลนอม

การเพรทมประสรทธรภาพการบกาบรด

ทางชชวภาพของดรนปนเปฟฟอนนพกามรน

เครพทองโดยการเตรมกากชชวภาพและ

สารลดแรงตศงผรว

 1 6/2556-5/2557  10,000.00

นายกรตตรศรกดรด  จชนาคม

     สาขาเทคโนโลยชและการจรดการสรทงแวดลนอม คณะ

สรทงแวดลนอม มก.

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรร คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.ณรฏฐนชธดา  วรจรตรจามรช

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชานรเทศศาสตรนและสารสนเทศศาสตรน

สพทอทรศนนเพพทอการโนนมนนาวใจในการ

รณรงคนเพพทอการไมญสกบบธหรชท

 1 8/2556-9/2557  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ภาคววชาปรจชญาและศาสนา คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.วรทยา ศรกยาภรนรนทน

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรรชญาและศาสนา

การใชนวรธชการทางตรรกศาสตรนใน

พระไตรปปฎก  :   ศศกษากรณชการใชน

บทนรยามในสรกขาบทวรภรงคนแหญง

ปาราชรก 4 ในพระวรนรยของพระ

ภรกษธ

 1 10/2555-9/2558  10,000.00

รศ.ประเวศ อรนทองปาน

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรรชญาและศาสนา

โครงการวรจรย เกณฑนตรดสรนจรรยธรรม

กรบปรรชญาเศรษฐกรจพอเพชยง

 2 1/2556-2/2557  20,000.00

อ.ธชรรตมน แสงแกนว

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาปรรชญาและศาสนา

ทฤษฎชมายาการของศรงกราจารยน :

สารรตถะและพรฒนาการ

 3 10/2555-9/2556  20,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ภาคววชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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อ.นพรรตนน ศธทธรถกล

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาพลศศกษา

ประสรทธรผลการดกาเนรนงานฝฝก

ประสบการณนวรชาชชพโครงการคญายผกน

นกานรนทนาการ

 1 3/2556-5/2557  5,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ภาคววชาฟฟสวกสร คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.กนกพจนน อารชกธล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาฟปสรกสน

การสรนางปฏรบรตรการฟปสรกสนพพพนฐาน 

เรพทอง แรงเคลพทอนไฟฟฟาเหนชทยวนกา

และการวรดความเหนชทยวนกา

 1 5/2556-9/2556  2,000.00

จารรณช เกชยงเอชยะ

     ภาควรชาฟปสรกสน คณะวรทยาศาสตรน มก.

     

รศ.รรชนช รธจรวโรดม

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาฟปสรกสน

ผลของรรงสชอรเลมกตรอนตญอคญาคงทชทได

อรเลมกทรรกของสารพอรนลรเมอรน

 2 4/2556-3/2557  15,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      17,000.00 บาท

ภาคววชาภาษาตลางประเทศ คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.นวพร สรรประเสรรฐ สโนดรน

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภาษาตญางประเทศ

การใชนภาษาอรงกฤษในการตรพงชพทอ

และการใชนภาษาอรงกฤษปนไทยของ

สพทอสารมวลชนไทย

 1 10/2555-9/2556  20,000.00

ผศ.พรศรรร มญวงสมรย

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภาษาตญางประเทศ

การวรเคราะหนโครงสรนางบทความ

ทางวรทยาศาสตรนการแพทยนในนรตย

สารนรวไซนนทรสตน

 2 11/2555-10/2556  21,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      41,000.00 บาท

ภาคววชาภาษาไทย คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.ชลอ รอดลอย

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การเขชยนตการาวรชาภาษากรบ

วรฒนธรรมไทย

 1 8/2556-8/2557  10,000.00

รศ.วรไลศรกดรด กรทงคกา

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภาษาไทย

การศศกษาระบบเสชยงภาษาลาวและ

ภาษาไทยถรทนอชสาน

 2 9/2556-9/2558  30,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ภาคววชาภาษาศาสตรร คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 
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อ.ขนรษฐา ใจมโน

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภาษาศาสตรน

การแปรเสชยงวรรณยธกตนภาษาลพพอทชท

พกดในประเทศไทยและสรบสองปปน

นา

 1 12/2555-6/2557  200,000.00

Prof. Lu Sheng

     ภาควรชาภาษาไทย มหาวรทยาลรยชนชาตรยกนนาน

     

