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เง วนรายไดดของหนลวยงาน

AI scholarship for international students -Type II (Tuition waive & Research Assistant 

stipends)

แหลลงททน 

- 

ผศ.วรรณสววสดดด รวฐพดทวกษษสวนตด

     คณะออตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควดชาพวฒนาผลดตภวณฑษ

การพวฒนาผลดตภวณฑษเบรดสตดตกปราศ

จากกลลเตนโดยใช ชเอนไซมษแทรนสษ

กลลทามดเนส

 1 3/2559-8/2560  240,000.00

Miss Molika  Yin

     Department of Product Development

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      240,000.00 บาท

กองททนคณะส จงคมศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ธธราพร ทองปวญญา

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

การพวฒนาหลวกสลตรศดลปศาสตร

บวณฑดต สาขาสวงคมวดทยาและมานอษย

วดทยา

 1 3/2559-5/2559  30,000.00

ผศ.อรนวดดา ชดณศรธ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

อ.ปาณดภา สอขสม

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

กองททนพ จฒนาคณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

- 
อ.ณวฐวอฒด คลววฒนเธธยรชวย

     คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน

     ภาควดชาการเงดน

A deterministic model for optimal 

scrapping decisions under 

taxation and inflation

 1 12/2558-12/256

0

 120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

กองททนพ จฒนาอาจารยรของคณะฯแหลลงททน 

- 
อ.ไพฑลรยษ เจตธธารงชวย

     คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน

     ภาควดชาการตลาด

Comparatives Case Study the 

Impact of Customer Loyalty 

Program to Business Success: 

The Case of Tesco in Thailand 

and the UK

 1 8/2559-9/2560  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

กองททนภาคววชาการพ จฒนาทร จพยากรมนทษยรและชทมชนแหลลงททน 

- 
อ.ระวธ สวจจโสภณ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

วดถธการเกษตรของชอมชนบ ชานหนอง

ปากงงาม หมลงทธท 23 ตธาบลทองงลลกนก 

อธาเภอกธาแพงแสน จวงหววดนครปฐม

 1 10/2558-5/2559  30,000.00

อ.วราภรณษ แย ชมทดม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

อ.ศอภรวกษษ อธดคมสอวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

นางประภาดา  ววชรนาถ

     ศลนยษการแพทยษสมเดดจพระเทพรวตนราชสอดา ฯ 

สยามบรมราชกอมารธ คณะแพทยษศาสตรษ มศว.
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นายเดชา สธดลกา

     มหาวดทยาลวยราชภวฎภลเกดต

     

วดถธการเกษตรของชอมชนบ ชานหนอง

ปากงงาม หมลงทธท 23 ตธาบลทองงลลกนก 

อธาเภอกธาแพงแสน จวงหววดนครปฐม

 1 10/2558-5/2559  30,000.00

วงาทธทร ชอยตรธนพรวตนษ ไชยชนะ

     มหาวดทยาลวยราชภวฎกาญจนบอรธ

     

นางสาวธวญลวกษณษ เก ดดทรวพยษ

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน 

คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

กองททนว วจ จยหมอหมผเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.อลงกต บอญสลงเนดน

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเวชศาสตรษและทรวพยากรการผลดตสวตวษ

อ ดทธดผลปรดมาณนมนธนาเหลลองตงอความ

รอนแรงของการเกดดโรคท ชองเสธยเฉธยบ

พลวนในลลกสอกร

 1 11/2558-1/2559  50,000.00

อ.นรอตมษ ทะนานทอง

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเวชศาสตรษและทรวพยากรการผลดตสวตวษ

ผศ.ณวฐวอฒด รวตนวณดชยษโรจนษ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเวชศาสตรษและทรวพยากรการผลดตสวตวษ

อ.ประภวสสร บอญสลงเนดน (จงมธพรศดรดโสภา)

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชากายวดภาคศาสตรษ

รศ.วรวดทยษ ววชชววลคอ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพยาธดวดทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

กองททนสน จบสนทนงานววจ จย คณะส จตวแพทยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรและททนสลวนต จวแหลลงททน 

- 
ผศ.สมชวย สวจจาพดทวกษษ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเวชศาสตรษคลดนดกสวตวษใหญงและสวตวษปง า

การศศกษาการกระจายตววของ 

glucose transporters (GLUTs) ทธท

ตววอสอจดในนธนาเชลนอกวางลลซงา

 1 4/2559-3/2560  80,000.00

นางสาวอรวรรณษ บอตรดธ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเวชศาสตรษและทรวพยากรการผลดตสวตวษ

นางสาวสอดธดษา เหลงาเปธทยม

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเวชศาสตรษและทรวพยากรการผลดตสวตวษ

นางสาวจอฑามาส รวตนคอณลประการ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     โรงพยาบาลสวตวษ มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

กธาแพงแสน

อภดชญา สอดสอข

     นดส ดต มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ กธาแพงแสน

     

ภวคพงศษ สวงขษวดเศษ

     นดส ดต มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ กธาแพงแสน

     

รศ.นดกร ทองทดพยษ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเวชศาสตรษคลดนดกสวตวษใหญงและสวตวษปง า

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท
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คณะกรรมการบรวหารหล จกสผตรศศ.บ ภาษาอ จงกฤษ (ภาคพวเศษ)แหลลงททน 

- 
ผศ.ชลศรธ บวณฑดตวดไล

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

Evaluation Assessing Students' 

Achievement Of Learning 

Outcomes

 1 6/2559-9/2560  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะเกษตร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.อธาพร แจงมผล

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

คอณลวกษณะทางเคมธ กายภาพและ

ทางประสาทสวมผวสของอาหารพร ชอม

บรดโภคจากกล ชวยและความคงตวว

ระหวงางการเกดบรวกษา

 1 5/2559-11/2559  150,000.00

ผศ.ศดรดพร เรธยบร ชอย คดม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

อ.ทวธศวกดดด เตชะเกรธยงไกร

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

อ.ทดพากร มงวงถศก

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

นางสาวววลลภา โพธาสดนธษ

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

     

นางสอวรรณา เผงากองม

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

คณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

- 
ผศ.นดรวนดร ทวพไชย

     คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน

     ภาควดชาการจวดการ

ความคดดเหดนของนวกทงองเทธทยวทธทมธตงอ

การทงองเทธทยวและผลดตภวณฑษการทงอง

เทธทยวบ ชานแก ชงเรลอง ต.แก ชงเรลอง อ.นา

จะหลวย ออบลราชธานธ

 1 3/2559-2/2560  32,000.00

ผศ.สอรางคษ เหดนสวงาง

     คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน

     ภาควดชาการเงดน

ผลกระทบจากระดวบคะแนนการกธากวบ

ดลแลกดจการและโครงสร ชางผล ชถลอหอ ชนตงอ

ผลตอบแทนสงวนเกดนและผลประกอบ

การเชดงการเงดน: การศศกษาเชดง

ประจวกษษในตลาดหลวกทรวพยษแหงง

ประเทศไทย

 2 8/2558-9/2560  120,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      152,000.00 บาท

คณะบรวหารธทรกวจ มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.กดรดยา กอลชนะรวตนษ

     คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน

     ภาควดชาการจวดการ

โครงการวดจวยสถาบวน และปรวบปรอง

หลวกสลตรบรดหารธอรกดจบวณฑดต สาขา

การจวดการ

 1 6/2559-9/2559  50,000.00

อ.ธงชวย ศรธวรรธนะ

     คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน

     ภาควดชาการตลาด

อดทธดพลของการตลาดเชดงเนลนอหาออ

นไลนษและความสอดคล ชองทางภาพ

ลวกษณษของตววตนลลกค ชาตงอระดวบ

พฤตดกรรมความภวกดธ

 2 10/2558-4/2559  120,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      170,000.00 บาท

คณะแพทยศาสตรร มธ และคณะววศวกรรมศาสตรรศรอราชาแหลลงททน 

- 
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อ.ออเทน สอปวตตด

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา

     ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟชา

พวฒนาเครลทองดศงหลอดแก ชวแบบ 

เฟส2

 1 8/2559-8/2560  50,000.00

อ. ดร. ภญ. สอธธรา สวงขษศดรด

     ไมงระบอหนงวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ภลรดววจนษ เดชอองม

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาศดลปาชธพ

การจวดการความรล ชเพลทอพวฒนาหลวก

สลตรอบรมด ชานการจวดการสถานทธทจวด

งาน

 1 10/2559-9/2560  67,000.00

ผศ.นอชนารถ รวตนสอวงศษชวย

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาศดลปาชธพ

อ.วราพรรณ อภดศอภะโชค

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

อ.สอภาภรณษ ประสงคษทวน

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาศดลปาชธพ

แบบจธาลองเชดงพยากรณษความตว นงใจ

ในการเดดนทางทงองเทธทยวของผล ชพดการ

ในเขตกรองเทพมหานครและ

ปรดมณฑล

 2 3/2559-2/2560  86,600.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      153,600.00 บาท

คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.พอทธชาตด โปธดบาล

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาศาสตรษ

การจวดทธาพจนานอกรมภาษาอา

เซธยน+6

 1 4/2559-12/2560  5,000,000.00

ผศ.ออมาภรณษ สวงขมาน

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาศาสตรษ

อ.มอกขษดา สอขธาราจาร

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาศาสตรษ

อ.ธวนวพร เสรธชวยกอล

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาไทย

ผศ.ออมาภรณษ สวงขมาน

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาศาสตรษ

การปรวบปรองหลวกสลตร ศดลปศาสตรษ

มหาบวณฑดต (ภาษาศาสตรประยอกตษ)

 2 10/2558-9/2559  10,000.00

ผศ.พอทธชาตด โปธดบาล

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาศาสตรษ

การปรวบปรองหลวกสลตรปรวชญาดอษฏธ

บวณฑดต สาขาวดชาภาษาศาสตรษ

ประยอกตษ คณะมนอษยศาสตรษ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

 3 10/2558-9/2559  10,000.00

อ.มรดสสา พงษษศดรดกอล

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาตงางประเทศ

การสธารวจความคดดเหดนของอาจารยษ

และนดส ดตทธทมธตงอการววดผลแบบทาง

เลลอก และการววดผลแบบดว นงเดดมใน

การสอนภาษาอวงกฤษ

 4 10/2558-9/2559  10,000.00

อ.ศรวณยษธร ศศดธนากรแก ชว

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

ปวจจวยพยากรณษความตว นงใจในการใช ช

เครลอขงายสวงคมออนไลนษของพระสงฆษ

ในเขตกรองเทพมหานครฯ

 5 4/2559-4/2561  80,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      5,110,000.00 บาท

คณะววทยาการจ จดการแหลลงททน 

- 

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธนพดมพษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธทได ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ

Page 5 of 51

ผศ.อวควรรณษ แสงวดภาค

     คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา

     ภาควดชาการจวดการธอรกดจ

การศศกษาความสามารถในการอดทน

ยอมรวบความตงางทางศาสนาของคน

ไทย ในจวงหววดชลบอรธ

 1 10/2558-9/2559  55,000.00

อ.กดตดยา ทวศนะบรรจง

     คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา

     ภาควดชาการจวดการธอรกดจ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      55,000.00 บาท

คณะววทยาการจ จดการ มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ว วทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.วราภรณษ ตว นงจดตรเจรดญ

     คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา

     สาขาการจวดการโลจธสตดกสษ

การวดเคราะหษองคษประกอบเชดงสธารวจ

ด ชานสมรรถนะทางด ชานโลจดสตดกสษของ

ออตสาหกรรมการผลดตในเขตจวงหววด

ชลบอรธ

 1 9/2559-12/2561  72,000.00

ผศ.ประไพพดศ สววสดดดรวมยษ

     คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา

     ภาควดชาการเงดนและการบวญชธ

ปวจจวยทธทมธอ ดทธดพลตงอการลงทอนในรลป

ของเงดนลงทอนและอสวงหารดมทรวพยษ

เพลทอการลงทอนของบรดษวทจดทะเบธยน

ในตลาดหลวกทรวพยษแหงงประเทศไทย

 2 10/2558-9/2560  40,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      112,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ชนดตา บอญมาก

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจอลชธววดทยา

การตรวจและวดเคราะหษเชลนอแบคทธเรธย 

Staphylococcus  aureus ทธททนตงอ

ยาปฏดชธวนะในแผงนใยขวดล ชางจาน

 1 9/2559-6/2560  13,000.00

อ.ชนดตา บอญมาก

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจอลชธววดทยา

การตรวจวดเคราะห?และการแยก

แบคทธเรธย Staphylococcus aureus

ทธททนต?อยาปฏดชธวนะบนพลนนผดวของ

โทรศวพท?เคลลทอนทธทแบบสมาร?

