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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

ททนสลวนต จว
แหลลงททน
1

ททนสลวนต จว
An Economic Consideration
Guideline for the Selection of
Corrosion - Control Strategies

อ.ธธร ร เชาวนนทปป ญญา
คณะพาณณชยนาวธนานาชาตณ ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมทางทะเล
ผศ.ดร.สสรเมศวรร พณรย
ณ ะวปฒนร
คณะวณศวกรรมศาสตรร มหาวณทยาลปยบบรพา

4/2559-10/2559

12,000.00

ดร.วราวสฒ ณ ศสภมณตรมงคล
สถาบปนค คนคว คาและพปฒนาผลณตผลทางการเกษตร
และอสตสาหกรรมเกษตร
ฝฝ ายพปฒนาเชณงธสรกณจ
2

Corrosion of Preheater Tubes in
a Heat Recovery Boiler

อ.ธธร ร เชาวนนทปป ญญา
คณะพาณณชยนาวธนานาชาตณ ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมทางทะเล
S. Joipradit
Boiler Department, Mechanical Maintenance
Division, Electricity Generating Authority of
Thailand (EGAT), Bang Kruai

6/2559-12/2559

50,000.00

3

Macro and Micro-structures of
research articles in Applied
Linguistics

ผศ.อรรถพล คคาเขธยน
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาศณลปศาสตรร

10/2558-10/255
9

20,000.00

4

Needs of farmers to develop
agricultural tourism to AEC study
Kanchanaburi.

อ.นรณศรา อณนทะสณร ณ
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร

8/2559

10,000.00

5

Participation of Group Members
Based on Sufficiency Economy
Philosophy: a Case Study of Moo
1 Lak Song Farm Housewives
Group Community Enterprise,
Ban Phaeo District, Samut
Sakhon Province

รศ.สาวณตรธ รปงสณภท
ป รร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร

9/2559-10/2561

50,000.00

6

Preparation of Superhydrophobic
Film on Ti Substrate and Its
Anticorrosion Property

อ.ธธร ร เชาวนนทปป ญญา
คณะพาณณชยนาวธนานาชาตณ ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมทางทะเล
Wenchuan Tang
University of Science and Technology Beijing

9/2559-3/2560

120,000.00

Luyao Huang
University of Science and Technology Beijing
Min Zhu
Zhejiang Sci-Tech University
Dawei Zhang
University of Science and Technology Beijing
Cuiwei Du
University of Science and Technology Beijing
Gaohong Yu
Zhejiang Sci-Tech University
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6

Preparation of Superhydrophobic
Film on Ti Substrate and Its
Anticorrosion Property

Ming Chen
Zhejiang Sci-Tech University

9/2559-3/2560

120,000.00

7

STUDY ON ANTI-ATMOSPHERIC
CORROSION PERFORMANCE OF
STEEL IN COASTAL AND URBAN
ATMOSPHERES IN THAILAND

อ.ธธร ร เชาวนนทปป ญญา
คณะพาณณชยนาวธนานาชาตณ ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมทางทะเล

5/2559-10/2559

25,000.00

8

The Study of the Effectiveness of
Asphalt Concrete Overlays on
Rigid Pavement Using
Discrete-Event Simulation

อ.นทธ อธณกคสณากร
คณะวณศวกรรมศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา

3/2559-9/2560

10,000.00

9

กระบวนการจปดการตนเองสสค
ฝ วามเปป น
ชสมชนเข คมแขปงตามปรปชญาเศรษฐกณจ
พอเพธยง : กรณธศก
ศ ษาชสมชนบ คาน
หนองเผลอก จปงหวปดมหาสารคาม

รศ.อภณชาตณ ใจอารธย ร
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน

6/2559-12/2561

200,000.00

1/2559-3/2560

100,000.00

รศ.สปนตณ ศรธสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
นายกฤษฎา สณรพ
ณ ปฒนโชตณกล
ส
ม.มหาสารคาม นณสต
ณ ป.เอก HCRD
10

กระบวนการผลณตนคน าตาลจากสาหรฝาย
กลสม
ฝ แมคโครอปลจธของไทยโดยใช ค
เอนไซมรจากเชลอ
น Trichoderma sp.
ด ควยเทคนณค solid state
fermentation เพลอ
ท ผลณตไบโอเอทา
นอล

ผศ.กปงสดาลยร บสญปราบ
คณะประมง บางเขน
ภาควณชาผลณตภปณฑรประมง

นางสาวพปชรธ จอมบสญ (นณสต
ณ รหปส 5510200880)
ภาควณชาผลณตภปณฑรประมง คณะประมง
มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร
นางสาวมสฑต
ส า ขลปงธรรมเนธยม (นณสต
ณ รหปส
5510201061)
ภาควณชาผลณตภปณฑรประมง คณะประมง
มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร
11

กระบวนการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรสบฝ
ความเปป นชสมชนประชาธณปไตย

รศ.อภณชาตณ ใจอารธย ร
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
อ.ระวธ สปจจโสภณ
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
นายเสกสรรคร สนวา
มรภ.ร คอยเอปด นณสต
ณ ระดปบปรณญญาเอก

5/2559-12/2561

290,000.00

12

กลยสทธรการตลาดสธเขธยวของร คาน
กาแฟสตารรบค
ป สร

ผศ.ณป ฏฐรชด
ส า วณจต
ณ รจามรธ
คณะมนสษยศาสตรร บางเขน
ภาควณชานณเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรร
เกศกนก วณโรจนร
นณสต
ณ ปรณญญาโทภาควณชานณเทศศาสตรรและ
สารสนเทศศาสตรร

10/2558-5/2559

10,000.00

13

กลวณธท
ธ างศปพทรเพลอ
ท สลอ
ท อสดมการณร
ความเปป นรบปลปกษณรทพ
ธท งศ ประสงคร:
กรณธศก
ศ ษาการโฆษณาของสถาน
เสรณมความงาม

รศ.สณรวณ รรณ นปนทจปนทบล
คณะมนสษยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาภาษาไทย

8/2559-1/2560

2,000.00
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13

กลวณธท
ธ างศปพทรเพลอ
ท สลอ
ท อสดมการณร
ความเปป นรบปลปกษณรทพ
ธท งศ ประสงคร:
กรณธศก
ศ ษาการโฆษณาของสถาน
เสรณมความงาม

น.ส.เกศนธ คส คมสสวรรณ
นณสต
ณ ปรณญญาเอก

8/2559-1/2560

2,000.00

14

การกระจายตปวของการแตกร คาวและ
ขนาดของรอยแตกร คาวในสะพาน
คอนกรธตเสรณมเหลปก
ของคาน
ขวางโดยใช คการวณเคราะหรไฟไนตรเอลณ
เมนตรแบบสถณตยศาสตรรไมฝเชณงเส คน

รศ.วณชย
ป กณจวปทวรเวทยร
คณะวณศวกรรมศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา

1/2559-12/2559

30,000.00

จธรายสส เหลลองพาณณชยรกล
ส
นณสต
ณ ป. โท
15

การควบคสมแรงดปนในระบบสฝงโดยใช ค
หม คอแปลงเปลธย
ท นเฟส

รศ.เกธยรตณยท
ส ธ กวธญาณ
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมไฟฟค า
นายธตรปฏฐร ศรธความเจรณญ
นณสต
ณ ปรณญญาโท

8/2559-12/2560

10,000.00

16

การคสกคามความหลากหลายทาง
ชธวภาพของสณงท มธชวธ ต
ณ ในทะเลจาก
เครลอ
ท งมลออวนจมปบบรณเวณอฝาวไทยฝปท ง
ตะวปนออก

ผศ.พปนธสท
ร พ
ณ ยร วณเศษพงษร พปนธสร
คณะประมง บางเขน
ภาควณชาวณทยาศาสตรรทางทะเล

1/2559-12/2559

50,000.00

นางสาวกนกวรรณ ขาวดฝอน
คณะประมง บางเขน
สถานธวจ
ณ ปยประมงศรธราชา (ฝฝ ายสนปบสนสนวณชาการ)
17

การจปดกลสม
ฝ ข คอมบลขนาดใหญฝโดยวณธ ธ
เอบธซบ
ธ นหลปกการแมปรธดวณ สร

อ.อนปนตร บรรหารสกสล
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมคอมพณวเตอรร

1/2559-12/2559

50,000.00

18

การจปดการเรธยนรบ ครายวณชาชธพครบใน
โรงเรธยน

ผศ.สสรน
ณ ชสมสาย ณ อยสธยา
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาครสศก
ศ ษา

1/2559-7/2559

30,000.00

19

การจปดกณจกรรมการเรธยนรบ คโดยใช คเกม
ในการพปฒนาการเคลลอ
ท นไหวกล คาม
เนลอ
น ของเดปกพณเศษระดปบชปน
น ประถม
ศศกษาปธ ทธ1
ท โรงเรธยนหนองโพธณธ (
ศณลปวณทยาคม)

ผศ.คมกรณช เชาวรพานณช
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาพลศศกษาและกธฬา

11/2558-2/2559

5,000.00

ทณพกมล สงวนศปกดณส
ธ กสล
โรงเรธยนวปดหนองโพธณธ
อณษฎา สกสลชปยโชตณรส
โรงเรธยนวปดหนองโพธณธ
20

การจปดทคาฐานข คอมบลเพลอ
ท แบบจคาลอง
a Seamless-DIF Model ในพลน
น ทธล
ท ม
สฝ
นคน าเจ คาพระยาตอนบน

อ.จสตเณ ทพ วงษร เพปชรร
คณะวณศวกรรมศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณศวกรรมชลประทาน
ทรงศปกดณธ ภปทราวสฒช
ณ ย
ป
ภาควณชาวณศวกรรมชลประทาน คณะวณศวกรรม
ศาสตรร มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร

2/2559-1/2560

100,000.00

21

การจปดสมดสลสายการผลณตการเยปบผ คา
หส คมเบาะรถยนตร กรณธศก
ศ ษา โรงงาน
ผลณตเบาะรถยนตร

ผศ.ประภาพรรณ เกษราพงศร
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมอสตสาหการ
ณรณสสา เนลอ
น อฝอน
ไมฝระบสหนฝวยงาน

9/2559-10/2560

10,000.00
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21

การจปดสมดสลสายการผลณตการเยปบผ คา
หส คมเบาะรถยนตร กรณธศก
ศ ษา โรงงาน
ผลณตเบาะรถยนตร

นปดดาพร สปมฤทธณธ
ไมฝระบสหนฝวยงาน

9/2559-10/2560

10,000.00

22

การจปบคบจ
ฝ ด
ส คสณลปกษณะด ควยวณธก
ธ าร เอ
บธซ-ธ เอปนซธซ ธ

อ.อนปนตร บรรหารสกสล
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมคอมพณวเตอรร

7/2559-7/2560

10,000.00

23

การใช ค study book เพลอ
ท พปฒนา
ทปกษะการจปดการความรบ ค

ผศ.พปชรา วาณณชวศณน
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา

1/2559-1/2560

10,000.00

24

การใช คเทคนณคการเสรณมตฝอความรบ ค
(Scaffolding) ในการฝศ กอบรม
Microsoft Excel 2010

พฤกษา สณนลลอนาม
ไมฝระบสหนฝวยงาน

5/2559-9/2561

100,000.00

7/2559-12/2560

50,000.00

รศ.ชปยฤทธณธ โพธณสวส รรณ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา
25

การตกผลศกเอนไซมร Os4BGlu18
และผลศกกลายพปนธสด
ร ควยเทคนณค
เอปกซรเรยรดฟ
ณ แฟรคชปน

ศ.ดร.เจมสร เกตสทปต-คารรนสร
มหาวณทยาลปยเทคโนโลยธสรส นารธ
อ.สสภาภรณร ใบยา
คณะวณทยาศาสตรรศรธราชา
ภาควณชาทรปพยากรและสณงท แวดล คอม
Dr.Salila Pengthaisong
ไมฝระบสหนฝวยงาน

26

การตรวจสอบความถบกต คองของข คอมบล
การปลดปลฝอยแกกสไนโตรเจน
ไดออกไซดรในประเทศไทยโดยใช ค
ข คอมบลการตรวจวปดจากดาวเทธยม

อ.พณชญรนรธ ลลณตาภรณร
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมสณงท แวดล คอม

7/2559-6/2560

20,000.00

27

การตรวจหายธนดลอ
น ยาในเชลอ
น Vibrio
paraheamolyticus ในฟารรมกส คงเขต
นคน าเคปมของประเทศไทย