อ.อธมาภรณน สรงขมาน

     คณะมนธษยศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาภาษาศาสตรน

การศศกษาชพทอผรกพพพนบนานของไทลพพอ

ในยกนนาน

 2 12/2555-6/2557  250,000.00

Dr. Prof. Lu Sheng

     Yunnan University of Nationalities School of 

Southeast Asian and South Asian Languages 

and Culture

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

ภาคววชาโรคพชช คณะเกษตร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

อ.พรทรพยน เรพอนปานรนทน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาโรคพพช

การครดเลพอกเชพพอแอคตรโนมรยซช

สสายพรนธธนไทยเพพทอการควบคธม

ไสนเดพอนฝอยรากปม (Meloidogyne 

incognita)

 1 12/2555-12/2556  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ศรกดรดสรทธรด บธศยพลากร

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

การพรฒนาศรกยภาพวรสาหกรจชธมชน

แปรรกปผลรตภรณทนอาหารในภาค

ตะวรนตก กรณชศศกษาในพพพนทชทจรงหวรด

สมธทรสงคราม

 1 1/2556-9/2556  200,000.00

อ.ธนา สมพรเสรรม

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

การพรฒนาศรกยภาพวรสาหกรจชธมชน

แปรรกปและผลรตภรณฑนอาหารใน

ภาคตะวรนตก กรณชศศกษาในพพพนทชท

จรงหวรดกาญจนบธรช

 2 3/2556-10/2556  200,000.00

ผศ.สธมาลช พธญมภรญโญ

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

การศศกษาความคธนมคญาของการ

จรดการขยะโดยวรธชการนกากลรบมาใชน

ใหมญ:กรณชศศกษาเทศบาลนครสมธย

 3 1/2556-9/2557  200,000.00
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ผศ.อธญนกรง แซญลรพม

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

การศศกษาผลกระทบของการเปลชทยน

แปลงอรตราภาษชสรรพสามรตยาสกบทชท

มชตญอการบรรโภคยาสกบ : กรณช

ประเทศไทย

 4 3/2556-10/2556  300,000.00

ผศ.วลรยภรณน อรตตะนรนทนน

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

ผศ.อรธณช ปปญญสวรสดรดสธทธรด

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

การเสชยชชวรตจากอธบรตรเหตธจราจรและ

ความเจรรญเตรบโตทางเศรษฐกรจ

 5 10/2556-9/2557  200,000.00

ผศ.รสดา เวษฎาพรนธธน

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

โครงการพรฒนาแรงงานสกาหรรบ

อธตสาหกรรมเครพทองหนรง: กรณชศศกษา

วรสาหกรจชธมชนกลธญมอาชชพเครพทองหนรง

ธรญสธดา จรงหวรดนนทบธรช

 6 3/2556-10/2556  400,000.00

รศ.สธมาลช สรนตรพลวธฒร

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

ผศ.วรดช จงอรศญากธล

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

ปปจจรยทชทกกาหนดความผรนผวนของ

ราคาโลหะและนพกามรนดรบลญวงหนนา: 

กรณชศศกษาตลาดสรญญาซพพอขายลญวง

หนนาประเทศไทย

 7 3/2556-7/2556  200,000.00

ผศ.อรธณช ปปญญสวรสดรดสธทธรด

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

ปปจจรยทชทกกาหนดอาชญากรรมใน

ประเทศไทย: การวรเคราะหนขนอมกล

พาแนล

 8 10/2555-9/2556  200,000.00

รศ.ชลลดา หลวงพรทรกษน

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

พฤตรกรรมการซพพออาหารกลญอง

พรนอมรรบประทานชนรดแชญเยมน

จากรนานสะดวกซนอ 7 - Eleven ใน

เขตกรธงเทพมหานครและปรรมณฑล

 9 12/2555-7/2556  200,000.00

ผศ.บรณฑรต ชรยวรชญชาตร

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

ระดรบเงรนทธนตญางประเทศทชทเหมาะ

สมของไทย

 10 1/2556-9/2556  200,000.00

ผศ.สธภาณช หาญพรฒนะนธสรณน

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

ราคญาสรนทรรพยนตามแบบจกาลอง 

CAPM และ CCAPM กรณชศศกษา

ประเทศไทย

 11 1/2556-10/2556  200,000.00
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ผศ.สธมาลช พธญมภรญโญ

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรน

โลจรสตรคสนยนอนกลรบของการจรดการ

ขยะรชไซเครล : กรณชศศกษาจรงหวรด

เชชยงราย

 12 3/2556-9/2556  200,000.00

รวม     12  โครงการ     งบประมาณ      2,700,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทรจพยากร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.นงนธช อรงยธรชกธล

     คณะเศรษฐศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาเศรษฐศาสตรนเกษตรและทรรพยากร

กรณชศศกษาธธรกรจการเกษตร : 

อธทกภรย ปป 2554 สนมสวนสนมโอ

นครปฐม คญาฟฟฟนตรวกลรบมาสกนตญอ...