ตโฟนส?วนบอคคล

 2 9/2559-6/2560  13,000.00

อ.ชนดตา บอญมาก

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจอลชธววดทยา

การตรวจวดเคราะห?และแยก 

coliform bacteria และ 

Pseudomonas spp. จากแผ?นใย

ขวดล?างจาน และการศศกษาความ

สามารถในการดลนอยาปฏดชธวนะของ 

Pseudomonas spp.

 3 9/2559-6/2560  13,000.00

ผศ.นพฤทธดด จดนวนทอยา

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาฟดส ดกสษ

การประยอกตษการประมวลผลภาพใน

ปฏดบวตดการววดความหนลดของของเหลว

 4 10/2558-5/2559  15,000.00

ผศ.นพฤทธดด จดนวนทอยา

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาฟดส ดกสษ

การพวฒนาสเปกโตรมดเตอรษขนาดเลดก 

แบบใช ชเกรตตดงผดวโค ชง

 5 10/2558-5/2559  15,000.00

ผศ.วรรณา มาลาพวนธอษ

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจอลชธววดทยา

การเพาะเลธนยงแบคทธเรธยกรดแลคตด

กในอาหารนธนามะพร ชาวรงวมกวบสารสกวด

จากข ชาว

 6 8/2559-5/2560  13,000.00

ผศ.นพฤทธดด จดนวนทอยา

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาฟดส ดกสษ

การววดมอมเอธยงของพลนนผดวจากการ

วดเคราะหษลวดลายการแทรกสอด โดย

ใช ชมาตรแทรกสอดแบบฟดซโซ ทธทควบ

รวมกวบออโตคอลดเมเตอรษ

 7 8/2559-5/2560  13,000.00

ผศ.นพฤทธดด จดนวนทอยา

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาฟดส ดกสษ

การววดมอมเอธยงของพลนนผดวโดยเครลทอง

ออโตคอลดเมเตอรษ ทธทดวดแปลงให ชควบ

รวมกวบมาตรแทรกสอดแบบฟดซโซ

 8 8/2559-5/2560  13,000.00

ผศ.นพฤทธดด จดนวนทอยา

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาฟดส ดกสษ

การวดเคราะหษความไมงแนงนอนในปฎด

บวตดการฟดส ดกสษพลนนฐาน 1

 9 8/2559-5/2560  13,000.00

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ      121,000.00 บาท
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คณะววทยาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร บางเขนแหลลงททน 

- 
ผศ.กวนตภณ คลหาพวฒนกอล

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ

สลตรชวดแจ ชงสธาหรวบจธานวนฟดโบนวกซธ

อวนดวบ k และบทประยอกตษ

 1 9/2559-10/2560  125,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      125,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ว วทยาเขตบางเขนแหลลงททน 

- 
ดร.วศดนธ อวศวเสรธเลดศ

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษพลนนพดภพ

เส ชนทางศศกษาธรณธวดทยาด ชานความ

หลากหลากของสดทงมธชธวดตยอคเพอรษเมธย

นและตะกอนถธนา บรดเวณเขาเอราววณ 

จวงหววดลพบอรธ

 1 7/2559-6/2560  221,100.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      221,100.00 บาท

คณะววทยาศาสตรร ศรอราชาแหลลงททน 

- 
ผศ.วธระยอทธ พดมพาภรณษ

     คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา

     ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

การพวฒนาระบบคลวงข ชอมลลเพลทอสนวบ

สนอนการจวดการศศกษา คณะวดทยา

ศาสตรษ ศรธราชา มหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ ศรธราชา

 1 3/2559-3/2560  80,000.00

อ.จารอวรรณ สอระเสธยง

     คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา

     ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

วดธธการฝศกนวกเขธยนโปรแกรม

คอมพดวเตอรษให ชมธทวกษะในการเรธยนรล ช

เพดทมขศนน โดยใช ชวดธธการเขธยนโปรแกรม

เปด นคลง

 2 12/2558-9/2559  80,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      160,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ธนววฒนษ ภวทรวรเมธ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟชาและคอมพดวเตอรษ

การพวฒนากลงองสงงงานอวจฉรดยะด ชวย

ราสเบอรษรธทพาย

 1 7/2559-6/2560  35,000.00

อ.ศอษมา โชคเพดทมพลน

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟชาและคอมพดวเตอรษ

อ.ฐาปนธ เฮงสนวทนกลล

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

การเรธยนรล ชรงวมกวนด ชวยเกมดดจดทวลเพลทอ

การเรธยนรล ช โดยใช ชแนวทางจวดการ

องคษความรล ช

 2 3/2559-10/2559  50,000.00

อ.ฐดตดพร การสลงเนดน

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

อ.สาวดณธ แสงสอรดยวนตษ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

อ.ศดรดพร แสนศรธ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

อ.วไลลวกษณษ วงษษรลทน

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

อ.สอรเชษฐษ ประสวนแพงศรธ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ
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อ.รอจดรวตนษ หาตรงจดตตษ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

การศศกษาการกระจายของยธนทธท

กธาหนดการสร ชางโปรตธนทธทสามารถ

กระตอ ชนภลมดคอ ชมกวนตงอเชลนอ 

Streptococcus suis สายพวนธอษตงางๆ 

ทธทแยกได ชจากมนอษยษและสอกรใน

ประเทศไทย เพลทอพวฒนาชอดตรวจ

วดนดจฉวยอยงางเรดวและววคซธน

 3 10/2558-9/2559  50,000.00

อ.อนอศวกดดด เก ดดสดน

     คณะสาธารณสอขศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาอนามวยชอมชน

อ.ศดรดญญา โปรงงจดตรษ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

บทประยอกตษของผลแบงงกว นนตงอเตดม d 

วดจดตรในการวดเคราะหษเชดงจรดง

 4 10/2558-9/2559  30,000.00

อ.กนกทดพยษ โคตรสธาราญ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

ปวญหาคงาขอบของสมการผลตงาง

อดมพวลสษ

 5 10/2558-9/2559  50,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      215,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรมศาสตรร ททนอทดหนทนว วจ จยโครงการสลงเสรวมการสรดางน จกว วจ จยรทลนใหมล ปอ งบประมาณ 

25

แหลลงททน 

- 

อ.กธรตด มณธสาย

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

ผลของโลหะไอออนในดดนโคลนและ

ดดนลลกรวงตงอโมเลกอลสธครามโดยวดธธ

พลศาสตรษของโมเลกอล

 1 10/2558-9/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ว วทยาเขตเฉลวมพระเกอยรตว จ จงหว จดสกลนครแหลลงททน 

- 
อ.วดเรขา คธาจวนทรษ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกลและการผลดต

การควบคอมนธนาหนวกยางแทงง 1 10/2558-9/2559  25,000.00

ผศ.ประเสรดฐศวกดดด พรหมณธ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟชาและคอมพดวเตอรษ

อ.ศวกดดดดา คธาจวนทรษ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกลและการผลดต

อ.ศวกดดดดา คธาจวนทรษ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกลและการผลดต

การลดความสลญเสธยของกระบวนการ

ผลดตยางแทงง

 2 10/2558-9/2559  25,000.00

อ.ครรชดต เกลนอหนอน

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกลและการผลดต

อ.วดเรขา คธาจวนทรษ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกลและการผลดต

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรมศาสตรร สกลนครแหลลงททน 

- 
ผศ.สมเจตนษ ถนอมพอทรา

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกลและการผลดต

การศศกษาประสดทธดภาพของเครลทอง

ปรวบอากาศทธทต ดดตว นงออปกรณษแลก

เปลธทยนความร ชอนและคอนเดนเซอรษ

ใช ชการระเหยของนธนารงวมกวบอากาศใน

การระบายความร ชอน

 1 8/2559-7/2560  30,000.00

ผศ.อวญชสา ประมวลเจรดญกดจ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกลและการผลดต
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Sadik Kaka?

     TOBB University of Economics and 

Technology, 06530 S?g?t?z?, Ankara, Turkey

     

การศศกษาประสดทธดภาพของเครลทอง

ปรวบอากาศทธทต ดดตว นงออปกรณษแลก

เปลธทยนความร ชอนและคอนเดนเซอรษ

ใช ชการระเหยของนธนารงวมกวบอากาศใน

การระบายความร ชอน

 1 8/2559-7/2560  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

คณะววทยาศาสตรรศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.อนอสรณษ มนตรธ

     คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษพลนนฐานและพลศศกษา

โครงสร ชาง TARGET ในการสร ชาง

บรรยากาศการจลงใจในการเรธยนการ

สอนกดจกรรมกธฬาทธทสงงผลตงอลวกษณะ

เปชาหมายใฝง สวมฤทธดดและพฤตดกรรม

การออกกธาลวงกายของนดส ดต

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

วดทยาเขตศรธราชา

 1 8/2559-12/2559  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.รตดพร มวทนพรหม

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดศวกรรมววสดอ

การพวฒนาตววเรงงปฏดก ดรดยาเชดงแสงจาก

ววสดอเฟอรษโรอธลาสตดกสธาหรวบการ

ประยอกตษใช ชทางด ชานพลวงงานและ

เกษตรกรรม

 1 2/2559-2/2560  200,000.00

อ.บอศรา พดรดยะอนนทษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟชา

เครลทองกลไฟฟชาเพธยโซอดเลคสะท ชอน

แสงระดวบจอลภาค แบบใหมง 4 แกน

หมอน

 2 8/2559-8/2560  200,000.00

ผศ.สมปรารถนา ฤทธดดพรดนง

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดศวกรรมทรวพยากรนธนา

ระบบตดดตามสภาพชายฝวทงทะเลผงาน 

Smartphone

 3 8/2559-7/2560  206,400.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      606,400.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงวแสนแหลลงททน 

- 
ผศ.กวนตษธกรณษ เขาทอง

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกล

ปวจจวยทธทมธผลความเเขดงแรงของรอย

เชลทอมผ ชาใบจากการเชลทอมด ชวยลมร ชอน

 1 1/2559-9/2559  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
ผศ.ตงอศวกดดด แก ชวจรวสวดไล

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

การศศกษาความคดดเหดนของประชาชน

ตงอผลการดธาเนดนงานของคณะ

วดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ  

วดทยาเขตกธาแพงแสน

 1 5/2559-4/2560  99,500.00

อ.กนดษฐา เชาวษววฒนกอล

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

อ.พดมพษพรรณ ปรลองาม

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมเกษตร

การศศกษาสมรรถนะการอบแห ชงกล ชวย

ตากภายในโรงเรลอนพลวงงานแสง

อาทดตยษ

 2 3/2559-2/2560  20,000.00

ผศ.ภรต กอญชร ณ อยอธยา

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมเกษตร

เครลทองกวาดไฟฟชา 3 10/2558-9/2559  10,000.00
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อ.วรญา เนลทองมวจฉา

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมการอาหาร

โครงการระบบสนวบสนอนการตวดสดนใจ

สธาหรวบการจวดตารางการผลดตทธทมธ

ความหลากหลายของชนดดพวนธอษและ

เงลทอนไขการเตดบโตทธทสอดคล ชองกวบ

ราคาขาย: ออตสาหกรรมปลาสวยงาม

 4 8/2559-7/2560  150,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      279,500.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มหาว วทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ไชยาพงษษ เทพประสดทธดด

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน

การวดเคราะหษแนวโน ชมปรดมาณนธนา

หลากสลงสอดของลองมนธนาหลวกใน

ประเทศไทย

 1 6/2559-5/2560  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.พดชญษนรธ ลลดตาภรณษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดศวกรรมสดทงแวดล ชอม

การพวฒนาแบบจธาลองทางสถดตดใน

การทธานายคงาฝอง นละอองในอากาศ

ทางภาคเหนลอของประเทศไทย โดย

ใช ชข ชอมลลการสธารวจจากดาวเทธยม

 1 5/2559-4/2560  200,000.00

รศ.วดรอณศวกดดด สวนตดเพดชรษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟชา

ทอนนวกวดจวยหลวงปรดญญาเอก 2 7/2559-6/2560  420,000.00

ดร.กฤษฎา มามาตร

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน ภาควดชาวดศวกรรม

ไฟฟชา

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      620,000.00 บาท

คณะววศวกรรมศาสตรรศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.สลบสกอล คอรอรวตนษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกล

การศศกษาการกระจายตววของ

ออณหภลมดภายห ชองโดยสารรถยนตษ

อเนกประสงคษ

 1 6/2559-6/2561  10,000.00

ผศ.สถาพร เชลนอเพดง

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกล

ภลรดทวต ศอภกดจจานวนทษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษศรธราชา

     

อ.ออเทน สอปวตตด

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา

     ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟชา

การออกแบบระบบขวบเคลลทอนจวกรยาน

ไฟฟชา

 2 8/2559-8/2560  15,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและว วทยาการจ จดการแหลลงททน 

- 
อ.ธววชชวย บอญจวนทรษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาภาษาไทยและภาษาตงางประเทศ

การวดเคราะหษโครงสร ชางประโยคและ

โครงสร ชางวลธ ในวดชาภาษาอวงกฤษ

พลนนฐาน

 1 10/2558-9/2559  59,000.00

อ.ธววชชวย บอญจวนทรษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาภาษาไทยและภาษาตงางประเทศ

การวดเคราะหษชนดดของคธาประสมใน

แบบเรธยนภาษาอวงกฤษพลนนฐาน

 2 10/2558-9/2559  33,000.00

อ.วราภรณษ พงวงบอตรษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาภาษาไทยและภาษาตงางประเทศ
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อ.กอลนวนทนษ ศรธพงษษพวนธอษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาการจวดการธอรกดจ

การศศกษาบอคลดกภาพมหาวดทยาลวย

เพลทอการพวฒนาภาพลวกษณษองคษการ 

กรณธศศกษา: มหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ วดทยาเขตเฉลดมพระ

เกธยรตด จวงหววดสกลนคร

 3 10/2558-9/2559  35,000.00

อ.วรเมธ ยอดบองน

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา

การสธารวจความต ชองการศศกษาและ

ศศกษาความเปด นไปได ชในการเปดดสอน

หลวกสลตรรวฐประศาสนศาสตรบวณฑดต

สาขาวดชารวฐประศาสนศาสตรษ

 4 10/2558-9/2559  20,000.00

อ.พชรภรณษ พดศอทธดสอวรรณ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา

อ.สดรดลวกษณษ พดชวยณรงคษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาการจวดการธอรกดจ

การสธารวจวดเคราะหษความต ชองการด ชาน

งานวดจวยของตลาดในภาคเอกชนและ

ออตสาหกรรมในจวงหววดสกลนคร

 5 10/2558-9/2559  18,000.00

อ.ภอชงคษ รองงอดนทรษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา

อ.ธธรนวนทษ ตวนพานดชยษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา

ผลกระทบทางเศรษฐกดจและสวงคม

จากการแขงงเรลอยาวประเพณธ จวงหววด

สกลนคร

 6 10/2558-9/2559  35,000.00

อ.เกรธยงไกร พร ชอมนฤฤทธดด

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา

อ.บรรณสดทธด ส ดทธดบรรณกอล

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา

ผศ.เดงนตดศวกดดด ดอกจวนทรษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาภาษาไทยและภาษาตงางประเทศ

แรงจลงใจในการองานภาษาอวงกฤษ: 

กรณธศศกษานดส ดตมหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ วดทยาเขตเฉลดมพระ

เกธยรตด จวงหววดสกลนคร

 7 10/2558-9/2559  40,000.00

อ.พธรธยา ทวกษานวนทษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาภาษาไทยและภาษาตงางประเทศ

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ      240,000.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศษตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.พรพดศ ยดนมประยลร

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

ตววแบบลอการดทศมเชดงเส ชนและการ

ประยอกตษกวบผล ชปง วยโรคมะเรดงใน

ประเทศไทย

 1 10/2558-9/2560  150,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.ธนวรรณ พาณดชพวฒนษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การใช ชประโยชนษนธนาทดนงจากฟารษมสอกร

เพาะเลธนยงสาหรงายขนาดเลดกเพลทอ

ความเปด นไปได ชในการผลดตไบโอ

ดธเซล

 1 4/2559-3/2560  70,000.00

เจนจดรา แซงคล

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
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อ.อวฐสดษฐษ ทวบทดมแท ช

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การตรวจสอบคอณลวกษณะเชดงโครง

สร ชางและคอณสมบวตดเชดงแสง

จากอนอภาคนาโนสารกศทงตววนธาของคอ

ปเปอรษทดนซวลไฟดษทธทเจลอด ชวยโบรอน

บนโฟโตอดเลดกโทรดทวงสเตน

ออกไซดษเพลทอการประยอกตษใช ชในเซลลษ

แสงอาทดตยษทธทมธราคาถลก

 2 4/2559-3/2560  250,000.00

รศ.ศดรดลวกษณษ เอธทยมธรรม

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การตรวจหากดจกรรมการทธางานของ

เอนไซดษและการใช ชประโยชนษจากเชลนอ

ราเอนโดไฟทษทธทแยกได ชจากกล ชวยไม ช

 3 4/2559-3/2560  70,000.00

อ.คฑาวอธ โสภาลอน

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

อ.ววนเพดญ เหลงาศรธไพบลลยษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

วรธรวตนษ คะหะปะนะ

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

     

ผศ.วธนาวรรณ สมผล

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การเตรธยมและศศกษาลวกษณะเฉพาะ

ของฟดลษมผสมไคโตซาน-เจลาตดน 

เพลทอควบคอมการปลดปลงอยยาไนโต

รฟลรานโทอธน

 4 7/2559-6/2560  150,000.00

ผศ.แตงองอน พรหมมด

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การเปลธทยนแปลงของฤดลกาลตงอองคษ

ประกอบและความหลากหลายทาง

ชธวภาพของแมลงนธนา

 5 4/2559-3/2560  250,000.00

ผศ.จดระศวกดดด มงคลเคหา

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

การพวฒนาทฤษฎธบทการมธอยลงจรดงและ

วดธธการประมาณคงาคธาตอบสธาหรวบการ

สงงหดตวววางนวยทวทวไปในฟวงกษชวนระยะ

ทางเสมลอนวางนวยทวทวไป

 6 4/2559-3/2560  250,000.00

ผศ.สอนวนทษ ทดพยษทดพากร

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การพวฒนาววสดอพอลดเมอรษคอมโพสดต

เพลทอทธาววสดอบรรจอภวณฑษทางอดเลดค

ทรอนดกสษโดยเตดมครษบอนนาโนฟดล

เลอรษ

 7 4/2559-3/2560  250,000.00

อ.ฐดตด กาญจนเกตอ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การวดเคราะหษความผวนแปรทางพวนธอ

กรรมของยอ (Morinda citrifolia) 

บรดเวณพลนนทธทภาคตะววนตกของ

ประเทศไทยโดยใช ชเครลทองหมาย 

RAPD

 8 3/2559-3/2560  80,000.00

ผศ.วธรมลลษ ไวลดขดต

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การศศกษาการตรวจหาลายนดนวมลอแฝง

โดยใช ชผงสมอนไพรตะโก

 9 9/2559-9/2560  30,000.00

ผศ.อานนทษ ธรรมสดทธดรงคษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การศศกษาโปรตธนตววรวบเฉพาะ

จากกระเพาะอาหารลลกนธนายองลายตงอ

โปรตธนสารพดษ Cry4Ba

 10 4/2559-3/2560  70,000.00

สอดารวตนษ แซงโจว

     โครงกาจวดตว นงภาควดชาจอลชธววดทยา

     

ผศ.แตงองอน พรหมมด

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

ความสมธทาเสมอและความหลากหลาย

ชนดดของแมลงนธนาในแหลงงนธนาจลดใน

ชงวงฤดลฝนและฤดลแล ชง

 11 4/2559-3/2560  55,000.00

ณวฐธดดา  รองงศรธ

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
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ผศ.ฤดธรวตนษ สวนตะโก

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

ผลของนาโนแคลเซธยมคารษบอเนต

และนาโนซดงกษออกไซดษตงอสมบวตดเชดง

กลของยางนาโนคอมโพสดตทธททธาจาก

ยางธรรมชาตด

 12 4/2559-3/2560  250,000.00

ผศ.พรดมา พดรดยางกลร

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

ผลของไมโครเวฟตงอความเปด นสาร

กงอภลมดแพ ชในกอ ชงแชงบบวย

 13 4/2559-3/2560  250,000.00

ผศ.แตงองอน พรหมมด

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

แมลงนธนาและบทบาทการกดนอาหารใน

ลองมนธนาแมงกลองเพลทอการประเมดนทาง

นดเวศวดทยา

 14 4/2559-3/2560  70,000.00

มาฆพร ดธมลล

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

     

รวม     14  โครงการ     งบประมาณ      2,095,000.00 บาท

คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรร ภาคววชาว วทยาศาสตรร มหาววทยาศาสตรรเกษตรศาสตรร ว วทยาเขตกจาแพงแสน 

นครปฐม

แหลลงททน 

- 

ผศ.พรดมา พดรดยางกลร

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การศศกษาปรดมาณสารต ชานอนอมลล

อดสระในมะละกอ (พวนธษแขกดธา) 

สมลทตธนโปรไบโอตดก

 1 6/2559-5/2560  15,050.00

ผศ.จอฑาทดพยษ โพธดดออบล

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,050.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.จอฑามาศ บวตรเจรดญ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

การพวฒนาหนวงสลออดเลดกทรอนดกสษ

แบบสลทอประสมผงานเครลอขงายอดน

เทอรษเนตวดชาแบดมดนตวนเพลทอสอขภาพ 

สธาหรวบนดส ดตมหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ

 1 12/2558-12/255

9

 40,000.00

ผศ.จดนตนา กาญจนวดสอทธดด

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาอาชธวศศกษา

แนวทางการเสรดมสร ชางจดตสาธารณะ 

ของนดส ดตปรดญญาตรธ มหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ

 2 7/2559-6/2560  40,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.ชานนทษ จวนทรา

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

การประเมดนโครงการคลปองพวฒนาครล

กลองมสาระการเรธยนร ชู ลคณดตศาสตรษ 

ประจธาปธงบประมาณ 2559 คณะ

ศศกษาศาสตรษ มหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ

 1 6/2559-9/2559  5,000.00

รศ.สดรดพร ทดพยษคง

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

ผศ.ชนดศวรา เลดศอมรพงษษ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

อ.ทรงชวย อวกษรคดด

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

อ.ต ชองตา สมใจเพดง

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา
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รศ.ชานนทษ จวนทรา

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

การประเมดนโครงการฝศกอบรม

มาตรฐานความรล ชว ดชาชธพครลของคอรอ

สภา 9 มาตรฐาน ปธการศศกษา 2558 

คณะศศกษาศาสตรษ มหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ

 2 10/2558-6/2559  5,000.00

อ.พดกอล เอกวรางกลร

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

นางสาวอวญชดสา ชอมผล

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     สธานวกงานเลขานอการ

นางสาววดภา เสรดฐสวนตด

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     สธานวกงานเลขานอการ

นายสวมฤทธดด สมใจ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     สธานวกงานเลขานอการ

นางสาวพรรณราย สอรดยาวงคษ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     สธานวกงานเลขานอการ

นางสาวสอวรรณา ปรมาพจนษ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     สธานวกงานเลขานอการ