อ.ปรณญทณพยร วงศรไทย
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรและทรปพยากรการผลณตสปตวร
อ.อรรถพล กคาลปงดธ
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาพยาธณวท
ณ ยา
อ.ณป ฏฐรธน ฐณตช
ณ ญาพงษร
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรและทรปพยากรการผลณตสปตวร
ผศ.วณศณส บสญญาวณวปฒนร
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรและทรปพยากรการผลณตสปตวร
นางสาวสสดธณษา เหลฝาเปธท ยม
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรและทรปพยากรการผลณตสปตวร

5/2559-5/2561

50,000.00

28

การตปดสณนใจของนปกทฝองเทธย
ท วทธเท ดณน
ทางมาทฝองเทธย
ท วเกาะเกรปด จปงหวปด
นนทบสรธ

รศ.สาวณตรธ รปงสณภท
ป รร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร
นส. ศรปญญา ศรธสข
ส
นณสต
ณ บปณฑณตสาขาสฝงเสรณมการเกษตร

8/2559-12/2560

30,000.00

1/2559-12/2559

50,000.00

อ.พปชราวดธ ศรธบญ
ส เรลอง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร
29

การตปดสณนใจและความพศงพอใจของผบ ค
บรณโภค

ผศ.ศสภชาต เอธย
ท มรปตนกบล
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการตลาด

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวณจปย (รายละเอธยด & สรสป)\00- ใช คอปนนธพ
น ม
ณ พร - รายละเอธยดโครงการวณจปยทธไท ด ครปบทสนจคาแนกตามแหลฝงทสน เลลอก Choice หปวทสนนอกข คอ

Page 5 of 26

รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

30

การแตกร คาวขณะร คอนของโลหะผสม
หลฝอ

อ.ธธร ร เชาวนนทปป ญญา
คณะพาณณชยนาวธนานาชาตณ ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมทางทะเล
ชปยวปฒนร พธระทปตสสวรรณ
คณะวณศวกรรมศาสตรรและสถาปป ตยกรรมศาสตรร
มหาวณทยาลปยเทคโนโลยธราชมงคลอธสาน จปงหวปด
นครราชสธมา

5/2559-10/2559

10,000.00

31

การบคาบปดนคน าเสธยโดยเซลไฟฟค า
ชธวภาพ

รศ.ภปชราภรณร สสวรรณวณทยา
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมสณงท แวดล คอม
นส. ศศณยา บบชา
นณสต
ณ ปรณญญาโทภาควณชาวณศวกรรมสณงท แวดล คอม

10/2558-9/2560

200,000.00

32

การประมาณคฝาแรงบณดของมอเตอรร
ชนณดสวณทชรรล
ธ ค
ป แตนซร

ผศ.ไพโรจนร ทองประศรธ
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมไฟฟค า

1/2559-12/2559

15,000.00

33

การประมาณหาผลกระทบทางสณงท แวด
ล คอมในรบปของปรณมาณกกาซ
เรลอนกระจกในโครงการการกฝอสร คาง
งานทาง

อ.ชารณนธ ลณม
น สวปสดณธ
คณะวณศวกรรมศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา

5/2559-2/2560

30,000.00

34

การประเมณนคฝากปมมปนตภาพรปงสธในดณน
ภายในบรณเวณมหาวณทยาลปยราชภปฎ
พระนคร โดยใช คตปวตรวจหารปงสธแกม
มาชนณดเจอรรเมเนธยมบรณสท
ส ธณส
ธ งบ (
HPGe )

ผศ.ธธระศปกดณธ วธระภาสพงษร
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาฟณ สก
ณ สร

1/2559-12/2559

10,000.00

สสทธณพงษร พลธรรม
สถาบปนเทคโนโลยธนวณ เคลธยรรแหฝงชาตณ
35

การประเมณนโครงการฝากบ คานไว คกปบ
ตคารวจ ในชฝวงเทศกาลสงกรานตรปธ
2558 ในเขตพลน
น ทธน
ท ครบาล

อ.นวลลปกษณร แสงเพณม
ท
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการจปดการธสรกณจ

10/2558-9/2559

15,000.00

36

การประเมณนประสณทธณภาพการสร คาง
บ คานเดธย
ท วโดยวณธ ธ Data
Envelopment Analysis (DEA)

ผศ.ศสภชาต เอธย
ท มรปตนกบล
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการตลาด

1/2559-12/2559

120,000.00

37

การประเมณนปป จจปยทธน
ท ค าไปสบค
ฝ วาม
สคาเรปจ

ผศ.ศสภชาต เอธย
ท มรปตนกบล
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการตลาด

1/2559-12/2559

100,000.00

38

การประเมณนพลน
น ทธท
ท เธท หมาะสมสคาหรปบ
เมลองสมสทรปราการ ประเทศไทย เพลอ
ท
พปฒนาสบเฝ มลองอสตสาหกรรมเชณงนณเวศ
โดยการประยสกตรใช คระบบสารสนเทศ
ทางภบมศ
ณ าสตรร

ผศ.ประภาพรรณ เกษราพงศร
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมอสตสาหการ

10/2558-11/255
9

15,000.00

ผศ.ดร. สสพปฒตรา เกษราพงศร
ภาควณชาวณศวกรรมระบบเครลอ
ท งกลและนวปตกรรม
อสตสาหกรรม คณะวณศวกรรมศาสตรร มหาวณทยาลปยศรธ
ปทสม
39

การประเมณนมบลคฝาระบบนณเวศนรพน
ลน ทธท
ชสมนคน าชายฝปท งทะเล ประเทศกคาลปง
พปฒนา

อ.มยสลา ไชยคคาบปง
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาการจปดการ สกลนคร
ภาควณชาสปงคมศาสตรรและพลศศกษา

10/2558-10/255
9

30,000.00

40

การประเมณนสภาพกปบดปกเสณรจ
ร ใน
สถานธไฟฟค ายฝอย 115 กณโลโวลทร

ผศ.นาตยา คล คายเรลอง
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมไฟฟค า

7/2559-12/2560

20,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

40

การประเมณนสภาพกปบดปกเสณรจ
ร ใน
สถานธไฟฟค ายฝอย 115 กณโลโวลทร

อรอสไร หนบหอม
โครงการพปฒนาความชคานาญด คานไฟฟค ากคาลปง
คณะวณศวกรรมศสตรร

7/2559-12/2560

20,000.00

41

การประเมณนสภาพสายเคเบณลใต คดณน
เพลอ
ท การบรณหารสณนทรปพยร

ผศ.นาตยา คล คายเรลอง
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมไฟฟค า
อรอสไร หนบหอม
โครงการพปฒนาความชคานาญด คานไฟฟค ากคาลปง
คณะวณศวกรรมศสตรร

11/2558-5/2560

20,000.00

1/2559-1/2560

6,000.00

ดร.เฉลธยว เกตสแก คว
มหาวณทยาลปยเทคโนโลยธราชมงคล สสวรรณภบม ณ
42

การประเมณนหลปกสบตรบรณหารธสรกณจ
บปณฑณต สาขาวณชาการจปดการคณะ
ศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร
มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร
วณทยาเขตกคาแพงแสน

อ.พงศรพปนธร ศรธเมลอง
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาศณลปศาสตรร

อ.อปงคณา ธนานสภาพพปนธสร
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาศณลปศาสตรร
อ.โสภณ สระทองมา
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาศณลปศาสตรร
อ. ทปตเทพ ทวธไทย
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาศณลปศาสตรร
อ. นปนทวปจนร ปป ญญายศธนากรณร
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาศณลปศาสตรร
43

การประยสกตรการตปดสณนใจแบบหลาย
หลปกเกณฑรในการพปฒนาระบบการ
ประเมณนผบ คสฝงมอบ

รศ.พปชราภรณร ญาณกณรปต
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมอสตสาหการ
นายศรปณยร ชสม
ฝ จณนดา
ไมฝระบสหนฝวยงาน

7/2559-6/2560

20,000.00

44

การประยสกตรการประเมณนสวปส
ดณภาพสปตวรปธกตฝางระบบสบรฝ ะบบการ
ผลณตเนลอ
น สปตวรปธกในประเทศไทย

อ.ปป จฉณมา สณทธณสาร
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาสปตวแพทยสาธารณสสขศาสตรร

9/2559-3/2561

20,000.00

45

การประยสกตรใช คงานไอเทปมเซปตทธม
ท ธ
ความสปมพปนธรกน
ป สบง (High
Associative Itemset) ในเทคนณคการ
ค คนพบกฎความสปมพปนธร

อ.พธระ ลณวท ลม
คณะวณทยาศาสตรรและวณศวกรรมศาสตรร สกลนคร
ภาควณชาวณทยาการคอมพณวเตอรรและสารสนเทศ

1/2559-11/2559

1,000.00

46

การประยสกตรใช คแบบจคาลอง
DWCM-AGWU กปบพลน
น ทธช
ท ลประทาน
ขนาดใหญฝในลสม
ฝ นคน าแมฝกลอง

อ.จสตเณ ทพ วงษร เพปชรร
คณะวณศวกรรมศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณศวกรรมชลประทาน
Prof.Dr. Takao Masumoto
National Institute for Rural Engineering
(NIRE)—National Agriculture and Food Research
Organization (NARO), Ibaraki, Japan

1/2559-8/2559

30,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

47

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การประยสกตรใช คระบบคสณภาพสคาหรปบ
การผลณตสปตวรปธกของผบ คประกอบการ
ธสระกณจขนาดยฝอม ในประเทศไทยเพลอ
ท
เพณม
ท ความสามารถในการแขฝงขปนอยฝาง
ยปทงยลน

คณะผผวด จ
ว จย

ผศ.ดร. สสพปฒตรา เกษราพงศร
คณะวณศวกรรรมศาสตรร มหาวณทยาลปยศรธปทสม

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-10/255
9

150,000.00

ผศ.ประภาพรรณ เกษราพงศร
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมอสตสาหการ
48

การปรปบปรสงสมบปตวณ ปสดสไฟเบอรร
ซธเมนตร

ผศ.ปรณญญา ฉกาจนโรดม
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมวปสดส

6/2559-5/2560

30,000.00

49

การเปรธยบเทธยบผลสปมฤทธณท
ธ างการ
เรธยนวณชาสสขศศกษา โดยการจปดการ
เรธยนรบ คแบบใช คสลอ
ท การสอน PG กปบ
การจปดการเรธยนรบ คแบบปกตณ ของนปก
เรธยนชปน
น มปธยมศศกษาปธ ทธท 1 โรงเรธยน
บ คานหลวงวณทยา

สสภาดา นาคโสมกสล
โรงเรธยนบ คานหลวงวณทยา

2/2559-12/2559

5,000.00

ผศ.อปจฉรา ปสราคม
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาพลศศกษาและกธฬา
50

การเปณ ดเผยความรปบผณดชอบตฝอสปงคม
ในประเทศไทย

อ.สสนย
ธ รร ปตนร วสฒจ
ณ น
ณ ดานนทร
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาบปญชธ
ผศ.ดร.ปป ญญา อณสระวรวาณณช
มหาวณทยาลปยธรรมศาสตรร

1/2559-9/2559

30,000.00

51

การผลณตจสลน
ณ ทรธยป
ร ฏณปปกษร เพลอ
ท สนปบ
สนสนการลดต คนทสนในการผลณตพลช

รศ.จณระเดช แจฝมสวฝาง
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาโรคพลช
ผศ.วรรณวณไล อณนทนบ
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาโรคพลช

3/2559-3/2560

200,000.00

52

การผลณตไบโอเอทานอลจากสาหรฝาย
นคน าจลด,Cladophora glomerata (
สาหรฝายไก)โดยเชลอ
น Monascus sp.
ในระดปบห คองปฏณบต
ป ก
ณ าร

ผศ.กปงสดาลยร บสญปราบ
คณะประมง บางเขน
ภาควณชาผลณตภปณฑรประมง

1/2559-3/2560

100,000.00

4/2559-3/2560

80,000.00

นางสาวรสจด
ณ า อบถม (นณสต
ณ รหปส 5510201151)
ภาควณชาผลณตภปณฑรประมง คณะประมง
มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร
นางสาวอปงศณญา ตปนหยงธธชชปย (นณสต
ณ รหปส
5510200090)
ภาควณชาผลณตภปณฑรประมง คณะประมง
มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร
53

การผสมผสานพหสลก
ป ษณรทางการ
แพทยรเพลอ
ท สสขภาวะชสมชน ของตคาบล
ธรรมเสน อคาเภอโพธาราม จปงหวปด
ราชบสรธ

เรลอเอกหญณงวณภานปนทร มฝวงสกสล
คณะพยาบาลศาสตรร มหาวณทยาลปยสยาม

รศ.สปนตณ ศรธสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
อ.ระวธ สปจจโสภณ
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