เทญาไร

 1 11/2555-4/2556  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศศาสตรรเกษตร คณะเกษตร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.ณรฐชนา พวงทอง

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสญงเสรรมและนรเทศศาสตรนเกษตร

การศศกษาความตนองการการศศกษา

ตญอระดรบปรรญญาโท หลรกสกตรการ

จรดการเกษตรและชธมชน ภาควรชาสญง

เสรรมและนรเทศศาสตรนเกษตร คณะ

เกษตร กกาแพงแสน มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน วรทยาเขตกกาแพง

แสน

 1 12/2555-3/2556  5,000.00

รศ.สาวรตรช รรงสรภรทรน

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสญงเสรรมและนรเทศศาสตรนเกษตร

แนวทางการประยธกตนปรรชญาของ

เศรษฐกรจพอเพชยงเพพทอการพรฒนา

ตนเองและครอบครรวของนรสรตคณะ

เกษตร มหาวรทยาลรยเกษตรศาสตรน

 2 11/2555-7/2556  20,000.00

อ.ธานรนทรน คงศรลา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสญงเสรรมและนรเทศศาสตรนเกษตร

บทบาทขององคนการบรรหารสญวน

ตกาบลในจรงหวรดลพบธรชตญองานสญง

เสรรมการเกษตร

 3 7/2556-6/2557  50,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      75,000.00 บาท

ภาคววชาสจตวววทยา คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

ผศ.กรนทรมาณช พรนธธนวรเชชยร

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

การทดสอบพรษกศทงเรพพอรรงของ

สารสกรดจาดเปลพอกแค Sesbania 

grandifora ตญอหนกเมนาสน

 1 3/2556-3/2557  15,000.00

ผศ.กรนทรมาณช พรนธธนวรเชชยร

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

ทดสอบความเปปนพรษของสารสกรด

ดอกอรญชรนตญอหนกเมนาสนเพศเมชย

 2 4/2556-3/2557  15,000.00
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อ.อรญชลช เอาผล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

นรเวศวรทยาสรตวนสะเทรนนพกาสะเทรนบก

และสรตวนเลพพอยคลานในลกาธารนพกา

สานนนอย เขตรรกษาพรนธนสรตวนปปาภก

หลวง จรงหวรดเลย

 3 6/2556-4/2558  13,000.00

นายนทช อกาไพ

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน ภาควรชาสรตววรทยา

     

นายวรทธรกร โสภณรรตนน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน ภาควรชาสรตววรทยา

     

ผศ.วรชรรยา ภกรชวรโรจนนกธล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

ปรสรตทชทพบในปลาชญอนจากแหลญง

นพกาธรรมชาตร จรงหวรดฉะเชรงเทรา

 4 12/2555-12/2556  3,000.00

ผศ.วรชรรยา ภกรชวรโรจนนกธล

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

ปรสรตทชทพบในปลาอรนดรบ 

Perciformes บางชนรดจากฟารนม

เลชพยงในจรงหวรดฉะเชรงเทรา

 5 12/2555-12/2556  3,000.00

ผศ.กรนทรมาณช พรนธธนวรเชชยร

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

ผลของสารสกรดพรรกไทยดกาตญอ

เอมบรรโอปลามนาลาย

 6 3/2556-3/2557  15,000.00

ผศ.กรนทรมาณช พรนธธนวรเชชยร

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

ฤทธรดตนานอนธมกลอรสระและการ

วรเคราะหนพฤกษเคมชในสารสกรดใบ

และผลไขญเนญา Vitex glabrata R.Br.

 7 1/2556-3/2557  15,000.00

ผศ.กรนทรมาณช พรนธธนวรเชชยร

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

ฤทธรดตนานอนธมกลอรสระและความเปปน

พรษตญอเซลลนของสารสกรดนพกาใบโปรญง

ฟฟาและหญนาดอกขาว

 8 10/2555-9/2556  15,000.00

นส.ฐรตรมา เจรจรศรลป

     ภาควรชาสรตววรทยา คณะวรทยาศาสตรน

     

นายฤทธรด วรฒนชรยยรทงเจรรญ

     คณะเภสรชศาสตรน มหาวรทยาลรยศรชนครรนทรวรโรฒ

     

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ      94,000.00 บาท

ภาคววชาสจตวววทยา คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร และททนสลวนตจวแหลลงททน 
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อ.วชรรญาณน ธงอาสา