นางธธรดา รอจดกวณห

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     สธานวกงานเลขานอการ

อ.จดตตมาส สอขแสวง

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

การพวฒนาความรล ชในเนลนอหาวดชาทธทสอน

ผนวกหลวกการและวดธธสอน บลรณาการ

กวบเทคโนโลยธของนดส ดตครลวดทยา

ศาสตรษ ในระหวงางการปฏดบวตดการสอน

 3 1/2559-12/2559  25,000.00

ผศ.ชนดศวรา เลดศอมรพงษษ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

ความรล ชความเข ชาใจเกธทยวกวบการวดจวย

ปฏดบวตดการในชว นนเรธยนของนดส ดตฝศก

ประสบการณษวดชาชธพครลคณดตศาสตรษ 

หลวกสลตรการผลดตครล 5 ปธ

 4 10/2558-9/2559  10,000.00

รศ.สดรดพร ทดพยษคง

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      45,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.อรวรรณษ ทองเพดทม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

การพวฒนาบทเรธยนคอมพดวเตอรษชงวย

สอนเรลทองการใช ชภาษาไทยในการ

สร ชางข ชอสอบ

 1 2/2559-9/2559  20,000.00

ผศ.ประพวนธษ เกธยรตดเผงา

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

การพวฒนาสลทอการสอนอดเลดคทรอนดคบ

นเครลอขงาย รายวดชาฟอตบอลเพลทอ

สอขภาพ เพลทอพวฒนาสมรรถนะ ๕ ด ชาน 

ตามกรอบมาตรฐานคอณวอฒดระดวบออดม

ศศกษา พ.ศ.๒๕๕๒

 2 2/2559-3/2560  20,000.00

อ.กอลธดดา นอกลลธรรม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

ความต ชองการศศกษาตงอระดวบปรดยญา

โทและเอก สาขาวดทยาศาสตรษศศกษา

 3 2/2559-5/2559  20,000.00

ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศดรด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

ผศ.นวนทรวตนษ เครลออดนทรษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธนพดมพษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธทได ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ

Page 14 of 51

อ.วดทวศนษ ฝวกเจรดญผล

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

ความต ชองการศศกษาตงอระดวบปรดยญา

โทและเอก สาขาวดทยาศาสตรษศศกษา

 3 2/2559-5/2559  20,000.00

รศ.สมบอญ ศดลปษ รองงธรรม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ความต ชองการศศกษาตงอหลวกสลตร

ศศกษาศาสตรบวณฑดต สาขาพลศศกษา

และสอขศศกษา ภาควดชาพลศศกษาและ

กธฬา คณะศศกษาศาสตรษและพวฒน

ศาสตรษ มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

วดทยาเขตกธาแพงแสน

 4 12/2558-7/2559  20,000.00

ผศ.คมกรดช เชาวษพานดช

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

อ.สอพรทดพยษ พลพะเนธยด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.ศดรดชวย ศรธพรหม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

อ.พรเพดญ ลาโพธดด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.ธารดนทรษ ก ชานเหลลอง

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

นางสาววาสดฏฐธ เทธยมเทงาเกดด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

รศ.มยอรธ ถนอมสอข

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.อวจฉรา ปอราคม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

โครงการวดจวยสถานภาพโปรแกรม

สอขภาพแบบผสมผสานในโรงเรธยน

ประถมศศกษา อธาเภอกธาแพงแสน 

จวงหววดนครปฐม

 5 6/2559-5/2560  20,000.00

อ.พรเพดญ ลาโพธดด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

อ.ณวฏฐดณธ สวงขวรรณ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     โรงเรธยนสาธดตแหงงมหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

ผศ.คมกรดช เชาวษพานดช

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ชวชวาล พลลสววสดดด

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

     

นอจรธ ภลสธเงดน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

     

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ว วทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
นางสาวปดยนวนทษ เสนะโห

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     สธานวกงานเลขานอการ

การพวฒนารลปแบบการทธางานเวดบไซตษ

คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

วดทยาเขตกธาแพงแสน โดยใช ชหลวก

การเรธยนรล ชแบบรงวมมลอ

 1 7/2559-7/2560  20,000.00

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธนพดมพษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธทได ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ

Page 15 of 51

อ.ธธรศวกดดด สร ชอยคธรธ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

การพวฒนารลปแบบการทธางานเวดบไซตษ

คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

วดทยาเขตกธาแพงแสน โดยใช ชหลวก

การเรธยนรล ชแบบรงวมมลอ

 1 7/2559-7/2560  20,000.00

เสกสรรคษ วดลวยลวกษณษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     

ภพสรรคษ เหลลองวดไล

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     

กมลธนวสรษ สามสธเนธยม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     

ธวญญาลวกษณษ เทพพดทวกษษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     

ชลธดชา แซงเจง

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     

Yuyang Zheng

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     

ชาญศวกดดด พบลาภ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     

นางสาววาสดฏฐธ เทธยมเทงาเกดด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

กนกวรรณ ใจรลทน

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     

ตามดาว ศรธพระราม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

คณะส จงคมศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ธธรพวฒนษ วงศษคอ ชมสดน

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยา

การพวฒนาคอณลวกษณะทธทพศงประสงคษ

ทางจดตวดทยาของนดส ดตมหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษโดยโปรแกรมการให ชคธา

ปรศกษาแบบกลองม

 1 1/2559-3/2560  80,000.00

อ.รวก ชอณหกาญจนษ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยา

การศศกษาเปรธยบเทธยบความสามารถ

ในการรวบรล ชอารมณษของววยเดดกตอนต ชน

ทธทมธตงอสลทอกระตอ ชนการรวบรล ช กรณธศศกษา 

ศลนยษพวฒนาเดดกเลดกในเขตกรองเทพ

มหานคร”

 2 1/2559-9/2559  70,000.00

ผศ.อรนวดดา ชดณศรธ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

พฤตดกรรมการผลดตมะพร ชาวนธนาหอม

ปลอดสาร/มะพร ชาวอดนทรธยษสงงออก

ของเกษตรกร: กรณธศศกษากลองม

วดสาหกดจชอมชนอธาเภอบางแพ จวงหววด

ราชบอรธ

 3 10/2558-9/2559  280,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      430,000.00 บาท

คณะส จงคมศาสตรร มก.แหลลงททน 

- 
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ผศ.อรนวนทษ กลวนทปอระ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชารวฐศาสตรษและรวฐประศาสนศาสตรษ

การมธสงวนรงวมของผล ชมธสงวนได ชสงวนเสธย

ในโครงการศลนยษจวดการขยะมลลฝอย

รวมของจวงหววดราชบอรธ

 1 10/2558-3/2560  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

คณะส จงคมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.กวงสดาล เชาวษววฒนกอล

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

การทธาเกษตรปลอดภวยของเกษตรกร

ในจวงหววดราชบอรธ

 1 10/2558-3/2560  300,000.00

อ.เอลนออนอช ถนอมวงษษ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยา

การมธสงวนรงวมในการจวดการความรล ช

ภลมดปวญญาท ชองถดทนของเยาวชน

ปวกธงชวย จวงหววดนครราชสธมา

 2 1/2559-9/2559  100,000.00

ผศ.ทดพยษววลยษ สอรดนยา

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยา

ผศ.งามลมวย ผดวเหลลอง

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยา

อ.นรอตมษ พรประสดทธดด

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยา

ผศ.วดเชธยร ปรธชาธรรมวงศษ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชารวฐศาสตรษและรวฐประศาสนศาสตรษ

อ.เฉลดมขววญ สดงหษวธ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยา

การแสวงหาความตลทนเต ชนเร ชาใจ การ

หลงตววเอง การเปรธยบเทธยบทาง

สวงคม และพฤตดกรรมการใช ชเครลอขงาย

สวงคมออนไลนษของนดส ดตมหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ

 3 1/2559-12/2559  80,000.00

รศ.รวตตดกรณษ จงวดศาล

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยา

พฤตดกรรมการมธสงวนรงวมในการจวดการ

ขยะมลลฝอยของผล ชมธสงวนได ชเสธย: 

จวงหววดราชบอรธ

 4 10/2558-9/2559  300,000.00

ดร.พนมพร พองมจวนทรษ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยา

อ.ภวทรพรรณ ทธาดธ (เล ชานดรามวย)

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

สลงววยอยงางสงงางามตามวดถธพลนนบ ชาน

ล ชานนาไทย: การถอดบทเรธยนด ชาน

สอขภาวะของผล ชสลงอายอในจวงหววด

เชธยงใหมง

 5 12/2558-12/255

9

 100,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ      880,000.00 บาท

คณะส จตวแพทยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ศ.เฉลธยว ศาลากดจ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพยาธดวดทยา

การเปรธยบเทธยบลวกษณะและสารพวนธอ

กรรมของเชลนอลดวโคไซโตซลนทธทพบใน

ไกงบ ชาน ไกงชน และเหยธทยวนกเขา

หงอน

 1 1/2559-12/2559  150,000.00

นส.ปวญจพร ประสพสม

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ มหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ

     

ผศ.ปรธดา เลดศววชระสารกอล

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพยาธดวดทยา

รศ.เจรดญศวกดดด ศาลากดจ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเวชศาสตรษคลดนดกสวตวษใหญงและสวตวษปง า
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นาย พรชวย พรพนม

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ มหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ

     

การเปรธยบเทธยบลวกษณะและสารพวนธอ

กรรมของเชลนอลดวโคไซโตซลนทธทพบใน

ไกงบ ชาน ไกงชน และเหยธทยวนกเขา

หงอน

 1 1/2559-12/2559  150,000.00

อ.ศดรดพร คงสร ชอย

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวตวแพทยสาธารณสอขศาสตรษ

ออบวต ดการณษการดลนอยาของเชลนอ 

Escherichia coli และ 

Enterococcus spp. ในลดงทธทอาศวยใน

เขตเกษตรกรรมและการทงองเทธทยว

 2 6/2559-6/2561  300,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      450,000.00 บาท

ครงการปรวญญาตรอ สาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ (ภาคพวเศษ)แหลลงททน 

- 
รศ.สกาวรวตนษ จงพวฒนากร

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

การวดเคราะหษข ชอมลลในรายวดชาการ

วดเคราะหษและออกแบบระบบ

สารสนเทศโดยใช ชกฎความสวมพวนธษ

 1 10/2558-9/2559  45,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      45,000.00 บาท

โครงการ ปร.ด. ว วทยาศาสตรรศ ศกษา ภาคพวเศษ ภาคววชาครทศ ศกษา คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศดรด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

โครงการการจวดการสอนวดทยาศาสตรษ

สธาหรวบนวกเรธยนชว นนมวธยมศศกษาตอน

ต ชนทงธเน ชนบรดบทเปด นฐาน

 1 1/2559-10/2559  20,000.00

อ.วดทวศนษ ฝวกเจรดญผล

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

โครงการจ จดต จตงภาคววชาการตลาดและโลจวสตวกสรแหลลงททน 

- 
อ.ดธารงคษ ถาวร

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

การปรวบปรองกระบวนการให ชบรดการ

ของหนงวยงานภาครวฐ กรณธศศกษา

หนงวยงานภายในมหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ (กธาแพงแสน)

 1 9/2559-9/2561  80,000.00

อ.รองงทดพยษ ไทยสม

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

การพวฒนาผลดตภวณฑษภลมดปวญญาไทย

ในเขตภาคกลางให ชเปด นสดนค ชาทธทระลศก

เพลทอการทงองเทธทยว

 2 9/2559-8/2560  80,000.00

อ.รองงทดพยษ ไทยสม

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

การศศกษาประสดทธดผลการเรธยนรล ชการ

จวดกดจกรรมในรายวดชาสวมมนา สธาหรวบ

นดส ดตหลวกสลตรบรดหารธอรกดจบวณฑดต 

สาขาวดชาการตลาด

 3 9/2559-8/2560  20,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      180,000.00 บาท