54

การพปฒนาครบปฐมวปยด ควยวณธก
ธ ารสร คาง
ชสมชนการเรธยนรบ คทางวณชาชธพเพลอ
ท การ
จปดประสบการณรการเรธยนรบ คสะเตปม
ศศกษา

ผศ.ชลาธณป สมาหณโต
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาการศศกษา

7/2559-6/2560

20,000.00

55

การพปฒนาความฉลาดด คานสสขภาวะ
เพลอ
ท สร คางเสรณมพฤตณกรรมการขปบขธรท ถ
จปกรยานยนตรอยฝางปลอดภปยโดยใช ค
สลอ
ท ประสมสคาหรปบนปกเรธยนชปน
น มปธยม
ศศกษาปธ ทธท 2 โรงเรธยนเบญจมเทพ
อสทศ
ณ จปงหวปดเพชรบสรธ

ปรธดา สสจรณตจณตร
ไมฝระบสหนฝวยงาน

11/2558-2/2559

5,000.00

อารธยน
ร สช สวปสดณจธ ส คน
โรงเรธยนเบญจมเทพอสทศ
ณ จปงหวปดเพชรบสรธ
อ.ศสภวรรณ วงศรสร คางทรปพยร
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาพลศศกษาและกธฬา
56

การพปฒนาความสามารถในการพบด
ภาษาอปงกฤษของนณสต
ท ค
ธ วาม
ณ ทธม
สามารถตคาท โดยการใช คการเสรณมตฝอ
การเรธยนรบ ค

อ.นวรปตนร ศณรธณ ารารปตนร
คณะมนสษยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาภาษาตฝางประเทศ

12/2558-12/256
0

50,000.00

57

การพปฒนาคคาศปพทรอาหารภาษา
อปงกฤษตามความต คองการและการมธ
สฝวนรฝวมของนณสต
ณ
การพปฒนาโครงสร คางต คานทานการ
กระแทกจากลบกเทนนณสความเรปวสบง

ผศ.ปณ ยะดา โล
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชามนสษยศาสตรรและสปงคมศาสตรร

8/2559-7/2560

10,000.00

ผศ.ธคารงคร พสทธาพณทปกษร ผล
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล
นางสาวกนกพร ปณท นตบแตฝง
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควณชาวณศวกรรม
เครลอ
ท งกล

1/2559-12/2559

10,000.00

รศ.เกธยรตณยท
ส ธ กวธญาณ
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมไฟฟค า

7/2559-6/2560

10,000.00

58

59

การพปฒนาชสดความต คานทานไฟฟค า
ความถธท 50/60 เฮณรตซรและประเมณน
คสณสมบปตส
ณ คาหรปบการวปดมสมเฟสความ
ถบกต คองสบง

นายชยสตมร เจรณญกณจ
นณสต
ณ ปรณญญาโท
60

การพปฒนาตารางข คอมบลคฝาใช คจฝาย
ระหวฝางพลน
น ทธโท ดยใช คข คอมบลจาก
Google Maps

ผศ.วณรปช หณรปญ
คณะวณทยาศาสตรรและวณศวกรรมศาสตรร สกลนคร
ภาควณชาวณศวกรรมโยธาและสณงท แวดล คอม

1/2559-8/2559

5,000.00

61

การพปฒนาแบบสอบถามภาพลปกษณร
ทางกาย ฉบปบภาษาไทย

อ.ดลภา พศกชาตณ
คณะวณทยาศาสตรรศรธราชา
ภาควณชาวณทยาศาสตรรพน
ลน ฐานและพลศศกษา
ผศ.ดร. นฤพนธร วงศรจตสรภปทร
มหาวณทยาลปยบบรพา

1/2559-12/2559

20,000.00

62

การพปฒนาระบบค คนหาเส คนทาง
จปกรยานโดยใช คสฝวนของเส คนทางสต
ราวา

ผศ.อณนทณราภรณร มบลศาสตรร
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมคอมพณวเตอรร
นายวณชชสพงศร เก คาเอธย
น น
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควณชาวณศวกรรม
คอมพณวเตอรร

7/2559-7/2560

50,000.00

63

การพปฒนารบปแบบการสอนโดยใช คการ
สอนแบบสร คางสรรครเปป นฐานเพลอ
ท เสรณม
สร คางทปกษะการคณดวณเคราะหรของผบ ค
เรธยน

ผศ.สสรน
ณ ชสมสาย ณ อยสธยา
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาครสศก
ศ ษา

8/2559-12/2560

30,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

64

การพปฒนาห คองเรธยนทธม
ท ป
ธ ฏณสม
ป พปนธร
ด ควยการเรธยนรบ คแบบมธปฏณสม
ป พปนธรและ
การเรธยนรบ คแบบค คนพบผฝานการใช ค
เทคโนโลยธโซเชธยลมธเดธยเพลอ
ท สฝงเสรณม
การมธปฏณสม
ป พปนธร ผลสปมฤทธณใธ นการ
เรธยนและความพศงพอใจในการเรธยน

ผศ.พปชรา วาณณชวศณน
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา

8/2559-8/2560

5,000.00

65

การพณสจ
บ นรหน คาทธของเอนไซมรโมโนลณ
กนอลเบตา-กลบโคซณเดสของข คาวใน
อะราบณดอพซณสบธกลบ45 กลายพปนธสร

ศ.ดร.เจมสร เกตสทปต-คารรนสร
มหาวณทยาลปยเทคโนโลยธสรส นารธ

8/2559-7/2560

30,000.00

3/2559-12/2559

10,000.00

อ.สสภาภรณร ใบยา
คณะวณทยาศาสตรรศรธราชา
ภาควณชาทรปพยากรและสณงท แวดล คอม
Mr.Bancha Mahong
mutant plant generation
Prof.Dr.Jong-Seong Jeon
มหาวณทยาลปยเทคโนโลยธสรส นารธ
66

การเพาะเลธย
น ง Hydrobryum
tardhuangense บนซปบสเต
รตสปงเคราะหรและสภาพความลศกของ
นคน าตฝาง ๆ กปน

อ.ภบม ณ พณมพรประพปนธร
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาพฤกษศาสตรร
อ.ธปญญรวนณช ธปญสณรวณ รรธนร
คณะทรปพยากรธรรมชาตณและอสตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควณชาเกษตรและทรปพยากร

67

การเพณม
ท การถฝายเทความร คอนโดยใช ค
Array Insert

อ.สลบสกสล คสรรส ปตนร
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล
ผศ.สมพล สกสลหลง
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล
นายชลดนปย วณภาวนณช
นณสต
ท งกล คณะ
ณ สปงกปด ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
วณศวกรรมศาสตรรศรธราชา มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร

11/2558-11/255
9

50,000.00

68

การเพณม
ท แรงจบงใจในการเดณนทาง
จปกรยาน

อ.อรช กระแสอณนทรร
คณะสถาปป ตยกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาสถาปป ตยกรรม
อ.จตสพล อปงศสเวช
คณะสถาปป ตยกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาสถาปป ตยกรรม
ผศ.ประวสฒ ณ แย คมยลงาม
คณะสถาปป ตยกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาภบมส
ณ ถาปป ตยกรรม

1/2559-3/2559

2,000.00

69

การยลดอายสความล คาของโครงสร คาง
Orthotropic Steel Deck

รศ.ปณ ยะ โชตณกไกร
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา

5/2559-10/2561

50,000.00

70

การยลนหยปดของชสมชนเพลอ
ท การดคารง
อยบใฝ มนพลน
น ทธน
ท คน าทฝวมซคนาซากจปงหวปด
นครสวรรคร

รศ.ประสงคร ตปนพณชย
ป
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
รศ.อภณชาตณ ใจอารธย ร
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
สาวณตรธ สอาดเทธยน
มหาวณทยาลปยราชภปฏนครสวรรคร

10/2558-9/2560

200,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

71

การรปบรบ คความเปป นอาคารเขธยวของผบ ค
ใช คอาคาร

อ.อรช กระแสอณนทรร
คณะสถาปป ตยกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาสถาปป ตยกรรม

3/2559-4/2559

1,000.00

72

การรปบรบ คความเสธย
ท งและความคณดเหปนทธท
มธตอ
ฝ เงณนดณจต
ณ ล
ป

ผศ.นณรปนดร ทปพไชย
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการจปดการ
victor yeo
Kasetsart International MBA Program

10/2558-12/255
9

20,000.00

73

การรบ คจคาชลอ
ท ถนน

รศ.สมหญณง ไทยนณมต
ณ
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมไฟฟค า
Sarwar Khan
ICTES

1/2559-1/2561

10,000.00

74

การลดความเค คนหนาแนฝนของแผฝนกศงท
อนปนตรมรธ วบ งกลามเดธย
ท วอยบใฝ กล คขอบ
ภายใต คภาระดศง โดยใช ควณธก
ธ ารทางไฟ
ไนตรเอลณเมนตร

ผศ.วปชระ เครลอรปฐตณกาล
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล

9/2559-8/2560

20,000.00

75

การวปดประสณทธณภาพการดคาเนณนงาน
ของสาขา ศบนยรการค คา เซปนทรปล พลา
ซฝา โดยวณธ ธ Data Envelopment
Analysis (DEA)

ผศ.ศสภชาต เอธย
ท มรปตนกบล
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการตลาด

1/2559-12/2559

120,000.00

76

การวปดประสณทธณภาพความพร คอมใน
การให คบรณการของโรงแรมขนาดใหญฝ
โดยวณธ ธ Data Envelopment
Analysis (DEA)

ผศ.ศสภชาต เอธย
ท มรปตนกบล
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการตลาด

1/2559-12/2559

120,000.00

77

การวปดสมบปตท
ณ างความร คอนของสาร
เคลลอบบนกระเบลอ
น งดณนเผาโดยใช ค
ปรากฏการณรมรณ าจ

1/2559-6/2560

50,000.00

78

การวณเคราะหรจด
ส คส คมทสน, ระยะคลนทสน,
และการผฝอนชคาระเงณนกบ คของเครลอ
ท ง
ผลณตก คอนเหปดอปตโนมปตเณ กษตรสกล 1
สคาหรปบวณสาหกณจชสมชน

ผศ.สสธารปตนร โชตณกประคปลภร
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาฟณ สก
ณ สร
อ.ภสชงคร กณจอคานาจสสข
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาฟณ สก
ณ สร
อ.กณตตณมา งามวณไลกร
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาการจปดการ สกลนคร
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ

6/2559-8/2559

5,000.00

79

การวณเคราะหรมล
บ คฝาความเสธยหายของ
ระบบจฝายไฟฟค าขนาด 22 กณโลโวลทร
ของการไฟฟค าสฝวนภบมภ
ณ าคในพปทยา

ผศ.สสภท
ป รชปย ชมพปนธสร
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมไฟฟค า
Chawalit Sahanonchaikun
Faculty of Engineering at Sriracha

1/2559-12/2560

14,000.00

80

การวณเคราะหรสมบปตเณ ชณงความร คอนใน
ผลณตภปณฑรทางการเกษตรด ควยวณธโธ ฟ
โตอะคบสตณก

ผศ.สสธารปตนร โชตณกประคปลภร
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาฟณ สก
ณ สร
อ.ภสชงคร กณจอคานาจสสข
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาฟณ สก
ณ สร

10/2558-9/2560

50,000.00

81

การศศกษากลไกของเตธยงสคาหรปบการ
รปกษาแผลกดทปบของช คาง

รศ.สปจจาทณพยร ทปศนธยพปนธสร
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล

1/2559-1/2561

40,000.00

82

การศศกษาการถฝายเทความร คอนด ควยวณธ ธ
การทดลองและการวณเคราะหรเชณงตปว
เลขในทฝอทรงกลมโดยใสฝปธก

ผศ.สมพล สกสลหลง
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล

3/2559-3/2564

50,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

83

การศศกษาการรปบรบ คระยะ และขนาดทธท
วฝางในงานสถาปป ตยกรรมผฝานระบบ
ความจรณงเสมลอนของนณสต
ณ
สถาปป ตยกรรม มหาวณทยาลปย
เกษตรศาสตรร

อ.พณทาน ทองศาโรจนร
คณะสถาปป ตยกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชานวปตกรรมอาคาร

7/2559-6/2560

30,000.00

84

การศศกษาการสฝงเสรณมการขายใน
สณนค คาอสปโภคบรณโภค

ผศ.ศสภชาต เอธย
ท มรปตนกบล
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการตลาด

1/2559-12/2559

100,000.00

85

การศศกษาการเสลอ
ท มสภาพของเหลปก
กล คาคารรบอนตฝาค เกรด AISI 1020
ภายหลปงการใช คงานทธอ
ท ณ
ส หภบมส
ณ งบ ภาย
ใต คบรรยากาศคารรบไบ รเซชปน
ท