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

ผลของสารสกรดจากยญานางตญอการ

เรชยนรกนและจดจกาตกาแหนญงสถานทชท

และการตายของเซลลนประสาทใน

หนกไมคนทชทเกรดภาวะสมองขาดเลพอด

แบบชรทวคราว

 1 12/2555-8/2556  81,325.00

ผศ.วสกร บรลลรงกนโพธรด

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

รศ.พนรส ธรรมกชรตรวงศน

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

อ.เกษม คงนรรรนดรสธข

     คณะวรทยาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาสรตววรทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      81,325.00 บาท

ภาคววชาอนทรจกษรววทยา คณะวนศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

รศ.สรทธรชรย ตรนธนะสฤษดรด

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาอนธรรกษนวรทยา

การศศกษาและจรดทการายงาน

วรเคราะหนผลกระทบสรทงแวดลนอม 

โครงการ ฌาณร เรสซรเดนซน ตรพงอยกญ

ซอย อรครภรทร (ทองหลญอ13) แขวง

คลองตรนเหนพอ เขตวรฒนา กรธงเทพ

มหานคร

 1 2/2556-2/2557  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

ภาคววชาอาชอวศศกษา คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.นงลรกษณน มโนวลรยเลา

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาอาชชวศศกษา

ทรกษะกระบวนการครดของนรสรคฝฝก

ประสบการณนวรชาชชพ ศศกษาศาสตรน

 1 2/2556-9/2557  5,000.00

ผศ.ดร.สกตรเทพ ศรรรพรพรฒนกธล

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาอาชชวศศกษา

สมรรถนะครก กศน. ตกาบล ในการส

รนางเวมบไซตนของหนญวยงาน สรงกรด

สถาบรนพรฒนาการศศกษานอกระบบ

และการศศกษาตามอรธยาศรย ภาค

ตะวรนออก

 2 5/2556-1/2557  50,000.00

อ.ปปยะพงษน ไสยโสภณ

     คณะศศกษาศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาอาชชวศศกษา
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อ.พรชราวดช ศรชบธญเรพอง

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควรชาสญงเสรรมและนรเทศศาสตรนเกษตร

สมรรถนะครก กศน. ตกาบล ในการส

รนางเวมบไซตนของหนญวยงาน สรงกรด

สถาบรนพรฒนาการศศกษานอกระบบ

และการศศกษาตามอรธยาศรย ภาค

ตะวรนออก

 2 5/2556-1/2557  50,000.00

ดร.รธญงอรธณ ไสยโสภณ

     กองพรฒนาการศศกษานอกโรงเรชยน. กรมการ

ศศกษานอกโรงเรชยน กระทรวงศศกษาธรการ

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      55,000.00 บาท

ศผนยรววจจยปฝาไมด คณะวนศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

อ.นรสา เหลมกสกงเนรน

     คณะวนศาสตรน บางเขน

     ภาควรชาชชววรทยาปปาไมน

การเปรชยบเทชยบอรตราการเจรรญเตรบ

โตและกรกเกมบคารนบอนของไผญใน

สถานชฝฝกนรสรตคณะวนศาสตรนวรงนพกา

เขชยว จรงหวรดนครราชสชมา

 1 7/2556-6/2557  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ศผนยรววจจยและพจฒนาการผลวตกระบชอและโค สถาบจนสทวรรณวาจกกสวกวจเพชทอการคดนควดาและพจฒนาปศทสจตวร

และผลวตภจณ

แหลลงททน 

นางสาวสธธรษา มาเจรรญ

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

การเปรชยบเทชยบสารละลายเจพอจาง

นพกาเชพพอสกตรไขญแดงทรรสจากไขญแดง

ของไขญสรตวนปปกตญางชนรดในการเกมบ

รรกษานพกาเชพพอแชญแขมงของพญอพรนธธนโค

กกาแพงแสน

 1 5/2556-12/2556  20,000.00

นายรรเชษฐน พศทงชรย

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

นางทวชพร เรพองพรรพม

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

นายวรสกตร ไมตรชจรตตน

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค
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นายสมพร ปธปนโกก

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน ศกนยน

วรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

     

การเปรชยบเทชยบสารละลายเจพอจาง

นพกาเชพพอสกตรไขญแดงทรรสจากไขญแดง

ของไขญสรตวนปปกตญางชนรดในการเกมบ

รรกษานพกาเชพพอแชญแขมงของพญอพรนธธนโค

กกาแพงแสน

 1 5/2556-12/2556  20,000.00

นางทวชพร เรพองพรรพม

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

การศศกษาโปรกรมเหนชทยวนกาการตก

ไขญ และผสมเทชยมตามระยะเวลาทช

กกาหนดตญอการสพบพรนธธนของโคเนพพอ

 2 1/2556-6/2556  7,000.00

นายรรเชษฐน พศทงชรย

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

นายสมพร  ปธปนโกก

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน ศกนยน

วรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

     