โครงการจ จดต จตงภาคววชาคอมพววเตอรรแหลลงททน 

- 
อ.ทนอวงศษ จวกษอพา

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

การจวดการเรธยนการสอนโดยใช ช 

Project based Learning ในรายวดชา

ระบบฐานข ชอมลล สธาหรวบนวกศศกษา

ปรดญญาตรธ

 1 2/2559-1/2560  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

โครงการจ จดต จตงภาคววชาคอมพววเตอรร คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.พดศมวย หาญมงคลพดพวฒนษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

ความพศงพอใจของนดส ดตตงอการจวดการ

เรธยนการสอนด ชวยเวดบไซตษ Edmodo

 1 10/2558-9/2559  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท
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โครงการจ จดต จตงภาคววชาเคมอ คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.วธนาวรรณ สมผล

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การเตรธยมและศศกษาลวกษณะเฉพาะ

ทางกายภาพของสารผลศกรงวมทางยา 

เพลทอปรวบปรองสมบวตดทางเคมธกายภาพ

ของยา

 1 5/2559-4/2560  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

โครงการจ จดต จตงภาคววชาจทลชอวว วทยาแหลลงททน 

- 
อ.จดนตนาถ วงศษชวลดต

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การควดเลลอกแบคทธเรธยสร ชางโพลธแซ

คคารษไรดษจากดดนปนเปลนอนตะกวทวและ

ศวกยภาพในดลดซวบทางชธวภาพ

 1 5/2559-5/2560  12,777.00

ผศ.มลธดรา ศรธถาวร

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

ผศ.พงศษระวธ นดทมน ชอย

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การแยกแบคทธเรธยทธทสามารถยงอย

สลายนธนามวนเครลทองยนตษ

 2 1/2559-1/2560  19,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      31,777.00 บาท

โครงการจ จดต จตงภาคววชาจทลชอวว วทยา คณะศวลปศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ศรวณยษ พรหมสาย

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การควบคอมแบคทธเรธยกงอโรคพลช ใน

พลชตระกลลกะหลธทาโดยวดธธชธวภาพ

 1 5/2559-5/2560  12,777.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      12,777.00 บาท

โครงการจ จดต จตงภาคววชาจทลชอวว วทยา คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.จอฑาทดพยษ โพธดดออบล

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

ผลของพรธไบโอตดกนมถวทวเหลลองตงอ

การเจรดญของโปรไบโอตดกแบคทธเรธย

 1 5/2559-5/2560  12,779.00

ผศ.พรดมา พดรดยางกลร

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      12,779.00 บาท

โครงการจ จดต จตงภาคววชาภาษาอ จงกฤษแหลลงททน 

- 
อ.วดสอทธดด จรลญธววชชวย

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

การใช ชวดธธการสอนการเขธยนภาษา

อวงกฤษเปด นภาษาทธทสองแบบ

บลรณาการในบรดบทมหาวดทยาลวย

ไทย: ความคดดเหดนและปฏดก ดรดยาของ

ผล ชเรธยน

 1 11/2558-4/2559  20,000.00

อ.วดสอทธดด จรลญธววชชวย

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

การพวฒนาการเขธยนภาษาอวงกฤษ

เปด นภาษาทธทสอง

 2 10/2558-9/2559  100,000.00

อ.อรทวย ชวยญา จรลญธววชชวย

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

Dr.Will Baker

     Department of Modern Languages, 

University of Southampton, UK

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท
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โครงการจ จดต จตงภาคววชาภาษาอ จงกฤษ คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ชลศรธ บวณฑดตวดไล

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

เทคนดคการองานภาษาอวงกฤษของ

นดส ดตไทย: ปวญหาเเละแนวทางในการ

พวฒนาทวกษะการองาน

 1 6/2559-8/2560  100,000.00

ผศ.ชลศรธ บวณฑดตวดไล

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

ปวญหาและออปสรรคในการเรธยนวดชา

ภาษอวงกฤษเปด นภาษาตงางประเทศ

 2 2/2559-9/2560  200,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

โครงการททนอทดหนทนงานววจ จยบทคลากร คณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรมศาสตรร มก.ฉกส.แหลลงททน 

- 
อ.อมรเดช นวลมณธ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมโยธาและสดทงแวดล ชอม

การตดดตามการเปลธทยนแปลงตลดทงลธา

นธนาในแมงนธนาโขงสายประธานโดยการมธ

สงวนรงวมของภาคประชาชน

 1 10/2558-9/2559  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

โครงการปรวญญาตรอภาคพวเศษ สาขาเทคโนโลยอสารสนเทศแหลลงททน 

- 
อ.ทนอวงศษ จวกษอพา

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

ระบบแอพพลดเคชวทนร ชานขายขนมไทย

ออนไลนษ

 1 10/2558-9/2559  3,500.00

นางสาว นวชชา ศรธไม ช

     โครงการจวดตว นงสายวดชาคอมพดวเตอรษ คณะ

ศดลปศาสตรษละวดทยาศาสตรษ ม.เกษตร กธาแพงแสน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,500.00 บาท

โครงการปรวญญาตรอสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ ภาคพวเศษแหลลงททน 

- 
รศ.สกาวรวตนษ จงพวฒนากร

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

การออกแบบกระบวนการทางธอรกดจ

และการพวฒนาระบบการวางแผน 

ทรวพยากรองคษกรในองคษกรเสมลอน

 1 10/2558-9/2559  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

โครงการปรวญญาตรอสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ(ภาคพวเศษ) คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรร มหาววทยาล จย

เกษตรศาสตรร

แหลลงททน 

- 

รศ.พดศมวย หาญมงคลพดพวฒนษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

ผลการใช ชเวดบไซตษ Edmodo ในการ

จวดการเรธยนการสอน

 1 10/2558-9/2559  45,000.00

รศ.พดศมวย หาญมงคลพดพวฒนษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

พฤตดกรรมการใช ชสมารษทโฟนของ

นดส ดตหลวกสลตรเทคโนโลยธสารสนเทศ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

วดทยาเขตกธาแพงแสน

 2 10/2558-9/2559  45,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

โครงการปรวญญาตรอสารสนเทศ ภาคพวเศษแหลลงททน 

- 
อ.ทนอวงศษ จวกษอพา

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

การประยอกตษใช ชรลปแบบการเรธยนรล ชแบบ

วดจวยเปด นฐานในรายวดชาการเขธยน

โปรแกรมบน Android

 1 2/2559-1/2560  45,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      45,000.00 บาท

โครงการปรวญญาบรวหารธทรกวจมหาบ จณฑวต (MBA) ภาคพวเศษแหลลงททน 

- 
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ผศ.ปวททมา สอรดยกอล ณ อยอธยา

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร

     ภาควดชาการจวดการธอรกดจ

อดทธดพลของววฒนธรรมองคษการและ

การมองงเน ชนเปด นผล ชประกอบการทธทมธตงอ

ผลการดธาเนดนงานของบรดษวท ผงาน

ประเภทของนววตกรรมและความได ช

เปรธยบในการแขงงขวนของธอรกดจขนาด

กลางและขนาดยงอม ในเขตภาค

ตะววนออกเฉธยงเหนลอตอนบนของ

ประเทศไทย

 1 2/2559-12/2560  70,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

โครงการพ จฒนาศ จกยภาพของบทคลากรดดานงานววจ จย ภาคววชาเทคโนโลยอการศศกษาแหลลงททน 

- 
อ.ไพฑลรยษ ศรธฟชา

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเทคโนโลยธการศศกษา

การจวดสภาพแวดล ชอมทางการเรธยน

แบบความจรดงเสมลอนสธาหรวบออดม

ศศกษาในประเทศไทย

 1 1/2559-6/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

โครงการววจ จยททนว วจ จยสจาหร จบพ จฒนาบ จณฑวตศศกษา(ททน ทวพ.) คณะส จตวแพทยศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.สอกวญญา ทองรวตนษสกอล

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวตวแพทยสาธารณสอขศาสตรษ

การประยอกตษใช ชสารสนเทศทาง

ภลมดศาสตรษ ในการวดเคราะหษปวจจวยการ

เกยตลนนของสวตวษทะเลหายากใกล ชสลญ

พวนธอษในพลนนทธทชายฝวทงของประเทศไทย 

ระหวงางปธ  2549-2558

 1 4/2559-4/2561  150,000.00

ผศ.ชวยเทพ พลลเขตตษ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวตวแพทยสาธารณสอขศาสตรษ

นางสาวแปชงรธทา  ประทธป ณ ถลาง

     นดส ดต ป.โท

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

โครงการววจ จยททนว วจ จยสจาห จบพ จฒนาบ จณฑวตศศกษา(ททน ทวพ.)แหลลงททน 

- 
ผศ.สอกวญญา ทองรวตนษสกอล

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวตวแพทยสาธารณสอขศาสตรษ

ศศกษาความสวมพวนธษของรลปแบบการ

เคลลทอนทธทของช ชางเลธนยงในประเทศ

ไทย ด ชวยเทคนดคการวดเคราะหษเครลอ

ขงายทางสวงคม ระหวงางปธ  พ.ศ. 

2557-2558

 1 4/2559-4/2561  150,000.00

ผศ.ชวยเทพ พลลเขตตษ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวตวแพทยสาธารณสอขศาสตรษ

รศ.นดกร ทองทดพยษ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเวชศาสตรษคลดนดกสวตวษใหญงและสวตวษปง า

นางสาวชญานดศ ประสานวงศษ

     นดส ดต

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

โครงการสลงเสรวมการววจ จยสาขาพ จฒนาส จงคมแหลลงททน 

- 
อ.สานดต ฤทธดดมนตรธ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     สาขาวดชาการบรดหารและพวฒนาสวงคม

การพวฒนาเครลอขงายธรรมาภดบาลท ชอง

ถดทนในด ชานการมธสงวนรงวมในการพวฒนา

และด ชานความโปรงงใส: กรณธศศกษา

เทศบาลเมลองเขาสามยอด อธาเภอ

เมลอง จวงหววดลพบอรธ

 1 3/2559-3/2560  200,000.00
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รศ.สดรดกร กาญจนสอนทร

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภลมดศาสตรษ

การพวฒนาเครลอขงายธรรมาภดบาลท ชอง

ถดทนในด ชานการมธสงวนรงวมในการพวฒนา

และด ชานความโปรงงใส: กรณธศศกษา

เทศบาลเมลองเขาสามยอด อธาเภอ

เมลอง จวงหววดลพบอรธ

 1 3/2559-3/2560  200,000.00

มาตรดนธ รวกษษตรานนทษชวย

     ผล ชทรงคอณวอฒด สาขาพวฒนาสวงคม คณะสวงคม

ศาสตรษ มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

     

พายวพ พยอมยนตษ

     ผล ชทรงคอณวอฒด สาขาพวฒนาสวงคม คณะสวงคม

ศาสตรษ มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

     

ทดพววลยษ รามรง

     สาขาพวฒนาสวงคม คณะสวงคมศาสตรษ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

โครงการสน จบสนทนงานววจ จยทางดดานววทยาการเดวนเร ชอและโลจวสตวกสรทางทะเลแหลลงททน 

- 
อ.พวชรา ศรธพระบอ

     คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา

     ภาควดชาวดทยาการเดดนเรลอและโลจดสตดกสษทางทะเล

การปรวบปรองประสดทธดภาพการใช ช

ทรวพยากรในลานจวดเกดบตล ชส ดนค ชาโดย

ใช ชเทคนดคการจธาลองสถานการณษ

 1 4/2559-3/2560  50,000.00

ผศ.เชฎฐา ชธานาญหลงอ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา

     ภาควดชาวดศวกรรมออตสาหการ

อ.ชลธดดา หลงพลอยพวด

     คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา

     ภาควดชาวดทยาการเดดนเรลอและโลจดสตดกสษทางทะเล

อ.ชาตดนวกรบ แสงสวงาง

     คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา

     ภาควดชาวดทยาการเดดนเรลอและโลจดสตดกสษทางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

โครงการสน จบสนทนจากหนลวยงานภาคร จฐและเอกชนเพชทอการเรอยนการสอนและการววจ จยแหลลงททน 