อ.ธธร ร เชาวนนทปป ญญา
คณะพาณณชยนาวธนานาชาตณ ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมทางทะเล

5/2559-9/2559

45,000.00

Chaiyawat Peeratatsuwan
Faculty of Engineering and Architecture,
Rajamangala University of Technology Isan
86

การศศกษาข คอมบลการเกณดอสบต
ป เณ หตสบน
ท คองถนน

อ.ปณ ยะพงษร ศรธรปตนร
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา

12/2558-12/255
9

3,000.00

87

การศศกษาความเปป นไปได คของการลง
ทสนประกอบธสรกณจนคน าปลาร คาต คมสสกใน
จปงหวปดขอนแกฝน

อ.พปชรา ศรธพระบส
คณะพาณณชยนาวธนานาชาตณ ศรธราชา
ภาควณชาวณทยาการเดณนเรลอและโลจณสตณกสรทางทะเล

10/2558-9/2559

10,000.00

88

การศศกษาความเปป นไปได คของห คองปฎณ
บปตก
ณ ารสอบเทธยบในภาคตะวปนออก
ของไทย

อ.เพปญสสดา พปนฤทธณด
ธ คา
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมอสตสาหการ
ผศ.เชฎฐา ชคานาญหลฝอ
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมอสตสาหการ

1/2559-12/2559

10,000.00

89

การศศกษาความเปป นไปได คในการ
ดคาเนณนกณจการลานจปดเกปบตบ คสณนค คา

อ.พปชรา ศรธพระบส
คณะพาณณชยนาวธนานาชาตณ ศรธราชา
ภาควณชาวณทยาการเดณนเรลอและโลจณสตณกสรทางทะเล
ผศ.เชฎฐา ชคานาญหลฝอ
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมอสตสาหการ

10/2558-9/2559

10,000.00

90

การศศกษาความหลากหลายของมอ
ลลปสกรในประเทศไทยเพลอ
ท พปฒนา
ศปกยภาพมบลคฝาทางเศรษศาสตรร ร

ผศ.ชธวารปตนร พรณนทรากบล
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาสปตววณทยา

10/2558-4/2563

50,000.00

91

การศศกษาคสณสมบปตใณ นการพปงทลาย
ของลาดดณนตะกอนนคน าเสธยจากระบบ
บคาบปดนคน าเสธยบรณเวณพลน
น ทธแ
ท หลมฉบปง

ผศ.พบลพงษร พงษร วท
ณ ยภานส
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา

10/2558-9/2559

30,000.00

92

การศศกษาเทคนณคการหาคฝาทธเท หมาะ
สมทธส
ท ด
ส สคาหรปบการแก คปป ญหาการวาง
แผนและควบคสมการผลณต

ผศ.เชฎฐา ชคานาญหลฝอ
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมอสตสาหการ

10/2558-9/2559

10,000.00

93

การศศกษาแนวคณดทางการสอนวณทยา
ศาสตรรสคาหรปบเดปกปฐมวปยของนปก
ศศกษาครบปฐมวปยผฝานการอบรมระยะ
สปน
น และกณจกรรมศบนยรการเรธยนรบ ควณทยา
ศาสตรร

ผศ.อรพรรณ บสตรกตปญญบ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาการศศกษา

1/2559-6/2559

3,000.00

10/2558-9/2559

30,000.00

ผศ.ศศณเทพ ปณ ตพ
ณ รเทพณน
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาการศศกษา
94

การศศกษาเบลอ
น งต คนการผลณตโปรตธน
โดย Pichia pastoris

ผศ.เยาวภา ไหวพรณบ
คณะประมง บางเขน
ภาควณชาผลณตภปณฑรประมง
ผศ.ดร.อนปนตร ทองทา
มหาวณทยาลปยเทคโนโลยธพระจอมเกล คาธนบสรธ

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวณจปย (รายละเอธยด & สรสป)\00- ใช คอปนนธพ
น ม
ณ พร - รายละเอธยดโครงการวณจปยทธไท ด ครปบทสนจคาแนกตามแหลฝงทสน เลลอก Choice หปวทสนนอกข คอ

Page 12 of 26

รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
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จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

95

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การศศกษาเบลอ
น งต คนเกธย
ท วกปบการเตณบโต
ของกล ควยไม คทธม
ท ถ
ธ น
ณท กคาเนณดในทธส
ท งบ
ภายใต คสภาพภบมศ
ณ าสตรรการปลบกเลธย
น ง
ทธม
ท ค
ธ วามแตกตฝางด คานอสณหภบมเณ ปป น
สคาคปญ -- ชฝวงทธท 1

คณะผผวด จ
ว จย

อ.ภบม ณ พณมพรประพปนธร
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาพฤกษศาสตรร

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

7/2559-12/2560

35,000.00

อ.ธปญญรวนณช ธปญสณรวณ รรธนร
คณะทรปพยากรธรรมชาตณและอสตสาหกรรมเกษตร
สกลนคร
ภาควณชาเกษตรและทรปพยากร
96

การศศกษาปรณมาณรวมของเชลอ
น
แบคทธเรธยในนคน าจากระบบนคน าของยบนต
ณ
ทคาฟป น

รศ.องอาจ เลาหวณนจ
ณ
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาจสลชธววณทยาและวณทยาภบมค
ณ ส คมกปน

8/2559-11/2560

10,000.00

97

การศศกษาปป จจปยทธม
ท ผ
ธ ลตฝอแรงบณดเรณม
ท
เดณนของมอเตอรรเหนธย
ท วสามเฟสใน
การใช คงานเปป นชฝวงเวลาสปน
น ผฝานตปวขปบ
เปลธย
ท นความเรปวได ค

อ.ศรธศก
ป ดณธ จฝางจณตตร
คณะวณทยาศาสตรรและวณศวกรรมศาสตรร สกลนคร
ภาควณชาวณศวกรรมไฟฟค าและคอมพณวเตอรร

12/2558-8/2560

20,000.00

98

การศศกษาปป จจปยทธส
ท งฝ ผลตฝอความ
สนใจเปป นผบ คประกอบการนวปตกร
อสตสาหกรรมเกษตร

อ.วปชรพงศร เลณศสสรวปฒนร
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควณชาเทคโนโลยธอต
ส สาหกรรมเกษตร

8/2559-7/2560

10,000.00

99

การศศกษาผลกระทบเครลอ
ท งกคาเนณด
ไฟฟค าขนาดเลปกทธม
ท ผ
ธ ลตฝอลคาดปบการ
ทคางานรฝวมกปนของอสปกรณรปคองกปนใน
ระบบจคาหนฝายไฟฟค า

รศ.เกธยรตณยท
ส ธ กวธญาณ
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมไฟฟค า

10/2558-9/2559

10,000.00

นายยสทธศปกดณธ พลเดช
นณสต
ณ ปรณญญาโท
100

การศศกษาผลของวณธก
ธ ารละลายตฝอ
สมบปตท
ณ างกายภาพและคสณภาพ
โปรตธนของกส คงขาวแปซณฟณคระหวฝาง
การเกปบรปกษาโดยการแชฝเยลอกแขปง

ผศ.ปป ทมา ระตะนะอาพร
คณะประมง บางเขน
ภาควณชาผลณตภปณฑรประมง

8/2559-12/2561

100,000.00

101

การศศกษาพฤตณกรรมทางกายของนปก
เรธยนระดปบชปน
น มปธยมศศกษาตอนปลาย
ในอคาเภอกคาแพงแสน จปงหวปด
นครปฐม

อ.กนกวรรณ เหลลองนคน าเพปชร
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
โรงเรธยนสาธณตแหฝงมหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร

5/2559-12/2559

10,000.00

102

การศศกษาระบบ Lean ในกระบวนการ
พปฒนาผลณตภปณฑรใหมฝ

ผศ.ศสภชาต เอธย
ท มรปตนกบล
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการตลาด

1/2559-12/2559

300,000.00

103

การศศกษาระบาดวณทยาของเชลอ
น
Vibrio paraheamolyticus สาเหตส
กฝอโรคตายดฝวน (EMS) ในฟารรมกส คง
นคน าเคปมเขตภาคตะวปนออกและภาคใต ค
ของประเทศไทย

อ.ณป ฏฐรธน ฐณตช
ณ ญาพงษร
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรและทรปพยากรการผลณตสปตวร

5/2559-5/2560

60,000.00

อ.ปรณญทณพยร วงศรไทย
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรและทรปพยากรการผลณตสปตวร
อ.อรรถพล กคาลปงดธ
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาพยาธณวท
ณ ยา
ผศ.วณศณส บสญญาวณวปฒนร
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรและทรปพยากรการผลณตสปตวร
นางสาวสสดธณษา เหลฝาเปธท ยม
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรและทรปพยากรการผลณตสปตวร
นายระวธ อยบส
ฝ คาราญ
คณะวณศวกรรมศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณศวกรรมชลประทาน
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104

การศศกษาแรงดปนดณนด คานข คางในทราย
ในห คองทดลองทางวณศวกรรมปฐพธ

รศ.ทวธศก
ณ ณ
ส พงศรสข
ส
ป ดณธ ปณ ตค
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา
นายสณทธา จณตสามารถ
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา คณะวณศวกรรมศาสตรร ม.
เกษตรศาสตรร วณทยาเขตบางเขน

5/2559-6/2560

10,000.00

105

การศศกษาลปกษณะการแตกร คาว ใน
คานคอนกรธตเสรณมเหลปก
ด ควยวณธก
ธ ารวณเคราะหรไฟไนตรเอลณเมนตร
แบบไมฝเชณงเส คน ของอาคารศบนยรการ
เรธยนรวม 3

รศ.วณชย
ป กณจวปทวรเวทยร
คณะวณศวกรรมศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา

1/2559-12/2559

30,000.00

ธนกร ศรธอท
ส ปยวงศร
นณสต
ณ ป. โท
106

การศศกษาวณธก
ธ ารสอบเทธยบหปววปด
ความดปนแบบ 5 รบ

ผศ.ศณรพ
ณ งศร อตณพปนธร
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมการบณนและอวกาศ

1/2559-12/2559

20,000.00

107

การศศกษาสมรรถนะเชณงความร คอนด ควย
ระเบธยบวณธเธ ชณงตปวเลขในทฝอเครลอ
ท ง
แลกเปลธย
ท นความร คอนโดยใช คครธบตปววธ
ไมฝตอ
ฝ เนลอ
ท ง

ผศ.สมพล สกสลหลง
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล

1/2559-1/2561

5,000.00

108

การศศกษาอาหารตฝางชนณดตฝอการ
เลธย
น งแมลงวปนลาย(Hermetia
illucens L.)

อ.ยสวธณดา ศรธพลแทฝน
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชากธฏวณทยา

4/2559-4/2561

10,000.00

109

การสร คางโปรแกรมนปนทนาการเพลอ
ท
พปฒนาความสามารถในการฟป นฝฝ า
อสปสรรคของนปกเรธยนทธม
ท ค
ธ วาม
บกพรฝองทางการได คยณน

อ.กปลพฤกษร พลศร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาพลศศกษา

11/2558-10/255
9

20,000.00

110

การสร คางภาพการแตกของผณววปสดส

อ.เชณดศปกดณธ คสณสมบปต ณ
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาฟณ สก
ณ สร

5/2559-6/2561

20,000.00

111

การสลบสานภบมป
ณ ป ญญาการทอผ คากาบ
บปวของชสมชนบ คานเชธยงแก คว จปงหวปด
อสบลราชธานธ

รศ.อภณชาตณ ใจอารธย ร
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
สณบโทวณฑรบ ยร ภาเรลอง
นณสต
ณ ระดปบปรณญญาโท ศศ.ม.