นายวรสกตร ไมตรชจรตตน

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

นางสาวสธธรษา มาเจรรญ

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

นางทวชพร เรพองพรรพม

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

ผลของการเสรรมถรทวเหลพองไขมรนเตมม

ตญอสมรรถภาพการผลรตและตนนทธน

การผลรตโครธญนพรนธธนกกาแพงแสน

 3 2/2556-7/2557  105,000.00

นายวรเทพ ชมภกนรตยน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสรตวบาล
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นายรรเชษฐน พศทงชรย

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

ผลของการเสรรมถรทวเหลพองไขมรนเตมม

ตญอสมรรถภาพการผลรตและตนนทธน

การผลรตโครธญนพรนธธนกกาแพงแสน

 3 2/2556-7/2557  105,000.00

นายวรสกตร ไมตรชจรตตน

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

นางสาวสธธรษา มาเจรรญ

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

นายสมพร ปธปนโกก

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน ศกนยน

วรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

     

นางทวชพร เรพองพรรพม

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

สมรรถภาพการขธน และตนนทธนการ

ขธนของโคเนพพอพรนธนกกาแพงแสน และ

โคลกกผสมพพพนเมพองกกาแพงแสน ทชทไดน

รรบอาหารขรนทชทระดรบแตกตญางกรน

 4 11/2555-6/2556  250,000.00

นายวรเทพ ชมภกนรตยน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสรตวบาล

นายรรเชษฐน พศทงชรย

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

อ.ภกมพงศน บธญแสน

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสรตวบาล

นายวรสกตร ไมตรชจรตตน

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค
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นางสาวสธธรษา มาเจรรญ

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตกระบพอและโค

สมรรถภาพการขธน และตนนทธนการ

ขธนของโคเนพพอพรนธนกกาแพงแสน และ

โคลกกผสมพพพนเมพองกกาแพงแสน ทชทไดน

รรบอาหารขรนทชทระดรบแตกตญางกรน

 4 11/2555-6/2556  250,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      382,000.00 บาท

ศผนยรววจจยและพจฒนาการผลวตนม สถาบจนสทวรรณวาจกกสวกวจเเพชทอการคดนควดาและพจฒนาปศทสจตวรและผลวตภจณฑร

สจตวร

แหลลงททน 

นางสาวศรรรรรตนน บรวผรน

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตนม

การศศกษาการใชนประโยชนนไดนของ

โปรตชนจากจธลรนทรชยนในอาหารสรตวน

เคชพยวเอพพอง

 1 7/2556-9/2556  10,000.00

นางสาวทรสนรนทนน หงสะพรก

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตสรตวนเคชพยวเอพพองขนาด

เลมก

ผศ.เลอชาตร บธญเอก

     คณะเกษตร กกาแพงแสน

     ภาควรชาสรตวบาล

นายนครไชย อรนชพทน

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     ศกนยนวรจรยและพรฒนาการผลรตนม

นางสาวปฏรมา อกกสกงเนรน

     สถาบรนสธวรรณวาจกกสรกรจเพพทอการคนนควนาและ

พรฒนาปศธสรตวนและผลรตภรณฑนสรตวน กกาแพงแสน

     สกานรกงานเลขานธการ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ศผนยรสลงเสรวมการววจจยและถลายทอดเทคโนโลยอ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาลจยเกษตรศาสตรร 

ววทยาเขต

แหลลงททน 

อ.สธทธรชา ณ ระนอง ธรรมสรทธรรงคน

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา

การปรรบปรธงการผลรตเอทานอลจาก

กากนพกาตาลโดยยชสตนสายพรนธธนกลาย

ทนเอทานอล

 1 2/2556-1/2557  20,000.00

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. 2556

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจจย

ชชทอโครงการววจจย คณะผผดววจจยลจาดจบ

Page 45 of 51

อ.รรชพล พะวงศนรรตนน

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

การเปรชยบเทชยบการผลรตเอทานอ

ลจากวรสดธเหลพอทรพงทางธรรมชาตร

ดนวยเทคนรคการตรศงเซลลนทชทแตกตญาง

กรน

 2 10/2555-9/2556  14,500.00

อ.อรฐสรษฐน ทรบทรมแทน

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาฟปสรกสน

การเปรชยบเทชยบคธณสมบรตรเชรงแสง

และการเปปนโฟโตโวลตาอรกของอนธ

ภาคควอนตรมแบบจธดของแมงกานชส

เทลลกไรดนทชทเจพอดนวยโบรอนเพพทอใชน

เปปนสารรรบไวแสงชญวงกวนางบนโฟโต

อรเลมกโทรดของโครงสรนางนาโนซรงกน

ออกไซดนและไทเทเนชยมไดออกไซดน

ในเซลลนแสงอาทรตยน

 3 2/2556-1/2557  18,450.00

ผศ.ดร. สธภาพ ชกพรนธน

     ภาควรชาฟปสรกสนและวรสดธศาสตรน คณะวรทยาศาสตรน 

มหาวรทยาลรยเชชยงใหมญ

     