7/2559-12/2560

60,000.00

112

การให คคคาปรศกษาของอาจารยรท ธท
ปรศกษาระดปบปรณญญาตรธในการแก คไข
ปป ญหาสคาหรปบนณสต
ณ สาขาวณชาธสรกณจ
และคอมพณวเตอรรศก
ศ ษา ภาควณชา
อาชธวศศกษา คณะศศกษาศาสตรร มหา
วณทยาลปยเกษตรศษสตรร

รศ.เมธณนธ วงศรวานณช รปมภกาภรณร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา

11/2558-3/2559

5,000.00

113

การออกแบบดปชนธชวธน ปดด คานสณงท แวด
ล คอม

อ.เพปญสสดา พปนฤทธณด
ธ คา
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมอสตสาหการ
ภาคภบม ณ ชบมณธ
นณสต
ณ

1/2559-12/2559

10,000.00

114

การออกแบบระบบทางความร คอน2

รศ.มนตรธ พณรณ
ส เกษตร
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล

10/2558-10/255
9

50,000.00

115

การออกแบบและทดสอบผลณตภปณฑร
ภาชนะพลาสตณกโดยใช คคอมพณวเตอรร
ชฝวยวณศวกรรม

รศ.สปจจาทณพยร ทปศนธยพปนธสร
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล

1/2559-1/2561

50,000.00
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116

การออกแบบและพปฒนาระบบควบคสม
เครลอ
ท งยนตร

อ.กณตตณพงษร เยาวาจา
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล

11/2558-10/255
9

1,000.00

117

การออกฤทธณต
ธ คานอนสมล
บ อณสระของ
สารสกปดใบบปวบก

อ.นภปสวรรณร ชคานาญเวช (หปตถกณจพาณณชกสล)
คณะวณทยาศาสตรรศรธราชา
ภาควณชาวณทยาศาสตรรพน
ลน ฐานและพลศศกษา
รสงฝ นภา
นพรปตนร

6/2559-5/2560

30,000.00

ภานสวปฒนร
อสปพงษร
118

เก คาอธพ
น ยสงตปวสคาหรปบผบ คปฝ วยทธม
ท ภ
ธ าวะไมฝ
สามารถทรงตปวเวลานปทง

ผศ.คสณยสต เอธย
ท มสอาด
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล
รศ.วรปทยา ธรรมกณตตณภพ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา
กณตตณนาถ วรรณณสสร
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควณชาวณศวกรรม
เครลอ
ท งกล

1/2559-9/2559

100,000.00

119

ข คอเสนอแนะในการพปฒนาการเชลอ
ท ม
ตฝอระหวฝางการเดณนทางโดยจปกรยาน
กปบระบบขนสฝงสาธารณะ เพลอ
ท สฝงเสรณม
ให คคนกรสงเทพฯหปนมาใช คจปกรยานเพลอ
ท
การคมนาคมในชธวต
ณ ประจคาวปนเพณม
ท
มากขศน
น

อ.นภาวดธ โรจนธรรม
คณะสถาปป ตยกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาสถาปป ตยกรรม

1/2559-4/2559

2,000.00

120

ความคณดเหปนเกธย
ท วกปบการใช ค
เทคโนโลยธและคสณภาพชธวต
ณ ของ
เกษตรกรและวณสาหกณจชสมชน

อ.พปชราวดธ ศรธบญ
ส เรลอง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร

5/2559-9/2560

10,000.00

121

ความคณดเหปนของเกษตรกรทธม
ท ต
ธ อ
ฝ ใช ค
สารเคมธเรฝงนคน ายางในตคาบลนคน าพส
อคาเภอบ คานนาสาร จปงหวปดสสราษฎรร
ธานธ

อ.ธานณนทรร คงศณลา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร

1/2559-5/2560

5,000.00

ธปญชนก ช คองทอง
ไมฝระบสหนฝวยงาน
122

ความคณดเหปนตฝอการทฝองเทธย
ท วเชณง
เกษตรของประชากรในเขตกรสงเทพ
มหานคร

ผศ.สสภาภรณร เลณศศณร ณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร
นางสาวมปลลณกา นนทรมด
ส
ไมฝระบสหนฝวยงาน

8/2559-7/2560

30,000.00

123

ความต คองการในการอบรมครบประจคา
การในเขตอคาเภอกคาแพงแสน จปงหวปด
นครปฐม

ผศ.สสรน
ณ ชสมสาย ณ อยสธยา
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาครสศก
ศ ษา

1/2559-5/2559

30,000.00

124

ความต คองการเลธย
น งไส คเดลอนเพลอ
ท เปป น
อาชธพเสรณมของเกษตรกร

อ.รพธ ดอกไม คเทศ
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร
อ.วนณดา สลบสายพรหม
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาสปตวบาล

12/2558-5/2559

10,000.00

125

ความแปรปรวนของการเผาไหม คในแตฝ
ละกระบอกสบบของเครลอ
ท งยนตรหลาย
สบบแบบดธเซลเชลอ
น เพลณงรฝวม

ผศ.ธเนศ อรสณศรธโสภณ
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล

5/2559-5/2561

20,000.00
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ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

126

ความพร คอมด คานความรบ คในเนลอ
น หา
ผนวกวณธส
ธ อนทางคณณตศาสตรรของนปก
ศศกษาครบ

ผศ.วปนดธ เกษมสสขพณพปฒนร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาการศศกษา

10/2558-9/2559

1,000.00

127

ความพร คอมในการถฝายทอด
เทคโนโลยธของโครงการสฝวน
พระองครสวนจณตรลดา

รศ.พปฒนา สสขประเสรณฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร
นางสาวสสนปนทร ทองมฝวง
โครงการสฝวนพระองครสวนจณตรลดา

12/2558-1/2560

50,000.00

128

ความพศงพอใจของเกษตรกรผบ คปลบก
กล ควยหอมทองตฝอการดคาเนณนงานสฝง
เสรณมการเกษตรของสหกรณรการ
เกษตรทฝายาง จคากปด อคาเภอทฝายาง
จปงหวปดเพชรบสรธ

รศ.สาวณตรธ รปงสณภท
ป รร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร

1/2559-12/2560

30,000.00

8/2559-6/2561

30,000.00

นส.วปนทนธย ร ศรธพวงผกาพปนธสร
นณสต
ณ บปณฑณต สาขาสฝงเสรณมการเกษตร คณะเกษตร
มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร
อ.พปชราวดธ ศรธบญ
ส เรลอง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร
129

ความพศงพอใจของเกษตรกรผบ คปลบก
กล ควยหอมทองปลอดสารพณษตฝอการ
ปฏณบต
ป งณ านของสหกรณรการเกษตร
บ คานลาด จคากปด อาเภอบ คานลาด
จปงหวปดเพชรบสรธ

รศ.สาวณตรธ รปงสณภท
ป รร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร

นางสาววนาลธ เทธยมไธสง
บปณฑณตวณทยาลปย มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร
วณทยาเขตบางเขน
อ.พปชราวดธ ศรธบญ
ส เรลอง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร
130

ความพศงพอใจของนณสต
ณ ตฝองานแสดง
บทบาทสมมสต ณ การปฏณบต
ป ก
ณ ารสอน
ภาษาแบบเน คนภาระงานในวณชาภาษา
อปงกฤษธสรกณจ

อ.วาสนา ผสมญาตณ
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชามนสษยศาสตรรและสปงคมศาสตรร

3/2559-7/2559

5,000.00

131

ความรบ คทางการเงณนและพฤตณกรรมทาง
การเงณนในประเทศไทย: การทดสอบ
เบลอ
น งต คน

อ.ปรปชญา งามจปนทรร
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาการจปดการ สกลนคร
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ

8/2559-7/2560

10,000.00

132

ความสปมพปนธรของคสณภาพกคาไรกปบ
ผลตอบแทนของหลปกทรปพยร

นลณน สถาวรนปนทร
นณสต
ณ ปรณญญาโทบรณหารธสรกณจ สาขาบปญชธการเงณน

10/2558-12/255
9

10,000.00

11/2558-7/2559

10,000.00

อ.พลวปฒนร เลณศกสลวปฒนร
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาบปญชธ
อ.สสธาวปลยร พฤกษร อคาไพ
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาบปญชธ
133

ความสปมพปนธรระหวฝางการกคากปบดบแล
กณจการและผลการดคาเนณนงานของ
กณจการ: การศศกษาเปรธยบเทธยบ
ระหวฝางประเทศไทย มาเลเซธย
สณงคโปรร และฮฝองกง

ณป ฐนปนทร คชสารเสรธ
นณสต
ณ ปรณญญาโทบรณหารธสรกณจ สาขาบปญชธการเงณน

อ.พลวปฒนร เลณศกสลวปฒนร
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาบปญชธ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

134

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ความเสธยงจากการล คมละลายเปป น
ความเสธยงทธเท ปป นระบบหรลอไมฝ กรณธ
ศศกษาจากเวธยดนาม

คณะผผวด จ
ว จย

ผศ.ฐณตม
ณ า ไชยะกสล
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ
K.Bangassa
University of Liverpool, Management School,
UK

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

5/2559-11/2559

10,000.00

M Iskandrani
University of Jordan, Faculty of Business,
Amman, Jordan
135

ความหลากชนณดของพลชวงศรบก
ส บอน
ในอสทยานแหฝงชาตณดอยสสเทพ-ปสย
จปงหวปดเชธยงใหมฝ

ผศ.อรพรรณ ศปงขจปนทรานนทร
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณทยาศาสตรร

1/2559-7/2560

30,000.00

136

ความหลากชนณดของพลชวงศรบก
ส บอน
ในอสทยานแหฝงชาตณแมฝตะไคร ค จปงหวปด
เชธยงใหมฝ

ผศ.อรพรรณ ศปงขจปนทรานนทร
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณทยาศาสตรร

1/2559-7/2560

30,000.00

137

ความหลากชนณดและความชสกชสมของ
ปบทไธท ด คจากอวนจมปบ จ.จปนทบสรธ และ
จ.ตราด

ผศ.พปนธสท
ร พ
ณ ยร วณเศษพงษร พปนธสร
คณะประมง บางเขน
ภาควณชาวณทยาศาสตรรทางทะเล

1/2559-12/2559

50,000.00

138

คคาภาษาบาลธสน
ท
ป สกฤตและการใช คเพลอ
สะท คอนสปงคมการเมลองไทย

ผศ.โกวณทยร พณมพวง
คณะมนสษยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาภาษาไทย

9/2559-1/2560

10,000.00

139

คคาไมฝสภ
ส าพในฐานะเปป นคคาเน คนความ
หมายในภาษาไทย

อ.เมธาวธ ยสทธพงษร ธาดา
คณะมนสษยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาภาษาไทย

1/2559-1/2560

10,000.00

140

คสณภาพการให คบรณการของกองกณจการ
นปกศศกษา มหาวณทยาลปยศณลปากร

นณพนธร เรลองหณรปญวนณช
ไมฝระบสหนฝวยงาน

1/2559-12/2560

20,000.00

ผศ.วรรณธ เนธยมหอม (อศงน สณทธณพน
บ พร)
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
รศ.สปนตณ ศรธสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
141

คสณลปกษณะทธพ
ท งศ ปรารถนาของผบ ค
บปงคปบชาในมสมมองของพนปกงาน
ระดปบปฏณบต
ป ก
ณ าร

ผศ.นณรปนดร ทปพไชย
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการจปดการ

10/2558-9/2559

10,000.00

142

คสณสมบปตน
ณ คน าเปณ ดของระบบขปบเคลลอ
ท น
แบบปธ กสะบปด

อ.สสรศปกดณธ เพณม
ท ทรปพยรทวธ
คณะพาณณชยนาวธนานาชาตณ ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมทางทะเล

7/2559-2/2560

10,000.00

143

เครลอ
ท งกคาเนณดไฟฟค าแรงดปนสบงสคาหรปบ
การฆฝาเชลอ
น โดยพปลสรสนามไฟฟค า

อ.ศรธศก
ป ดณธ จฝางจณตตร
คณะวณทยาศาสตรรและวณศวกรรมศาสตรร สกลนคร
ภาควณชาวณศวกรรมไฟฟค าและคอมพณวเตอรร

11/2558-12/255
9

30,000.00

144

โครงการประยสกตรใช คการวณเคราะหรทาง
พลศาสตรรเพลอ
ท การออกแบบระบบ
ระบายอากาศของไฮโดรเจนจากห คอง
อปดประจสไฟฟค าแบตเตอรธท

รศ.ประกอบ สสรวปฒนาวรรณ
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล

6/2559-6/2560

200,000.00

1/2559-12/2559

200,000.00

วธรยสทธ สปงขรทอง
นณสต
ณ ปรณญญาโท
145

โครงการวณจปยด คานระบบสลบพปนธสแ
ร ละ
อายสรกรรมในเสลอโครฝง

ผศ.คงศปกดณธ เทธย
ท งธรรม
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรคลณนก
ณ สปตวรเลธย
น ง
รศ.อนสชย
ณ น
ณ ทรร
ป ภณญโญภบมม
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรคลณนก
ณ สปตวรใหญฝและสปตวรปฝา
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