นายกฤษฎา โฮญงสรทธรด

     ภาควรชาฟปสรกสนและวรสดธศาสตรน คณะวรทยาศาสตรน 

มหาวรทยาลรยเชชยงใหมญ

     

อ.อารชยน อรนทรนนวล

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

การเปลชทยนแปลงกรจกรรมการตนาน

อนธมกลอรสระและกรจกรรมการตนาน

แบคทชเรชยในนพกาฟปกขนาวพรนอมดพทม

 4 2/2556-1/2557  18,450.00

อ.รรชพล พะวงศนรรตนน

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

การผลรตเอทานอลจากวรชพพชนพกาดนวย

กระบวนการหมรกทชทแตกตญางกรนโดย

เชพพอ Candida shehatae TISTR 

5843

 5 10/2555-9/2556  14,500.00

อ.พงศนระวช นรทมนนอย

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา

การพรฒนาศรกยภาพการผลรตเมมดสช

แดงจาก Monascus purpureus 

โดยใชนของเหลพอจากอธตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร

 6 2/2556-2/2557  18,500.00

อ.วชรมลลน ไวลรขรต

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

การแยกโลหะหนรกออกจากนพกาเสชย

สรงเคราะหน โดยใชนเทคนรคซชเมนเท

ชรนดนวยลวดและตะปกเหลมก

 7 2/2556-1/2557  4,500.00
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อ.วชรมลลน ไวลรขรต

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

การสรนางเคาเตอรนอรเลคโทรดแบบ

พญนเคลพอบสกาหรรบเซลลนแสงอาทรตยน

ชนรดสชยนอมไวแสง

 8 2/2556-1/2557  4,500.00

อ.ปปทมา จรนทรนเจรรญสธข

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาศรลปศาสตรน

ความพรนอมของนรสรตคณะ

ศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรนเพพทอ

เขนาสกญตลาดแรงงานประชาคมอา

เซชยน ในปป พ.ศ. 2558

 9 1/2556-12/2556  18,000.00

อ.วชรมลลน ไวลรขรต

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

ความรกนเคมชสกญชธมชน-ชญวยใหนเกษตรกร

เขนาใจเกชทยวกรบสารเคมชทชทใชนและนกา

เสนอการทดลองเคมชใหนกรบนรกเรชยน

มรธยมศศกษาตอนปลาย

 10 2/2556-1/2557  4,500.00

อ.จธฑาทรพยน โพธรดอธบล

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา

ผลของการใชนสารเคลพอบกรดฟกมารร

คตญอการเปลชทยนแปลงทางกายภาพ 

ชชวเคมช และลรกษณะทางประสาท

สรมผรสของกะหลทกาดอกตรดแตญงพรนอม

บรรโภค

 11 2/2556-1/2557  4,500.00

อ.พรรมา พรรรยางกกร

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

นางสาวธรญญรรตนน โกมล

     สายวรชาวรทยาศาสตรน คณะศรลปศาสตรนและวรทยา

ศาสตรน

     

อ.จธฑาทรพยน โพธรดอธบล

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา

ผลของการใชนสารเคลพอบกรดฟกมารร

คตญอการเปลชทยนแปลงทางกายภาพ 

ชชวเคมช และลรกษณะทางประสาท

สรมผรสของบรมอกโคลชตรดแตญงพรนอม

บรรโภค

 12 2/2556-1/2557  4,500.00

อ.พรรมา พรรรยางกกร

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

นางสาวลลรตา นรยมสธข

     สายวรชาวรทยาศาสตรน คณะศรลปศาสตรนและวรทยา

ศาสตรน
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อ.จธฑาทรพยน โพธรดอธบล

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา

ผลของการใชนสารเคลพอบกรดฟกมารร

คในการลดจกานวนเชพพอจธลรนทรชยนบน

กะหลทกาดอกตรดแตญงพรนอมบรรโภค

 13 2/2556-1/2557  4,500.00

อ.พรรมา พรรรยางกกร

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

นางสาวพรลดา จอมเมพอง

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา คณะ

ศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน

     