145

โครงการวณจปยด คานระบบสลบพปนธสแ
ร ละ
อายสรกรรมในเสลอโครฝง

รศ.เกษกนก ศณรน
ณ ฤมณตร
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรคลณนก
ณ สปตวรเลธย
น ง
ผศ.จปนทรรจรณ า ภวภบตานนทร
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรคลณนก
ณ สปตวรเลธย
น ง
นายกรไชย (มปงกร) กรแก ควรปตนร (ดคายปง)
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรคลณนก
ณ สปตวรเลธย
น ง
นางสาวกาวณล นปนทรกลาง
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรคลณนก
ณ สปตวรเลธย
น ง
ผศ.ปรธดา เลณศวปชระสารกสล
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาพยาธณวท
ณ ยา
รศ.ธธระพล ศณรน
ณ ฤมณตร
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาพยาธณวท
ณ ยา
นางสาวสสดธณษา เหลฝาเปธท ยม
คณะสปตวแพทยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเวชศาสตรรและทรปพยากรการผลณตสปตวร

1/2559-12/2559

200,000.00

146

โครงสร คางของเซตจสดตรณงสคาหรปบการ
สฝงเสมลอนแบบไมฝขยาย

ผศ.กปนยร สสน
ท น
ป
ฝ ยธข
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาคณณตศาสตรร
นายกฤษณะ ปค อมดธ
นณสต
ณ ปรณญญาโท ภาควณชาคณณตศาสตรร คณะวณทยา
ศาสตรร มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร

7/2559-4/2561

50,000.00

147

โครงสร คางเงณนทสนและผลการดคาเนณน
งานของบรณษปทจดทะเบธยนในประเทศ
ไทย

อ.อสษา วงศรสอนธรรม
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาบปญชธ

1/2559-6/2559

60,000.00

148

ชสมชนกปลยาณมณตรทางวณชาการ :
สภาพทธม
ท ป
ธ ระสณทธณผลเพลอ
ท การพปฒนา
ทางวณชาชธพ

รสงฝ ทณพยร เมนะเศวต
ไมฝระบสหนฝวยงาน

5/2559-9/2561

100,000.00

รศ.ชปยฤทธณธ โพธณสวส รรณ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา
149

ทรรศนะของฮารรทรธ ฟธ ลดร ทธม
ท ต
ธ อ
ฝ
สถานะทางภววณทยาของสปตภาพเชณง
คณณตศาสตรร

อ.เทพทวธ โชควศณน
คณะมนสษยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาปรปชญาและศาสนา

8/2559-7/2560

1,000.00

150

ทปศนคตณและพฤตณกรรมทธม
ท ต
ธ อ
ฝ ปป จจปย
ทางการตลาดในการตปดสณนใจของผบ ค
บรณโภค

ผศ.ศสภชาต เอธย
ท มรปตนกบล
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการตลาด

1/2559-12/2559

300,000.00

151

แนวโน คมการปลบกส คมโอพปนธสท
ร ปบทณม
สยามของเกษตรกร ตคาบลคลองน คอย
อคาเภอปากพนปง จปงหวปดนครศรธ
ธรรมราช

ภคมน พปนธมนปสโสภา
ไมฝระบสหนฝวยงาน

1/2559-7/2560

50,000.00

10/2558-12/255
9

25,000.00

ผศ.สสพปตรา ศรธสวส รรณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร
รศ.สสรน
ณ ทรร นณยมางกบร
ไมฝระบสหนฝวยงาน
152

แบบจคาลองพฤตณกรรมการเปป นสมาชณก
ทธด
ท ข
ธ ององครการของบสคลากร
มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร
วณทยาเขตศรธราชา

อ.นวลลปกษณร แสงเพณม
ท
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการจปดการธสรกณจ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

153

ประสณทธณภาพการบรณหารจปดการฟณ ต
เนสเซปนเตอรรในมหาวณทยาลปย
เขตกรสงเทพและปรณมณฑล

อ.เพปญนณภา พบลสวปสดณธ
คณะวณทยาศาสตรรการกธฬา กคาแพงแสน
ภาควณชาการจปดการการกธฬา

10/2558-4/2559

50,000.00

154

ปป จจปยกคาหนดการลงทสนระหวฝาง
ประเทศในกลสม
ฝ ประเทศBRICS

รศ.เสาวลปกษณร กบ คเจรณญประสณทธณธ
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเศรษฐศาสตรร

10/2558-1/2559

100,000.00

155

ปป จจปยความสคาเรปจของการพปฒนาทฝา
เทธยบเรลอของประเทศไทย

ผศ.ฆนณศา รสงฝ แจ คง
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา

6/2559-6/2561

50,000.00

156

ปป จจปยทธม
ท ค
ธ วามสปมพปนธรกบ
ป การปลบก
ปาลรมนคน ามปนของเกษตรกร ตคาบลบาง
สวรรคร อคาเภอพระแสง จปงหวปด
สสราษฎรรธานธ

ชนณตา ชสมศรธ
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร

6/2559-7/2560

30,000.00

8/2559-8/2561

30,000.00

ผศ.สสพปตรา ศรธสวส รรณ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร
รศ.ดร.สสรน
ณ ทรร นณยมางกบร
ภาควณชาสถณต ณ
157

ปป จจปยทธม
ท ค
ธ วามสปมพปนธรตอ
ฝ การผลณต
กาแฟโรบปสต คาของเกษตรกร ตคาบล
รปบรฝออาเภอทฝาแซะ จปงหวปดชสมพร

รศ.สาวณตรธ รปงสณภท
ป รร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร
นางสาวนวรปตนร โพธณค
ธ รธ ธ
บปณฑณตวณทยาลปย มหาวณทยาลปยเกษตรศาตรร
วณทยาเขตบางเขน
อ.พปชราวดธ ศรธบญ
ส เรลอง
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร

158

ปป จจปยทธม
ท ผ
ธ ลตฝอการหยสดรถทธท
ท าง
ม คาลาย

ผศ.วณรปช หณรปญ
คณะวณทยาศาสตรรและวณศวกรรมศาสตรร สกลนคร
ภาควณชาวณศวกรรมโยธาและสณงท แวดล คอม

10/2558-3/2559

10,000.00

159

ปป จจปยทธม
ท ผ
ธ ลตฝอความตปงน ใจลาออก
ของพนป กงานบร ิณ ษป ท มณตซสย ไฮ
ยธน แมททธเรธยลสร( ประเทศไทย )
จคากปด

ผศ.สมบบรณร สาระพปด
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ

10/2558-10/255
9

20,000.00

นาย เนตณวฒ
ส ณ ยาวสฑฒ
ไมฝระบสหนฝวยงาน
160

ปป จจปยทธม
ท อ
ธ ท
ณ ธณพลตฝอความผบกพปนตฝอ
องครการของบสคลากรผบ คปฏณบต
ป งณ านใน
มหาวณทยาลปยในกคากปบของรปฐ

อ.นวลลปกษณร แสงเพณม
ท
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการจปดการธสรกณจ

2/2559-12/2559

30,000.00

161

ปป จจปยทธส
ท งฝ ตฝอการเลลอกซลอ
น สปบปะรด
ศรธราชาของผบ คค คาปลธก อคาเภอศรธราชา
จปงหวปดชลบสรธ

รศ.พปฒนา สสขประเสรณฐ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร

12/2558-6/2559

50,000.00

162

ปป ญหาและแนวทางการแก คไขปป ญหา
ทางการศศกษาของไทยภายใต คกรอบ
ประชาคมเศรษฐกณจอาเซธยน

ผศ.ภปทรวรรธนร จธรพปฒนรธนธร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา

1/2559-10/2559

5,000.00

163

เปรธยบเทธยบคบณสมบปตไณ บโอชารรท ธท
ผลณตจากชธวมวล 11 ชนณด

รศ.อรสา สสกสวฝาง
คณะสปงคมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาภบมศ
ณ าสตรร

1/2559-9/2559

50,000.00

164

โปรแกรมประยสกตร Maze Test ชฝวย
คปดกรองผบ คปฝ วยทธม
ท ภ
ธ าวะสมอง
บกพรฝอง

ผศ.เพปญพรรณ ใช คฮวดเจรณญ
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมคอมพณวเตอรร
พญ.ดาวชมพบ นาคะวณโร
รพ.รามาธณปดธ

1/2559-8/2559

4,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

165

ผมบวกของกรณฑรทส
ธท อง

อ.พงศรพล เรลอนคง
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาคณณตศาสตรร
ผศ.กปนตภณ คบหาพปฒนกสล
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาคณณตศาสตรร

7/2559-12/2560

45,000.00

166

ผลกระทบของการเข คาถศงบรณการทาง
การเงณนตฝอการใช คบรณการธนาคารผฝาน
ชฝองทางอณเลปกทรอนณกสรจากหลปกฐาน
เชณงประจปกษร 45 ประเทศทปทวโลก

รศ.ยสพาวรรณ วรรณวาณณชยร
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการตลาด

3/2559-4/2560

35,000.00

167

ผลกระทบของการรปบรบ คบทบาทของผบ ค
ตรวจสอบภายในทธม
ท ผ
ธ ลตฝอการมธสวฝ น
รฝวมในการตรวจสอบ และผลการปฎณ
บปตงณ าน กรณธศก
ศ ษา บรณษปท ไทย
ซปมมณท ฮารรเนส จคากปด (มหาชน)

ผศ.สมบบรณร สาระพปด
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ

10/2558-2/2559

20,000.00

168

ผลกระทบของคสณภาพชธวต
ณ ในการทคา
งาน และความยสตธณ รรมในองครการ ทธท
สฝงผลตฝอความผบกพปนตฝอองครการ :
กรณธอต
ส สาหกรรมประกอบยานยนตร
นณคมอสตสาหกรรมอธสเทณรน
ร ซธบอรรด จปด
หวปดระยอง

ผศ.สมบบรณร สาระพปด
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ

10/2558-5/2559

20,000.00

10/2558-1/2559

20,000.00

1/2559-12/2560

30,000.00

11/2558-7/2559

10,000.00

10/2558-5/2559

20,000.00

นางสาวจรณยา ลาดคคากรสง
ไมฝระบสหนฝวยงาน
169

ผลกระทบของคสณลปกษณะของงาน
การบรณหารอารมณร ทธม
ท ต
ธ อ
ฝ
ประสณทธณภาพในการ ปฏณบต
ป งณ านของผบ ค
ประกอบวณชาชธพบปญชธ

ผศ.สมบบรณร สาระพปด
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ
นางสาวกชามาส ยณม
น เมลอง
ไมฝระบสหนฝวยงาน

170

ผลกระทบของนโยบายการควบคสม
บสคคลตฝางด คาวของสหรปฐอเมรณกาทธม
ท ธ
ตฝอการสฝงเยาวชนผณดกฎหมายกลปบ
ประเทศ

รศ.ฐณตม
ณ า พสฒท
ณ านปนทร
คณะเศรษฐศาสตรร บางเขน
ภาควณชาเศรษฐศาสตรร
Catalina Amuedo-Dorantes
San Diego State University

171

ผลกระทบของบรณษปททธม
ท โธ ครงสร คาง
การถลอหส คนแบบครอบครปวตฝอการกคากปบ
ดบแลกณจการทธด
ท ใธ นกลสม
ฝ ตลาดหลปก
ทรปพยรแหฝงประเทศไทย

รปญชณดา กสฎศ
ธ รธ
นณสต
ณ ปรณญญาโทบรณหารธสรกณจ สาขาบปญชธการเงณน

อ.สสธาวปลยร พฤกษร อคาไพ
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาบปญชธ
อ.พลวปฒนร เลณศกสลวปฒนร
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาบปญชธ
172

ผลกระทบของปป จจปยสฝวนบสคคลและ
คสณภาพชธวต
ณ การทคางานตฝอความ
ผบกพปนตฝอองครการของพนปกงาน
บรณษปทผบ คผลณตเหลปกแผฝนเคลลอบโลหะ
ในนณคม
อสตสาหกรรมเหมราชตะวปน
ออก (มาบตาพสด)

ผศ.สมบบรณร สาระพปด
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ

นายอนณวปตตณธ สสวรรณศณลปร
ไมฝระบสหนฝวยงาน
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

173

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ผลกระทบของแรงจบงใจในงานทธม
ท ต
ธ อ
ฝ
การพปฒนาตนเองและผลการปฏณบต
ป ณ
งาน: กรณธศก
ศ ษา บรณษปท ออปอเรชปน
ท
นอล เอปนเนอรรย ธท กรสกป จคากปด

คณะผผวด จ
ว จย

ผศ.สมบบรณร สาระพปด
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-10/255
9

20,000.00

2/2559-6/2559

20,000.00

นายบบชต
ณ ชลเขตตร
ไมฝระบสหนฝวยงาน
174

ผลกระทบของสภาพแวดล คอมการทคา
งานตฝอประสณทธณภาพการทคางานของ
พนปกงานใน อสตสาหกรรมยานยนตร
เขตอสตสาหกรรมแหลมฉบปง

ผศ.สมบบรณร สาระพปด
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ
นางสาวพสทธณฉปตร ปป ญญาประชสม
ไมฝระบสหนฝวยงาน

175

ผลการเข คารฝวมโครงการสฝงเสรณม
สสขภาพทธม
ท ผ
ธ ลตฝอสมรรถภาพทางกาย
ของนณสต
ณ มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร
วณทยาเขตกคาแพงแสน

ผศ.ตฝอศปกดณธ แก ควจรปสวณไล
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาพลศศกษาและกธฬา

2/2559-8/2559

5,000.00

176

ผลของการใช คกณจกรรมทางกาย
แบบวงจรทธม
ท ต
ธ อ
ฝ ความอฝอนตปวของนปก
เรธยนชปน
น มปธยมศศกษาปธ ทธท 4 โรงเรธยน
พรหมานสสรณรจปงหวปดเพชรบสรธ

จอมขวปญ คล คายคลศง
ไมฝระบสหนฝวยงาน

11/2558-2/2559

5,000.00

กคาพล เลาหวปฒนภณญโญ
โรงเรธยนพรหมานสสรณรจปงหวปดเพชรบสรธ
อ.ศสภวรรณ วงศรสร คางทรปพยร
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาพลศศกษาและกธฬา
177

ผลของการใช คโปรแกรมนปนทนาการทธท
มธตอ
ฝ การเหปนคสณคฝาในตนเองของนปก
เรธยนชปน
ท ธ
น ประถมศศกษาปธ ทธท 5-6 ทธท
ปป ญหาครอบครปวแตกแยก

ดร.สสวม
ณ ล ตปงน สปจจพจนร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาพลศศกษา

6/2559-5/2560

20,000.00

178

ผลของการฝศ กโปรแกรมการออก
กคาลปงกายด ควยยางในรถจปกรยานทธม
ท ธ
ตฝอความแขปงแรงและความทนทาน
ของของกล คามเนลอ
น ในเดปกทธม
ท ค
ธ วาม
บกพรฝองทางด คานรฝางกายทธน
ท ปทงรถวธ
ลแชรร

ดร.สสวม
ณ ล ตปงน สปจจพจนร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาพลศศกษา

6/2559-5/2560

20,000.00

179

ผลของการเลลอกฟป งเพลงขณะวณงท บน
ลบก
ฝ ลทธรท ะดปบความหนปกตฝาง ๆ ตฝอ
อปตราการเต คนของหปวใจ อปตราการรปบรบ ค
ความเหนลอ
ท ย และระยะเวลาการออก
กคาลปงกาย

อ.นณรอมลธ มะกาเจ
คณะวณทยาศาสตรรการกธฬา กคาแพงแสน
ภาควณชาวณทยาศาสตรรการกธฬาและสสขภาพ

4/2559-4/2560

10,000.00

อ.เพปญนณภา พบลสวปสดณธ
คณะวณทยาศาสตรรการกธฬา กคาแพงแสน
ภาควณชาการจปดการการกธฬา
180

ผลของกณจกรรมแนะแนวตามหลปก
อณนทรธย ร 5 เพลอ
ท พปฒนาแรงจบงใจใฝฝ
สปมฤทธณใธ นการเรธยนของนณสต
ณ ระดปบ
บปณฑณตศศกษา คณะศศกษาศาสตรร
มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร
วณทยาเขตบางเขน

รศ.จณตตณนปนทร บสญสถณรกสล
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาจณตวณทยาการศศกษาและการแนะแนว

5/2559-12/2560

30,000.00

181

ผลของโปรแกรมการฝศ กแบบสถานธท ธท
มธผลตอความคล?องแคล?ววฝองไว
ของนปกเรธยนชปน
น มปธยมศศกษาตอนต คน

ผศ.อปจฉรา ปสราคม
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาพลศศกษาและกธฬา

1/2559-10/2559

3,000.00
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

ผลของโปรแกรมการฝศ กแบบสถานธท ธท
มธผลตอความคล?องแคล?ววฝองไว
ของนปกเรธยนชปน
น มปธยมศศกษาตอนต คน

คณะผผวด จ
ว จย

ชปชวาลยร พบลสวปสดณธ
โรงเรธยนสาธณตแหฝงมหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1/2559-10/2559

3,000.00

อานนทร พศงท สาย
โรงเรธยนสาธณตแหฝงมหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร
182

ผลของสาร chitooligosaccharides
เพลอ
ท กระตส คนความต คานทานโรคทธเท กณด
จากเชลอ
น ราของข คาว

ผศ.รปตย
ณ า พงศรพส
ณ ท
ส ธา
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาโรคพลช
ผศ.ชปยณรงคร รปตนกรธฑากสล
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาโรคพลช
นางสาวภปสรา
แสนงาม

2/2559-1/2561

50,000.00

183

ผลของสารกคาจปดวปชพลชพาราควอ
ทตฝอการพปฒนาของเอมบรณโอของ
ปลาดสกบณบ กอสย

อ.ตสลารปฐ ทสมมากรณร
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาสปตววณทยา

10/2558-9/2560

50,000.00

184

ผลประโยชนรของพนปกงาน แรงจบงใจ
ในการทคางาน และผลการปฏณบต
ป งณ าน
ของพนปกงานฝฝ ายปฏณบต
ป ก
ณ ารในกลสม
ฝ
ธสรกณจปณ โตรเคมธและการกลปน
ท ของ
บรณษปท พธทท
ธ ธ เมนเทนแนนซรแอนดร
เอนจณเนธยรณง จคากปดปฏณบต
ป ก
ณ ารในกลสม
ฝ
ธสรกณจปณ โตรเคมธและการกลปน
ท ของ
บรณษปท พธทท
ธ ธ เมนเทนแนนซรแอนดร
เอนจณเนธยรณง จคากปดเอนจณเนธยรณง จคากปด

ผศ.สมบบรณร สาระพปด
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ

10/2558-5/2559

20,000.00

1/2559-11/2559

5,000.00

1/2559-12/2560

100,000.00

นายปรธชาพล ศรธพวงวงษร
ไมฝระบสหนฝวยงาน
185

ผลโปรแกรมฝศ กแอโรบณกทธม
ท ต
ธ อ
ฝ ความ
อดทนของระบบไหลเวธยนโลหณต
และองครประกอบรฝางกายของนปกเรธยน
ทธม
ท ภ
ธ าวะอ ควน

นสจรธ ภบสเธ งณน
โรงเรธยนสาธณตแหฝงมหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร

ผศ.อปจฉรา ปสราคม
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาพลศศกษาและกธฬา
186

พฤกษศาสตรรพน
ลน บ คาน อนสกรมวณธาน
และการอนสรปกษร ไม คเถาเนลอ
น แขปงใน
พลน
น ทธป
ท ฝ าสงวนแหฝงชาตณปฝาเขาภบหลวง
อคาเภอวปงนคน าเขธยว จปงหวปด
นครราชสธมา

ผศ.วณชาญ เอธยดทอง
คณะวนศาสตรร บางเขน
ภาควณชาชธววณทยาปฝ าไม ค

กสศล ตปงน ใจพณทปกษร
ภาควณชาชธวท
ณ ยาปฝ าไม ค
187

พฤตณกรรมการเกณดดณนถลฝม โดยแบบ
จคาลองทางกายภาพ

อ.บรรพต กสลสสวรรณ
คณะวณศวกรรมศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา

1/2559-12/2560

10,000.00

188

พฤตณกรรมการดบแลสสขภาพของนปก
เรธยนระดปบมปธยมศศกษาปธ ทธท 3
โรงเรธยนเบญจมเทพอสทศ
ณ จปงหวปด
เพชรบสรธ ตามแนวคณดปรปญชา
เศรษฐกณจพอเพธยง

อ.ศสภวรรณ วงศรสร คางทรปพยร
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาพลศศกษาและกธฬา

1/2559-6/2559

5,000.00

รศ.มยสรธ ถนอมสสข
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาพลศศกษาและกธฬา
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ชชอ
ท โครงการววจ จย

พฤตณกรรมการดบแลสสขภาพของนปก
เรธยนระดปบมปธยมศศกษาปธ ทธท 3
โรงเรธยนเบญจมเทพอสทศ
ณ จปงหวปด
เพชรบสรธ ตามแนวคณดปรปญชา
เศรษฐกณจพอเพธยง

คณะผผวด จ
ว จย

รศ.สมบสญ ศณลปร รสงฝ ธรรม
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาพลศศกษาและกธฬา

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1/2559-6/2559

5,000.00

อ.บปณฑณต เทธยบทอง
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาพลศศกษาและกธฬา
ผศ.วรพงษร แย คมงามเหลลอ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาพลศศกษา
189

พฤตณกรรมการบรณโภคเสลอ
น ผ คาสคาเรปจรบป
ของผบ คสบงอายสสตรธในกรสงเทพมหานคร

รศ.อภณญญา หณรปญวงษร
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาสถณต ณ
ผศ.นฤมล ศราธพปนธสร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา

1/2559-1/2560

100,000.00

190

พฤตณกรรมการสบบบสหรศท และปป จจปยทธม
ท ธ
อณทธณพลตฝอการสบบบสหรธข
ท องนณสต
ณ ระดปบ
ปรณญญาตรธ มหาวณทยาลปย
เกษตรศาสตรร

อ.เอลอ
น อนสช ถนอมวงษร
คณะสปงคมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาจณตวณทยา

1/2559-10/2559

30,000.00

191

พฤตณกรรมของผบ คบรณโภคในการเลลอก
ซลอ
น สณนค คาเกษตรอณนทรธยใร นตลาดนปด
สสขใจ อคาเภอสามพราน จปงหวปด
นครปฐม

ผศ.พปนธรจต
ณ ตร สธเหนธย
ท ง
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร

3/2559-3/2560

5,000.00

นางสาวพรพณมล สระทองปป ง
นณสต
ณ ภาควณชาสฝงเสรณมและนณเทศศาสตรรเกษตร มก.
กพส.
192

พฤตณกรรมทธเท กธย
ท วข คองกปบกฎระเบธยบ
และสณงท แวดล คอมของผบ คมาเยลอนพลน
น ทธท
คส คมครอง

รศ.นภวรรณ ฐานะกาญจนร พงษร เขธยว
คณะวนศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอนสรปกษร วท
ณ ยา

10/2558-9/2561

80,000.00

193

พปฒนาอสปกรณรเชลอ
ท มตฝอในการ
ทดลองฟณ สก
ณ สรโดยการประยสกตรใช ค
อสปกรณรสญ
ป ญาณเสธยงบน
คอมพณวเตอรรสวฝ นบสคคล

อ.ภสชงคร กณจอคานาจสสข
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาฟณ สก
ณ สร

6/2559-5/2560

45,000.00

11/2558-1/2559

1,000.00

ผศ.สสธารปตนร โชตณกประคปลภร
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาฟณ สก
ณ สร
จณนดา ศณลปนปนทกสล
นณสต
ณ
ฉป นทาวสฒ ณ เจตจคานง
นณสต
ณ
194

พารามณเตอรรทางพปนธสกรรมของ
สมรรถภาพการสลบพปนธสข
ร องแมฝสก
ส ร
พปนธสแ
ร ทค

รศ.เนรมณตร สสขมณธ
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาสปตวบาล
อ.สสกญ
ป ญา ยสงระแหง
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาสปตวบาล
อ.ฉป ตรชปย จปนทรรสมบบรณร
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาสปตวบาล
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ท โครงการววจ จย

พลน
น ทธค
ท วามรบ คและการปรปบเปลธย
ท นวณถ ธ
การผลณตของชสมชนกะเหรธย
ท ง อคาเภอ
อมกกอย จปงหวปดเชธยงใหมฝ

คณะผผวด จ
ว จย

นางสาวสสธานธ มะลณพปนธร
โครงการปรณญญาเอกสาขาการพปฒนาทรปพยากร
มนสษยรและชสมชน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

7/2559-8/2560

80,000.00

รศ.สปนตณ ศรธสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
อ.วราภรณร แย คมทณม
คณะศศกษาศาสตรรและพปฒนศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาการพปฒนาทรปพยากรมนสษยรและชสมชน
196

ภาพลปกษณรจากการประชาสปมพปนธร
ตฝอองครกร

ผศ.ศสภชาต เอธย
ท มรปตนกบล
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการตลาด

1/2559-12/2560

100,000.00

197

ภาพสะท คอนสปงคมจากการตปงน ชลอ
ท พระ
มหากษป ตรณยใร นราชวงศรล คานช คางและ
ราชวงศรอยสธยา