อ.จธฑาทรพยน โพธรดอธบล

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา

ผลของการใชนสารเคลพอบกรดฟกมารร

คในการลดจกานวนเชพพอจธลรนทรชยนบน

บรมอคโคลชตรดแตญงพรนอมบรรโภค

 14 2/2556-1/2557  4,500.00

อ.พรรมา พรรรยางกกร

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     สายวรชาวรทยาศาสตรน

นางสาวบธญจรรา เกชยวสรมพรนธน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา คณะ

ศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน

     

อ.ศรรณยน พรหมสาย

     คณะศรลปศาสตรนและวรทยาศาสตรน กกาแพงแสน

     โครงการจรดตรพงสายวรชาจธลชชววรทยา

ผลของสารสกรดจากผลมะมญวง

หรมพานตนตญอการยรบยรพงการเจรรญ

ของจธลรนทรชยนกญอโรคในพพช

 15 2/2556-2/2557  18,450.00

รวม     15  โครงการ     งบประมาณ      172,350.00 บาท

สถาบจนคดนควดาและพจฒนาผลวตภจณฑรอาหารแหลลงททน 

นางสาวทรพยนธรดา แกนวตาทรพยน

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายเคมชและกายภาพอาหาร

(2556)ผลของระยะการสธกตญอชนรด

และปรรมาณสารระเหยใหนกลรทนใน

เนพพอตาล

 1 8/2556-7/2557  50,000.00

ดร.เกศศรณช ตระกกลทรวากร

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสธขภาพ

ดร.สธมรตรา บธญบการธง

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายเคมชและกายภาพอาหาร
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นายประมวล ทรายทอง

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายจธลชชววรทยาประยธกตน

(2556)ผลของระยะการสธกตญอชนรด

และปรรมาณสารระเหยใหนกลรทนใน

เนพพอตาล

 1 8/2556-7/2557  50,000.00

นางกนกวรรณ ยอดอรนทรน

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายจธลชชววรทยาประยธกตน

การประยธกตนใชนยชนอะไมเลสเพพทอครด

เลพอกแบคทชเรชยแลคตรกยญอยแปฟง

 2 2/2556-1/2557  35,000.00

นางสาวเขมพรษ อนนทนวม

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายจธลชชววรทยาประยธกตน

นางสาวกรญญรรตนน กรญญาคกา

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายจธลชชววรทยาประยธกตน

ผศ.วราภา มหากาญจนกธล

     คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรนและเทคโนโลยชการอาหาร

การพรฒนาอธตสาหกรรมไทยใหนเปปน

ครรวอาหารคธณภาพโลก

 3 2/2556-8/2556  750,000.00

อ.กธลนาถ ทองขาว

     คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรนและเทคโนโลยชการอาหาร

ดร.นพกาผศพง อนธกกล

     สถาบรนวรจรยและพรฒนาแหญงมหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน บางเขน

     ฝปายเครพทองมพอและวรจรยทางวรทยาศาสตรน

อ.กนรฐพร วรงใน

     คณะอธตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควรชาวรทยาศาสตรนและเทคโนโลยชการอาหาร

อรจฉรา แสนคม

     ภาควรชาวรทยาศาสตรนและเทคโนโลยชการอาหาร 

คณะอธตสาหกรรมเกษตร   มหาวรทยาลรย

เกษตรศาสตรน

     

นางสาวชธษณา เมฆโหรา

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายโภชนาการและสธขภาพ

การศศกษาความเปปนพรษของสารสกรด

จากเปลพอก เนพพอ และเมมดแกนวมรงกร

พรนธธนสชแดงตญอเซลลนมะเรมงลกาไสน 

Caco-2

 4 10/2555-9/2556  35,000.00
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นางสาวเขมพรษ อนนทนวม

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายจธลชชววรทยาประยธกตน

นวรตกรรมกลนาเชพพอนพกาสนมสายชกหมรก 5 9/2556-9/2557  35,000.00

นางกนกวรรณ ยอดอรนทรน

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายจธลชชววรทยาประยธกตน

นายวรนชรย พรนธนทวช

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายจธลชชววรทยาประยธกตน

นางสาวกรญญรรตนน กรญญาคกา

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายจธลชชววรทยาประยธกตน

นางจธฬาลรกษณน จารธนธช

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลรตและแปรรกป

นวรตกรรมหมกแผญนกรอบเจเพพทอ

สธขภาพดนวยเทคโนโลยชเอกซนทรกชรน

 6 4/2556-9/2556  100,000.00

นายวรพล เพมงพรนรจ

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายโรงงาน

นายนรพรฒนน ลรพมสงวน

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลรตและแปรรกป

เอสา เวศกรจกธล

     -

     

นางสาวงามจรตร โลญวรทกร

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลรตและแปรรกป

นายสมโภชนน ใหญญเอชทยม

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลรตและแปรรกป

นางสาวกรษมาพร ปปญตตะบธตร

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายกระบวนการผลรตและแปรรกป
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นางสาวนราพร พรหมไกรวร

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายเคมชและกายภาพอาหาร

ปรรมาณแอนโทไซยานรน สารตนาน

อนธมกลอรสระ องคนประกอบและสมบรตร

ทางเคมชกายภาพของแปฟงมรนเทศสช

มญวงทชทนรยมเพาะปลกกในประเทศไทย

 7 11/2555  50,000.00

นางสาวประจงเวท สาตมาลช

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายเคมชและกายภาพอาหาร

นายนรรนทรน พกลเพรทม

     ศวพ.พรษณธโลก

     

นางสาวกรญญรรตนน กรญญาคกา

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายจธลชชววรทยาประยธกตน

ผลของการหญอหธนมเซลลนตญอการเหลพอ

รอดของแบคทชเรชยโปรไบโอตรกใน

ผลรตภรณฑนเยลลชทเสาวรส

 8 4/2556-3/2557  35,000.00

นางกนกวรรณ ยอดอรนทรน

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายจธลชชววรทยาประยธกตน

นายปราโมทยน ธรรมรรตนน

     สถาบรนคนนควนาและพรฒนาผลรตภรณฑนอาหาร

     ฝปายจธลชชววรทยาประยธกตน

รวม     8  โครงการ     งบประมาณ      1,090,000.00 บาท

สจานจกสลงเสรวมและฝฝกอบรม กจาแพงแสนแหลลงททน 

นางสาววรารรตนน ณรงคนวงศนวรฒนา

     สกานรกสญงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจรยและพรฒนา

ความตนองการในการพรฒนาอาชชพ

การทกานาขนาวของเกษตรกรชธมชน

บนานตะแบกงาม อ.กกาแพงแสน จ.

นครปฐม

 1 1/2556-9/2556  2,000.00

นางสาวสธปรชยา เมชยนเพชร

     สกานรกสญงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจรยและพรฒนา

ประสรทธรผลของการฝฝกอบรมหลรก

สกตรนรกบรรหารการพรฒนาการ

เกษตรและสหกรณน ระดรบกลาง ทชทมช

ตญอการพรฒนาสมรรถนะความเปปนผกน

นกาของนรกบรรหารระดรบกลาง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณน รธญนทชท 

57

 2 10/2555-9/2556  2,000.00

นางสาวนรลธบล สธขภาพ

     สกานรกสญงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจรยและพรฒนา
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นายณรฐวธฒร นวลกธล

     สกานรกสญงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจรยและพรฒนา

ปปจจรยทชทมชผลตญอความสกาเรมจของกลธญม

วรสาหกรจหนวยหมอนทองพรฒนา อ.

กกาแพงแสน จ.นครปฐม

 3 10/2555-9/2556  3,000.00

นางสาวนพพร เลรศประเสรรฐ

     สกานรกสญงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจรยและพรฒนา

ศรกยภาพและแนวทางการพรฒนา

ศกนยนขนาวชธมชนนรคมการเกษตร ต.

สรงหนาท อ.ลาดบรวหลวง จ.พระ

นครศรชอยธธยา

 4 1/2555-10/2556  20,000.00

นายณรฐวธฒร นวลกธล

     สกานรกสญงเสรรมและฝฝกอบรม กกาแพงแสน

     ฝปายการศศกษา วรจรยและพรฒนา

สภาวการณนดนานเศรษฐกรจ สรงคม 

และเทคโนโลยชของชธมชนในพพพนทชท

โครงการหนวยองคต อรนเนพทองมาจาก

พระราชดการร

 5 10/2555-9/2556  3,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

สจานจกสลงเสรวมและฝฝกอบรม บางเขนแหลลงททน 

อ.กรตตร สรมศรรรวงษน

     สกานรกสญงเสรรมและฝฝกอบรม บางเขน

     ฝปายวรเคราะหนโครงการและหลรกสกตรการฝฝกอบรม

การนกาความรกนไปใชนประโยชนนของผกน

เขนารรบการฝฝกอบรมโครงการพรฒนา

บธคลากรภาครรฐและเอกชน ของ

สกานรกสญงเสรรมและฝฝกอบรม

 1 10/2555-1/2557  15,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

รวมท ททงส งทน     226  โครงการ     งบประมาณ      15,850,775.00 บาท
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