ผศ.โกวณทยร พณมพวง
คณะมนสษยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาภาษาไทย
อ.เมธาวธ ยสทธพงษร ธาดา
คณะมนสษยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาภาษาไทย

10/2558-9/2559

25,000.00

198

มบลคฝาความเสธยหายของบ คาน
จากมลพณษทางอากาศในนณคม
อสตสาหกรรมมาบตาพสด

อ.นรารปก บสญญานาม
คณะเศรษฐศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาเศรษฐศาสตรรประยสกตร

1/2559-7/2559

50,000.00

199

แมฝพม
ณ พรแบบมธทอ
ฝ หลฝอเยปนเจาะเปป นรบ
โค คงชณดผณว (2559)

ผศ.คสณยสต เอธย
ท มสอาด
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล
รศ.วรปทยา ธรรมกณตตณภพ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา

1/2559-12/2559

400,000.00

200

โมเดลการตลาดไบโอชารร:ผลลปพธร
จากโครงการชสมชนแปลงชธวมวลสบฝ
พลปงงานและไบโอชารร

รศ.อรสา สสกสวฝาง
คณะสปงคมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาภบมศ
ณ าสตรร

1/2559-9/2559

50,000.00

201

ระดปบความคาดหวปงตฝอคสณภาพการ
บรณการของนปกทฝองเทธย
ท วทธม
ท ต
ธ อ
ฝ ทฝา
อากาศยานดอนเมลอง

อ.ชนมรชนก ชณตประเสรณฐ
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร กคาแพงแสน
สาขาการจปดการโรงแรมและการทฝองเทธย
ท ว

10/2558-2/2559

20,000.00

202

ระบบ IoT

ผศ.ประวณทยร ชสมชบ
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมคอมพณวเตอรร

1/2559-12/2560

50,000.00

203

ระบบนค าสฝงยารปกษาโรคด ควยฝบงหสน
ฝ
ยนตรขนาดไมโคร

อ.อนปนตร บรรหารสกสล
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมคอมพณวเตอรร
รศ.ดร.ธธรณธ อจลากสล
ภาควณชาวณศวกรรมคอมพณวเตอรร มหาวณทยาลปย
เทคโนโลยธพระจอมเกล คาธนบสรธ

1/2559-8/2559

10,000.00

10/2558-11/255
9

50,000.00

Prof.Dr. Romesh C Batra
Department of Engineering Science and
Mechanics, Virginia Polytechnic Institute and
State University, USA
204

ระบบสนปบสนสนการวณเคราะหรอาหาร
สปตวรของห คองปฏณบต
ป ก
ณ ารวณเคราะหร
อาหารสปตวร

นายปฏณพปทธร ชณวปรธชา
คณะเทคโนโลยธสารสนเทศ มหาวณทยาลปย
เทคโนโลยธพระจอมเกล คาธนบสรธ
อ.ทนสวงศร จปกษส พา
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาคณณตศาสตรร สถณต ณ และคอมพณวเตอรร
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

204

ระบบสนปบสนสนการวณเคราะหรอาหาร
สปตวรของห คองปฏณบต
ป ก
ณ ารวณเคราะหร
อาหารสปตวร

นางวรรณธ ชณวปรธชา
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชาสปตวบาล
นายวณเชยร ชสตม
ณ าสกสล
คณะเทคโนโลยธสารสนเทศ มหาวณทยาลปย
เทคโนโลยธพระจอมเกล คาธนบสรธ

10/2558-11/255
9

50,000.00

205

รฝางโครงการวณจปย การดคารงชธวต
ณ อณสระ:
การออกแบบพลน
น ทธส
ท ป
ป ปายะสถานใน
บ คานผบ คสบงอาย

ผศ.อารยา ศานตณสรร
คณะสถาปป ตยกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาสถาปป ตยกรรม

1/2559-11/2559

20,000.00

206

รบปแบบการพปฒนาสมรรถนะภาวะผบ คนค า
เชณงนวปตกรรมสคาหรปบนณสต
ณ ระดปบ
ปรณญญาตรธ

ผศ.พปชรา วาณณชวศณน
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา

8/2559-5/2560

5,000.00

207

แรงจบงใจของนณสต
ณ ระดปบปรณญญาตรธ
ในการเข คาศศกษาภาควณชาปรปชญาและ
ศาสนา
คณะ
มนสษยศาสตรร มหาวณทยาลปย
เกษตรศาสตรร วณทยาเขตบางเขน

รศ.ผจญ คคาชบสงป ขร
คณะมนสษยศาสตรร บางเขน
ภาควณชาปรปชญาและศาสนา

1/2559-12/2559

2,500.00

208

ศศกษาแนวทางการควบคสมแรงดปนตก
เนลอ
ท งจากหม คอแปลงหลสดออกจาก
ระบบ

รศ.เกธยรตณยท
ส ธ กวธญาณ
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมไฟฟค า
นางสาววณมลสณร ณ สณนภบธรณร
นณสต
ณ ปรณญญาโท

8/2559-12/2560

10,000.00

209

ศศกษาปป จจปยทางด คานปรณมาณนคน าฝนทธท
มธผลตฝอสภาพผณวทางแอสฟป ลตร

อ.นณภาวรรณ กสลสสวรรณ
คณะวณศวกรรมศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา
อ.บรรพต กสลสสวรรณ
คณะวณศวกรรมศาสตรร กคาแพงแสน
ภาควณชาวณศวกรรมโยธา

8/2559-5/2560

10,000.00

210

สภาพเศรษฐกณจและสปงคมของชาว
ประมงบรณเวณจปงหวปดตราด ประเทศ
ไทย

อ.ศณรส
ณ ด
ส า จคานงทรง
คณะประมง บางเขน
ภาควณชาการจปดการประมง

10/2558-12/255
9

20,000.00

211

สมรรถนะการทคางานทธพ
ท งศ ประสงคร
ของชฝางเทคนณคอสตสาหกรรมสณงท ทอ
และเครลอ
ท งนสฝงหฝมตามความต คองการ
ของสถานประกอบการใน
เขตกรสงเทพมหานคร

รศ.สสวรรณา นาควณบล
บ ยรวงศร
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา

10/2558-9/2559

8,000.00

นายจธรวปฒนร บสญลปกษณร
บรณษปทไนกธจคากปด
212

สารเรลองแสงเพลอ
ท ใช คในการตรวจจปบ
โลหะหนปก

อ.ไพลณน ศรธสรส ปตส
ณ รณ ณ
คณะวณทยาศาสตรรศรธราชา
ภาควณชาวณทยาศาสตรรพน
ลน ฐานและพลศศกษา
อ.เกศรณน จปนทรสสนทร
คณะวณทยาศาสตรรศรธราชา
ภาควณชาวณทยาศาสตรรพน
ลน ฐานและพลศศกษา

1/2559-12/2560

100,000.00

213

สารสกปดจากเทธยนบ คานทธม
ท ผ
ธ ลตฝอ
ยปบยปงน การเจรณญของจสลน
ณ ทรธย ร

อ.มณนตา ชปยประสงครสข
ส
คณะวณทยาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาพฤกษศาสตรร

6/2559-12/2561

30,000.00

214

สารสกปดจากใบปธ บเพลอ
ท การออกฤทธณธ
ต คานอนสมล
บ อณสระ

อ.นภปสวรรณร ชคานาญเวช (หปตถกณจพาณณชกสล)
คณะวณทยาศาสตรรศรธราชา
ภาควณชาวณทยาศาสตรรพน
ลน ฐานและพลศศกษา
ชนกานตร
ตปงน พรนพคสณ

6/2559-5/2560

30,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

215

ชชอ
ท โครงการววจ จย

สารสกปดจากใบยฝานางและการออก
ฤทธณต
ธ คานอนสมล
บ อณสระ

คณะผผวด จ
ว จย

อ.นภปสวรรณร ชคานาญเวช (หปตถกณจพาณณชกสล)
คณะวณทยาศาสตรรศรธราชา
ภาควณชาวณทยาศาสตรรพน
ลน ฐานและพลศศกษา
ศณรก
ณ านดา
บสตรฤทธณธ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

6/2559-5/2560

30,000.00

อลณสรา
แฉล คม
216

สลอ
ธท อ
ธ ท
ณ ธณพลตฝอการ
ท สปงคมออนไลนรทม
ตปดสณนใจเลลอกสายการบณนต คนทสนตคาท

อ.ชนมรชนก ชณตประเสรณฐ
คณะศณลปศาสตรรและวณทยาศาสตรร กคาแพงแสน
สาขาการจปดการโรงแรมและการทฝองเทธย
ท ว

3/2559-8/2559

25,000.00

217

เสลอ
น เกราะสคาหรปบผบ คปฝ วยกระดบกสปนหลปง
คด

ผศ.คสณยสต เอธย
ท มสอาด
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมเครลอ
ท งกล
รศ.วรปทยา ธรรมกณตตณภพ
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา
กณตตณนาถ วรรณณสสร
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน ภาควณชาวณศวกรรม
เครลอ
ท งกล

1/2559-9/2559

100,000.00

218

อนสกรมวณธาน การแพรฝกระจาย และ
ชธววณทยาของมอดแอมโบรเซธยจาก
ประเทศอณหรฝาน

อ.สสนศ
ณ า สงวนทรปพยร
คณะเกษตร กคาแพงแสน
ภาควณชากธฏวณทยา
Roger A Beaver
ไมฝระบสหนฝวยงาน

11/2558-10/255
9

5,000.00

Hassan Ghahari
Islamic Azad University
219

อปตลปกษณรอาเซธยน: ศปกยภาพและ
ความเปป นไปได ค

รศ.สสรชปย จณวเจรณญสกสล
คณะศศกษาศาสตรร บางเขน
ภาควณชาอาชธวศศกษา

8/2559-5/2560

20,000.00

220

อปลกอรณทม
ศ ฝบงผศงน ประดณษฐรเพลอ
ท การเพณม
ท
ประสณทธณภาพการตรวจจปบขอบของรบป
ภาพ

อ.อนปนตร บรรหารสกสล
คณะวณศวกรรมศาสตรร ศรธราชา
ภาควณชาวณศวกรรมคอมพณวเตอรร

4/2559-4/2560

10,000.00

221

อณทธณพลของsepiolite และ silica ตฝอ
สมบปตเณ ชณงกลและความเสถธยรเชณง
ความร คอนของ NR/EPDM

ผศ.นปนทณยา หาญศสภลปกษณร
คณะวณศวกรรมศาสตรร บางเขน
ภาควณชาวณศวกรรมเคมธ
Nattawat Winya
ภาควณชาวณศวกรรมเคมธ คณะวณศวกรรมศาสตรร
มหาวณทยาลปยเกษตรศาสตรร

1/2559-5/2561

100,000.00

222

อณทธณพลของคสณคฝาตราสณนค คาตฝอ
พฤตณกรรมการซลอ
ณ ของผบ ค
น ประกปนชธวต
บรณโภค

ผศ.ศสภชาต เอธย
ท มรปตนกบล
คณะบรณหารธสรกณจ บางเขน
ภาควณชาการตลาด

1/2559-12/2559

120,000.00

223

อณทธณพลของปป จจปยสฝวนบสคคลและ
สฝวนประสมทางการตลาดทธม
ท ต
ธ อ
ฝ ความ
ตปงน ใจในการซลอ
ล สองใน
น รถยนตรมอ
จปงหวปดระยอง

ผศ.สมบบรณร สาระพปด
คณะวณทยาการจปดการ ศรธราชา
ภาควณชาการเงณนและการบปญชธ

2/2559-6/2559

20,000.00

นายพากเพธยร รสงฝ ชวาลนนทร
ไมฝระบสหนฝวยงาน

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวณจปย (รายละเอธยด & สรสป)\00- ใช คอปนนธพ
น ม
ณ พร - รายละเอธยดโครงการวณจปยทธไท ด ครปบทสนจคาแนกตามแหลฝงทสน เลลอก Choice หปวทสนนอกข คอ

Page 26 of 26

รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

224

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

อณทธณพลของสฝวนผสมต คนกคาเนณดของผบ ค
ประกอบการและกลยสทธรนวปตกรรม ทธท
มธตอ
ฝ ระดปบนวปตกรรมของผลณตภปณฑรใน
องครกร: กรณธศก
ศ ษาผบ คประกอบการ
อสตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย

รวม

รวมทงสว
จท น
ท

8/2559-7/2560

อ.วปชรพงศร เลณศสสรวปฒนร
คณะอสตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควณชาเทคโนโลยธอต
ส สาหกรรมเกษตร

224 โครงการ

224 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ

งบประมาณ

9,347,500.00

9,347,500.00
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บาท

บาท

งบประมาณ
( บาท )
10,000.00