- 
อ.ฤทวย เรลองธรรมสดงหษ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

การพวฒนาผลดตภวณฑษขนมขบ

เคธนยวจากกล ชวยนธนาว ชา

 1 5/2559-10/2559  150,000.00

อ.น ชองนอช ศดรดวงศษ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

อ.ปารดสอทธดด เฉลดมชวยววฒนษ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

อ.สอจดตตา เรลองรวศมธ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

นางสอนดสา ด ชวงนองม

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

โครงการหล จกสผตร ศษ.ม. สาขาววทยาศาสตรรศ ศกษา ภาคพวเศษแหลลงททน 

- 
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ผศ.พงศษประพวนธษ พงษษโสภณ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

การศศกษาชธวจรดยธรรมของนดส ดต/นวก

ศศกษาสาขาการสอนวดทยาศาสตรษ

 1 10/2558-9/2559  25,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

โครงการหล จกสผตรศวลปศาสตรบ จณฑวต สาขาววชาภาษาอ จงกฤษ(ภาคพวเศษ)แหลลงททน 

- 
อ.อรทวย ชวยญา จรลญธววชชวย

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

ก ดจกรรมการเรธยนภาษาอวงกฤษในชว นน

เรธยน:มธผลตงอการเรธยนรล ชอยงางไร

 1 8/2559-8/2560  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

งบประมาณเงวนรายไดด ภาคววชานวเทศศาสตรร คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ศรวณยษธร ศศดธนากรแก ชว

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

การพวฒนาโมเดลความสวมพวนธษเชดง

สาเหตอการยอมรวบเครลอขงายสวงคมออ

นไลนษของกลองมเจเนอเรชวทนวาย

 1 9/2559-4/2561  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

งบประมาณเงวนรายไดดภาคววชาภาษาตะว จนออกแหลลงททน 

- 
รศ.ปราณธ จงสอจรดตธรรม

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาตะววนออก

การพวฒนาและปรวบปรองหลวกสลตรศดลป

ศาสตรบวณฑดต สาขาวดชาภาษาญธทปอง น

 1 2/2559-8/2559  20,000.00

ผศ.สมจดตรษ ส ดรดรวตนวดทยษ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาตะววนออก

รศ.บอษบา บรรจงมณธ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาตะววนออก

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

งานววจ จยระด จบปรวญญาโทและโครงการววจ จย Senior Projectแหลลงททน 

- 
รศ.ทวธศวกดดด ปดต ดคอณพงศษสอข

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดศวกรรมโยธา

การปรวบปรองคอณสมบวตดทางวดศวกรรม

ของดดนลลกรวงและเถ ชาชานอ ชอยโดย

การผสมซธเมนตษ

 1 9/2559-5/2560  5,000.00

นายสอนดต ประเวระทวง

     นดส ดตบวณฑดตศศกษา ภาควดชาวดศวกรรมโยธา คณะ

วดศวกรรมศาสตรษ ม.เกษตรศาสตรษ วดทยาเขตบางเขน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

เงวนกองททนพ จฒนาอาจารยร คณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

- 
อ.สอธาววลยษ พฤกษษอธาไพ

     คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน

     ภาควดชาบวญชธ

Relative and Incremental 

Information Content of Financial 

Measurements: Evidence from 

the Stock Exchange of Thailand

 1 10/2558-9/2559  120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

เงวนไดดภาคววชาแหลลงททน 

- 
รศ.เสาวลวกษณษ กล ชเจรดญประสดทธดด

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การพวฒนาอยงางยวทงยลนเพลทอเข ชาสลงเมลอง

คารษบอนตธทา: กรณธศศกษากรองเทพมหา

นคร

 1 12/2558-7/2559  400,000.00

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธนพดมพษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธทได ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ

Page 23 of 51

ผศ.สอมาลธ พองมภดญโญ

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การพวฒนาอยงางยวทงยลนเพลทอเข ชาสลงเมลอง

คารษบอนตธทา: กรณธศศกษากรองเทพมหา

นคร

 1 12/2558-7/2559  400,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

เงวนททนพ จฒนาอาจารยรคณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

- 
อ.พลววฒนษ เลดศกอลววฒนษ

     คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน

     ภาควดชาบวญชธ

The rights issuing in emerging 

markets: The comparison 

between Thailand and the 

Philippines

 1 11/2558-10/255

9

 120,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,000.00 บาท

เงวนรายไดด 2559 งบอทดหนทน-ททนอทดหนทนว วจ จย ภาคววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.กฤษฎา ทวธศวกดดดศรธ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

การศศกษารลปแบบการใช ชกลยอทธษหน ชา

จอทธทสองของรายการโทรทวศนษใน

ประเทศไทย

 1 9/2559-10/2560  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

เงวนรายไดด -งบอทดหนทน-โครงการอทดหนทนการทจาว วจ จยสาขาววชาดนตรอไทยแหลลงททน 

- 
ผศ.ภาคม บธารองสอข

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาดนตรธ

การศศกษาทางระนาดทอ ชม เพลงโหม

โรงเยดน: กรณธศศกษาครลประมวล อรรถ

ชธพ และครลสอบดน จวนทรษแก ชว

 1 9/2559-9/2561  70,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

เงวนรายไดดของภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.วรดธ จงอวศญากอล

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การทดสอบความมธประสดทธดภาพของ

ตลาด SET50 Index Options

 1 2/2559-7/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

เงวนรายไดดของภาคววชาเศรษฐศาสตรรเพชทอสน จบสนทนการทจาว วจ จยแหลลงททน 

- 
อ.อรรถสอดา เลดศกอลววฒนษ

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การพวฒนาทางการเงดนและชงองทาง

การสงงผงานของนโยบายการเงดนด ชาน

การให ชส ดนเชลทอ: กรณธศศกษาประเทศ

ไทย

 1 1/2559-7/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

เงวนรายไดดคณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
นางสาวจรดยา สอพรรณ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     สถาบวนภาษาศาสตรษและววฒนธรรมศศกษาราช

นครดนทรษ

พระธาตอประจธาปธ เกดดจธาลองในภาค

กลาง:ความสวมพวนธษของความเชลทอ

และพดธธกรรมกวบการทงองเทธทยวเชดง

ศาสนา

 1 7/2559-7/2560  90,000.00

อ.ธวนวพร เสรธชวยกอล

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาไทย

อ.รวตนพล ชลทนค ชา

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวรรณคดธ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      90,000.00 บาท

เงวนรายไดดคณะมนทษยศาสตรรประจจาปอ งบประมาณ 2559แหลลงททน 

- 
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รศ.กดตดมา อดนทรวมพรรยษ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาศาสตรษ

การรวบวากยสวมพวนธษภาษาไทยของ

เดดกววยกงอนเรธยน

 1 5/2559-5/2560  81,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      81,000.00 บาท

เงวนรายไดดตลางๆของภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.ชลลดา หลวงพดทวกษษ

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การศศกษาต ชนทอนการผลดตเกลลทอ

บรดโภคเสรดมไอโอดธนในเขตภาค

กลาง

 1 1/2559-7/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาครทศ ศกษา คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ทวศนธยษ จวนตดยะ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

การศศกษาปวญหาและกลวดธธการแปล

บทความภาษาอวงกฤษของนดส ดตระดวบ

ปรดญญาตรธ

 1 10/2558-9/2559  23,000.00

อ.จดราภรณษ กาแก ชว

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      23,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาจวตววทยาการศศกษาและการแนะแนวแหลลงททน 

- 
ผศ.มนวสนวนทษ หวตถศวกดดด

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยาการศศกษาและการแนะแนว

การประเมดนความพศงพอใจทธทมธตงอหลวก

สลตรศดลปศาสตรมหาบวณฑดต สาขา

วดชาจดตวดทยาการศศกษาและการแนะ

แนว

 1 1/2559-12/2559  7,000.00

อ.ปวธณา ยอดสดน

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยาการศศกษาและการแนะแนว

รศ.จดตตดนวนทษ บอญสถดรกอล

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยาการศศกษาและการแนะแนว

อ.มฤษฎษ แก ชวจดนดา

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยาการศศกษาและการแนะแนว

ผศ.กรกฎา นวกคดนม

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยาการศศกษาและการแนะแนว

อ.วรางคณา โสมะนวนทนษ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยาการศศกษาและการแนะแนว

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      7,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.วรวรรณ ตอ ชมมงคล

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

กลยอทธษการกธาหนดคอณลวกษณะสดนค ชา

ตราร ชานค ชาปลธก

 1 1/2559-7/2559  200,000.00

ผศ.สอภาณธ หาญพวฒนะนอสรณษ

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การรวมกลองมทางการเงดนและอวตรา

การเจรดญเตดบโตของระบบเศรษฐกดจ

 2 1/2559-9/2559  200,000.00

รศ.โสมสกาว เพชรานนทษ

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

ความเตดมใจจงายเพลทอการบรดหาร

จวดการพลนนทธททางเท ชาของประชาชนใน

กรองเทพมหานคร

 3 11/2558-9/2559  200,000.00
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รศ.วลวยภรณษ อวตตะนวนทนษ

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

ความเตดมใจจงายเพลทอการบรดหาร

จวดการพลนนทธททางเท ชาของประชาชนใน

กรองเทพมหานคร

 3 11/2558-9/2559  200,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      600,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.สอปรธยา ควรเดชะคอปตษ

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การพวฒนาศวกยภาพผลดตภวณฑษผ ชา

ท ชองถดทน : กรณธศศกษาในพลนนทธทจวงหววด

เพชรบอรธ

 1 10/2558-9/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

เงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ธนสดน ถนอมพงษษพวนธษ

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การววดโอกาสในการเพดทมระดวบความ

ซวบซ ชอนของประเทศผงานการขยาย

ประเภทสดนค ชาสงงออกทธทซวบซ ชอน

 1 2/2559-9/2559  200,000.00

ผศ.ชดดตะววน ชนะกอล

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

ลวกษณะทางเศรษฐกดจ สอรา และ

อวตราการฆงาตววตายในประเทศไทย

 2 10/2558-8/2559  200,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

เงวนรายไดดสถาบ จนคดนควดาและพ จฒนาผลวตภ จณฑรอาหารแหลลงททน 

- 
นางสาวกวญญรวตนษ กวญญาคธา

     สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร

     ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ

ผลดตภวณฑษเมดดบธดโปรไบโอตดก 1 3/2559-2/2560  97,000.00

นายววนชวย พวนธษทวธ

     สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร

     ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ

นางพวทธดนวนทษ วารดชนวนทษ

     สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร

     ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ

นางเขมพวษ ตรธสอวรรณ

     สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร

     ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ

นางสาวจอฑามาศ กลดทนโซดา

     สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร

     ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      97,000.00 บาท

เงวนสน จบสน จนการทจาว วจ จยทางสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ ของโครงการจ จดต จตงภาคววชาคอมพววเตอรรแหลลงททน 

- 
รศ.สกาวรวตนษ จงพวฒนากร

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

การวดเคราะหษข ชอมลลของการออกแบบ

ระบบสารสนเทศในรายวดชาสหกดจ

ศศกษาโดยใช ชกระบวนการเหมลอง

ข ชอมลล

 1 10/2558-9/2559  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

เงวนสน จบสนทนการทจาปจญหาพวเศษระด จบปรวญญาตรอและบ จฒฑวตศศกษาแหลลงททน 

- 
อ.วชดรญาณษ ธงอาสา

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวตววดทยา

ผลของสาร p-coumaric acid ในหนล

ไมซษทธทถลกเหนธทยวนธาให ชเกดดภาวะสมอง

ขาดเลลอดและภาวะเลลอดไปเลธนยง

สมองลดลงตงอเนลทองยาวนาน

 1 6/2559-12/2560  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท
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ททนคณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.บอญอ ชอม โฉมทธ

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสถดตด

การสร ชางแผนแบบทธทมธประสดทธดภาพ

สธาหรวบการทดลองแบบผสม

 1 8/2559-12/2561  100,000.00

นางสาววาศดนธ ประดวบศรธ

     ไมงระบอหนงวยงาน

     

John Borkowski

     ไมงระบอหนงวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนคณะววทยาศาสตรร ศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.สอทวศนา ณ พวทลอง

     คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษพลนนฐานและพลศศกษา

การระบอหาชว นนพลวงงานทธททธาให ชเกดดสธ

ในมรกตด ชวยวดธธเฟดรษสพรดนซดเพดล

 1 10/2558-9/2559  80,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ททนคณะววศวกรรมศาสตรรศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.สลบสกอล คอรอรวตนษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกล

การปรวบปรองระบบระบายอากาศในโรง

งานหลอมและขศนนรลปโลหะทธทไมงใชง

เหลดก

 1 6/2559-3/2560  80,000.00

ผศ.สถาพร เชลนอเพดง

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกล

เอกชวย แวงวรรณ

     โครงการวดศวกรรมความปลอดภวยและการจวดการ

สดทงแวดล ชอม

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      80,000.00 บาท

ททนคณะส จงคมศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.อวงกลร หงษษคณานอเคราะหษ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

แนวคดด รลปแบบและการจวดทธาสดนค ชา

ทางววฒนธรรมในบรดบทการทงอง

เทธทยว: กรณธศศกษาตลาดรดมยม 2437 

และชอมชนบ ชานกง ตธาบลบ ชานกง 

อธาเภอกงไกรลาศ จวงหววดสอโขทวย"

 1 10/2558-9/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนโครงการววจ จยภายใตดททนสน จบสนทนการววจ จยฯ คณะส จงคมศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ศยามล เอกะกอลานวนตษ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยา

อดทธดพลของความฉลาดทางอารมณษ

ทธทมธตงอความผาสอกและการปฏดบวตดงาน

ของเจ ชาหน ชาทธทดลแลลลกค ชาทาง

โทรศวพทษ กลองมธอรก ดจเทคโนโลยธ

สารสนเทศและการสลทอสาร

 1 10/2558-9/2559  99,100.00

ผศ.ถววลยษ เนธยมทรวพยษ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจดตวดทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      99,100.00 บาท

ททนโครงการววจ จยหนดาใหมลคณะววศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

- 
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อ.ชดนธวนยษ อารธประเสรดฐ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกล

การสธารวจและศศกษาคอณลวกษณะของ

ขยะชอมชนเพลทอนธามาผลดตเชลนอเพลดง

ทดแทนโดยใช ชเทคโนโลยธการแปรรลป

ด ชวยกระบวนการทางเคมธความร ชอน

 1 10/2558-9/2559  200,000.00

ผศ.วดชวย ศดวะโกศดษฐ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนจากเงวนรายไดดตลาง ๆ ของภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.พอฒดพวฒนษ ทวธวชดรพวฒนษ

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การศศกษา สอขภาพ และการเจรดญเตดบ

โตทางเศรษฐกดจของไทยและ

ประเทศอาเซธยน

 1 2/2559-8/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนจากเงวนรายไดดตลางๆ ของภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ศดวพงศษ ธธรอธาพน

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

ผลของววฒนธรรมตงอการทอจรดตในการ

ปลงอยกล ชของธนาคาร

 1 1/2559-9/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนจทดประกายน จกว วจ จย โครงการจ จดต จตงภาคววชาเคมอแหลลงททน 

- 
อ.นงพงา จรวสโสภณ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การศศกษาองคษประกอบทางเคมธและ

ฤทธดดการยวบยว นงอนอมลลอดสระจากพลช

วงศษ Magnoliaceae

 1 10/2558-10/255

9

 20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนจทดประกายน จกว วจ จย โครงการจ จตต จตงภาคววชาเคมอ คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.กมลทดพยษ ขวตตดยะวงศษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

สมบวตด และการยงอยสลายทางชธวภาพ 

ของโคพอลดเมอรษจากลธแวน และพอลด

แลคตดกแอสดด (PLA)

 1 6/2559-6/2560  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนนว จตกรรม คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
ผศ.สมชาย ดอนเจดธยษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน

โครงการพวฒนาระบบตรวจววดและ

เกดบข ชอมลลออตอ-ออทกวดทยาจากระยะ

ไกล

 1 7/2559-7/2560  150,000.00

อ.จวกกรดช พฤษการ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมคอมพดวเตอรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ททนพ จฒนาผลวตภ จณฑรนว จตกรรมแหลลงททน 

- 
อ.กาญจนพวนธอษ สอขวดชชวย

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟชา

โครงการพวฒนา ระบบหองนยนตษเตะ

ฟอตบอลขนาดเลดก เพลทอการศศกษา

 1 9/2559-8/2560  800,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

ททนพ จฒนาศ จกยภาพ คณะส จตวแพทยศาสตรร ม.เกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
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รศ.อธานาจ พววพลเทพ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเภสวชวดทยา

การประเมดนการสวมผวสสารพดษจาก

เชลนอราอะฟลาทอกซดนบธ 1 และโอครงา

ทอกซดนเอในชา

 1 10/2558-9/2559  100,000.00

ผศ.ศรวญญา พววพลเทพ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเภสวชวดทยา

ผศ.กาญจนา อดทมศดลปษ

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเภสวชวดทยา

ผศ.พรรณวดมล ตวนหวน

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเภสวชวดทยา

ผศ.ออสอมา เจดมนาค

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเภสวชวดทยา

นางสาวนฤมล กลางแก ชว

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเภสวชวดทยา

นางสาวนภสร เผงาชลศวกดดด

     คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเภสวชวดทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนพ จฒนาศ จกยภาพทางการววจ จย ภาคววชาพลศศกษาแหลลงททน 

- 
ผศ.นพรวตนษ ศอทธดถกล

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

ประสดทธดผลของการจวดการเรธยนรล ช

ว ดชาสอขภาพผล ชบรดโภคโดยใช ชวดธธการ

เรธยนรล ชแบบมธสงวนรงวม

 1 8/2559-2/2560  10,000.00

อ.นวนทษนภวส (ศดรดขววญ) เกตนษโกศวลยษ (ดวงดาว

ประกาย)

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ททนพ จฒนาศ จกยภาพน จกววจ จย ประจจาปอ งบประมาณ 2558โครงการจ จดต จตงภาคววชาภาษาอ จงกฤษคณะศวลปศาสตรร

และว วทยาศาสต

แหลลงททน 

- 

ผศ.รวชดาวรรณ คงสวตยษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

ประสดทธดผลของการใช ชเพลงภาษา

อวงกฤษในการเรธยนภาษาอวงกฤษพลนน

ฐานของนดส ดตชว นนปธทธท 1 มหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ วดทยาเขตกธาแพงแสน

 1 6/2559-6/2560  45,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      45,000.00 บาท

ททนพ จฒนาศ จกยภาพในการทจางานววจ จยของภาคววชาเทคโนโลยอและการจ จดการสวทงแวดลดอมแหลลงททน 

- 
ผศ.วดรงคษ จวนทร

     คณะสดทงแวดล ชอม

     ภาควดชาเทคโนโลยธและการจวดการสดทงแวดล ชอม

ทดสอบทฤษฎธการรวมกลองมของชนดด

พวนธอษในแนวเขตข ชามกวนระหวงางปง า

รงู อนสองและปง าแกง

 1 10/2558-9/2560  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนรายไดดภาคววชาแหลลงททน 

- 
รศ.ศศดวดมล มธอธาพล

     คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน

     ภาควดชาบวญชธ

การใช ชเปชาหมายในการคดดต ชนทอนใน

ออตสาหกรรมยานยนตษ

 1 1/2559-7/2559  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท
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ททนว วจ จย กองททนคณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.มาลดนธ ประพดณวงศษ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

โครงการวดจวยและพวฒนารลปแบบการ

จวดการเรธยนรล ชแบบผสมผสาน

เทคโนโลยธเพลทอพวฒนามาตรฐาน

วดชาชธพของครลด ชานทวกษะภาษาและ

ววฒนธรรม

 1 3/2559-3/2560  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ททนว วจ จยเง วนรายไดดคณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.พวชรา วาณดชวศดน

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาอาชธวศศกษา

แนวทางการพวฒนาคอณลวกษณะพศง

ประสงคษของนดส ดตครล

 1 8/2559-5/2560  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ททนว วจ จยเง วนรายไดดคณะศศกษาศาสตรร ประจจาปอ งบประมาณ พ.ศ.2559แหลลงททน 

- 
รศ.สอวรรณา นาควดบลลยษวงศษ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาอาชธวศศกษา

การวดเคราะหษเส ชนทางความสธาเรดจใน

วดชาชธพครลอาชธวศศกษา

 1 6/2559-2/2560  30,000.00

ผศ.สลตดเทพ ศดรดพดพวฒนกอล

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาอาชธวศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ททนว วจ จยจากคณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.เศรษฐกร กาเมลอง

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟชาและคอมพดวเตอรษ

การประมาณคงาชงองสวญญาณทธทไมงมธ

การชงวยเหลลอจากสวญลวกษณษนธารงอง

ในการสลทอสารแบบรงวมมลอกวน

 1 10/2558-9/2559  35,000.00

นายจามร ดวงกอลสา

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟชาและคอมพดวเตอรษ

การศศกษาการควบคอมการไหลของ

แกบสชธวภาพ ด ชวยอวลกอรดทศมแปร

เปลธทยนได ช

 2 10/2558-9/2559  20,000.00

อ.เศรษฐกร กาเมลอง

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟชาและคอมพดวเตอรษ

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      55,000.00 บาท

ททนว วจ จยตามแผนปฏวบ จต วการ  ของคณะพาณวชยนาวอนานาชาตวแหลลงททน 

- 
อ.วรวอฒด โปบ ะมา

     คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา

     ภาควดชาวดทยาการเดดนเรลอและโลจดสตดกสษทางทะเล

โครงการความเปด นไปได ชในการใช ช

ยานบดนกล ชภวยทางทะเล เพลทอการชงวย

เหลลอผล ชประสบภวยทางทะเล

 1 4/2559-4/2560  50,000.00

ผศ.เฉลดมพงษษ เสนารวกษษ

     คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา

     ภาควดชาวดทยาการเดดนเรลอและโลจดสตดกสษทางทะเล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททนว วจ จยตามแผนปฏวบ จต วการ ปอ งบประมาณ 2558 คณะพาณวชยนาวอนานาชาตวแหลลงททน 

- 
อ.มานดตยษ ลธก ดจววฒนะ

     คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา

     ภาควดชาวดศวกรรมทางทะเล

การศศกษาเชดงทดลอง เรลทอง การตอบ

สนองเชดงดวดของคานแซนวดซแบบ

เหลดกคอนกรธตเหลดกทธทมธข ชอตงอรวบการ

เฉลอนแบบแผงนเหลดกเอธยง

 1 10/2558-9/2559  85,600.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      85,600.00 บาท
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ททนว วจ จยเพชทอการตอพวมพรแหลลงททน 

- 
อ.ชลดตา บวณฑอวงศษ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

ตววตน การดดนนรน และการตงอรองผงาน

ชธวดตทางศาสนาของ "ผอ ชหญดงกธาปง" 

ในหมลงบ ชานมอสลดมชายแดนใต ช

 1 10/2558-9/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนว วจ จยภาคววชาภาษาตลางประเทศแหลลงททน 

- 
อ.ศดรดพร เลดศไพศาลวงศษ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาตงางประเทศ

The Effects of American English 

Consonants and Vowels 

Perception Training on Speech 

Production: the Case of Thai 

Learners

 1 10/2558-9/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนว วจ จยภาคววชาภาษาตลางประเทศ ประจจาปอ งบประมาณ 2559แหลลงททน 

- 
ผศ.นวพร สรรประเสรดฐ สโนดดน

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาตงางประเทศ

Rethinking Culture Teaching in 

English Language Programmes in 

Thailand

 1 10/2558-9/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนว วจ จยสถาบ จน คณะสถาปจตยกรรมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนดกานตษ ยดนมประยลร

     คณะสถาปวตยกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชานววตกรรมอาคาร

โครงการวดจวยเพลทอพวฒนาหลวกสลตร

ปรวชญาดอษฎธบวณฑดต สาขาวดชานววต

กรรมอาคาร หลวกสลตรใหมง ปธการ

ศศกษา 2559

 1 1/2559-6/2559  20,000.00

อ.โสภา วดศดษฏษศวกดดด

     คณะสถาปวตยกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชานววตกรรมอาคาร

ผศ.ภวทรนวนทษ ทวกขนนทษ

     คณะสถาปวตยกรรมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชานววตกรรมอาคาร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนว วจ จยสาขาหล จกสผตรและการสอนแหลลงททน 

- 
อ.มาลดนธ ประพดณวงศษ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

สมรรถนะทางววฒนธรรม: ความเชลทอ

และการปฏดบวตดของครลสอนภาษา

อวงกฤษในประเทศไทย

 1 8/2559-7/2561  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนว วจ จยอาจารยรใหมล คณะอทตสาหกรรมเกษตรแหลลงททน 

- 
อ.อภดชญา ลธลาวณดชกอล

     คณะออตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควดชาเทคโนโลยธออตสาหกรรมเกษตร

การทธานายการตวดสดนใจซลนอสดนค ชา

อาหารพร ชอมบรดโภคของไทยในมหา

นครเซธทยงไฮ ช โดยใช ชแบบจธาลองความ

ถดถอยและแบบจธาลองเครลอขงาย

ประสาทเทธยม

 1 5/2559-6/2560  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ททนศผนยรว วจ จยและพ จฒนาพชชผ จกเขตรดอนแหลลงททน 

- 
อ.อารธรวตนษ ภาคพดธเจรดญ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

การศศกษาผลตอบแทนจากการ

ดธาเนดนการโครงการของศลนยษวดจวยและ

พวฒนาพลชผวกเขตร ชอน (TVRDC)

 1 7/2559-12/2559  225,800.00
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อ.รพธ ดอกไม ชเทศ

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาสงงเสรดมและนดเทศศาสตรษเกษตร

การศศกษาผลตอบแทนจากการ

ดธาเนดนการโครงการของศลนยษวดจวยและ

พวฒนาพลชผวกเขตร ชอน (TVRDC)

 1 7/2559-12/2559  225,800.00

ผศ.เชดดพงษษ ขธระจดตตษ

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาสงงเสรดมและนดเทศศาสตรษเกษตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      225,800.00 บาท

ททนสน จบสนทนการทจาว วจ จยประจจาปอ  งบประมาณ 2559แหลลงททน 

- 
ผศ.มลธดรา ศรธถาวร

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การพวฒนาเจลล ชางมลอสลตรผสม

สารสกวดสมอนไพรฆงาเชลนอแบคทธเรธยกงอ

โรค

 1 5/2559-5/2560  12,779.00

อ.จดนตนาถ วงศษชวลดต

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      12,779.00 บาท

ททนสน จบสนทนการทจาว วจ จยระด จบปรวญญาตรอ คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.เยาวภา อรงามศดรดรอจดเวทยษ

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจอลชธววดทยา

ยธสตษทธทควดแยกได ชจากเหดดและความ

สามารถในการเพดทมผลผลดตเหดด

 1 5/2559-6/2560  13,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนการทจาว วจ จยระด จบปรวญญาตรอ คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร (Undergraduate 

Research Ma

แหลลงททน 

- 

ผศ.กวนตภณ คลหาพวฒนกอล

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ

การขยายความสวมพวนธษของจธานวนฟด

โบนวชชธและลลควส

 1 12/2559-5/2560  6,000.00

กวญญารวตนษ  ทองสดงหษ

     Department of Mathematics, Faculty of 

Science, Kasetsart University

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      6,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนการทจาว วจ จยระด จบปรวญญาตรอ คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ปอ การศศกษา 2559แหลลงททน 

- 
อ.เยาวภา อรงามศดรดรอจดเวทยษ

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจอลชธววดทยา

แบคทธเรธยทธทควดแยกจากเหดดและความ

สามารถในการเพดทมผลผลดตของเหดด

 1 5/2559-6/2560  13,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนการเผยแพรลผลงานในวารสารระด จบนานาชาตว โครงการจ จดต จตงภาคววชาเคมอแหลลงททน 

- 
อ.นงพงา จรวสโสภณ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การสวงเคราะหษ การออกฤทธดดยวบยว นง

เชลนอรา และการศศกษาเคมธเชดงทฤษฎธ

ของอนอพวนธษคลมารดน

 1 10/2558-9/2559  40,000.00

ผศ.บอญเดช เบดกฟชา

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

อ.ววนเพดญ เหลงาศรธไพบลลยษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท
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ททนสน จบสนทนการววจ จย คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.ชไมภวค เตชวสอนวนตษ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาศาสตรษ

การเปลธทยนแปลงกลวดธธการเรธยนรล ช

ภาษาตงางประเทศของนดส ดตไทย

 1 3/2559-3/2560  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนการววจ จย โครงการจ จดต จตงภาคววชาเคมอแหลลงททน 

- 
อ.ทรงธรรม เรลองชวยทวธสอข

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การสวงเคราะหษนาโนคลวสเตอรษเงดน

เพลทอใช ชเปด นตววตรวจจวบไอออนของ

โลหะ

 1 6/2559-6/2560  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนการววจ จย ภาคววชาศวลปศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ว วทยา

เขตกจาแ

แหลลงททน 

- 

ผศ.ทดสววส ธธารงสานตษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาศดลปศาสตรษ

ปรวชญาพอทธศาสนาในวรรณกรรม

แนวแปลกวดสวยของอวลแบรษต กามลสษ

 1 11/2558-10/255

9

 40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนการววจ จยคณะมนทษยศาสตรร ประจจาปอ งบประมาณ 2559แหลลงททน 

- 
อ.วอฒดนวนทษ แก ชวจวนทรษเกตอ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาไทย

The Face Thailand: กลวดธธความไมง

สอภาพในรายการเรธยลลดตธนโชวษ

 1 3/2559-3/2560  41,450.00

อ.วดภาดา รวตนดดลก ณ ภลเกดต

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาไทย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      41,450.00 บาท

ททนสน จบสนทนการววจ จยเพชทอการตอพวมพร คณะส จงคมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ปอรดนทรษ นาคสดงหษ

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

พรานบอญ: การประกอบสร ชางความ

หมายและการกลายมาเปด นววตถอทาง

ความเชลทอ

 1 1/2559-12/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนการววจ จยเพชทอการตอพวมพรของคณาจารยรคณะส จงคมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ประจจาปอ งบ

ประมาณ 2

แหลลงททน 

- 

ผศ.ณวฐวธณษ บอนนาค

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชารวฐศาสตรษและรวฐประศาสนศาสตรษ

ความยวทงยลนของชอมชนผงานการจวดการ

ทงองเทธทยวอยงางยวทงยลน: กรณธศศกษา

แนวทางการจวดการทงองเทธทยวเชดง

ววฒนธรรมอยงางยวทงยลนในเขตอธาเภอ

โพธาราม จวงหววดราชบอรธ

 1 12/2558-9/2559  300,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      300,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนการววจ จยและพ จฒนาเชวงพชตนทอทแกลคณาจารยรของคณะส จงคมศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ธธราพร ทองปวญญา

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

การพวฒนาการทงองเทธทยวตลาดนธนา

อยงางยวทงยลนบนพลนนฐานของอวตลวกษณษ

และการมธสงวนรงวมของชอมชน: กรณธ

ศศกษาตลาดนธนาดธาเนดนสะดวก จวงหววด

ราชบอรธ

 1 1/2559-9/2560  250,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      250,000.00 บาท
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ททนสน จบสนทนโครงงานจทลชอวว วทยาของคณะววทยาศาสตรรและของภาคววชาจทลชอวว วทยาแหลลงททน 

- 
ผศ.สอรางคษ สอธดราวอธ

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจอลชธววดทยา

การผลดตหววเชลนอเทมเปชในห ชองปฏดบวตด

การและอายอการเกดบรวกษา

 1 10/2558-5/2559  13,000.00

นายววนชวย พวนธษทวธ

     สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร

     ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ

นางสาวปววนรวตนษ ประโยชนษอมรกอล

     ไมงระบอหนงวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนโครงงานจทลซอวว วทยาของคณะววทยาศาสตรรและของภาคววชาจทลชอวว วทยาแหลลงททน 

- 
ผศ.สอรางคษ สอธดราวอธ

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจอลชธววดทยา

การศศกษาชนดดของนธนาทธทใช ชแชงถวทว

เหลลองและปรดมาณหววเชลนอตงอคอณภาพ

เทมเปช

 1 10/2558-5/2559  13,000.00

นางสาวณอวรา จธานงกดจ

     ไมงระบอหนงวยงาน

     

นายววนชวย พวนธษทวธ

     สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร

     ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนงานววจ จยแหลลงททน 

- 
ผศ.ภาสดณธ วรชนะนวนทษ

     คณะสดทงแวดล ชอม

     ภาควดชาเทคโนโลยธและการจวดการสดทงแวดล ชอม

การเปรธยบเทธยบผลของการเลธนยงกอ ชง

ขาวแวนนาไม (Litopenaeus 

Vannamei) แบบผสมผสานในระบบ

ปดดและแบบพวฒนาตงอผลผลดตของกอ ชง

และการจวดการคอณภาพนธนา

 1 8/2559-8/2561  20,000.00

ทดพยษวดภา มธไชย

     คณะสดทงแวดล ชอม ม.เกษตรศาสตรษ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนงานววจ จย คณะววทยาการจ จดการ มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ว วทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.ณวฐวอฒด ทรวพยษสมบวตด

     คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา

     ภาควดชาการเงดนและการบวญชธ

ผลกระทบของรายการกธาไรขาดทอน

เบดดเสรดจอลทนทธทมธตงอการจวดการกธาไร

 1 5/2559-5/2560  60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนงานววจ จยนวส วตปรวญญาตรอแหลลงททน 

- 
นางสาวสอวรรณา คงศดลปษ

     โครงการจวดตว นงสายวดชาคอมพดวเตอรษ คณะ

ศดลปศาสตรษละวดทยาศาสตรษ ม.เกษตร กธาแพงแสน

     

ระบบสารสนเทศข ชอมลลพลนนทธทเพาะ

ปลลกของเกษตรกรระดวบครววเรลอนบน

แอนดรอยดษ

 1 10/2558-9/2559  3,500.00

อ.ทนอวงศษ จวกษอพา

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

นางสาวธมลวรรณ กลดทนระรวย

     โครงการจวดตว นงสายวดชาคอมพดวเตอรษ คณะ

ศดลปศาสตรษละวดทยาศาสตรษ ม.เกษตร กธาแพงแสน

     

แอพพลดเคชวทนแจ ชงเตลอนอาหารกงอน

ววนหมดอายอบนแอนดรอยดษ

 2 10/2558-9/2559  3,500.00
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อ.ทนอวงศษ จวกษอพา

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดตด และคอมพดวเตอรษ

แอพพลดเคชวทนแจ ชงเตลอนอาหารกงอน

ววนหมดอายอบนแอนดรอยดษ

 2 10/2558-9/2559  3,500.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      7,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนจากโครงการหล จกสผตรปร จชญาดทษฏอบ จณฑวต สาขาววชาว วทยาศาสตรรศ ศกษา (ภาคพวเศษ)แหลลงททน 

- 
ผศ.นวนทรวตนษ เครลออดนทรษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

การพวฒนาการจวดการเรธยนรล ชโดยใช ช

ประเดดนทางสวงคมทธทเกธทยวข ชองกวบ

วดทยาศาสตรษ เพลทอสงงเสรดมทวกษะการ

โต ชแย ชงของนวกเรธยนระดวบชว นนมวธยม

ศศกษาปธทธท 3

 1 11/2558-6/2560  20,000.00

นางสาวภาวดณธ รวตนคอน

     นดส ดตปรดญญาเอก ปร.ด.วดทยาศาสตรษศศกษา (ภาค

พดเศษ)

     

อ.กอลธดดา นอกลลธรรม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

ผศ.นวนทรวตนษ เครลออดนทรษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

การพวฒนาความเข ชาใจเกธทยวกวบสะเตดม

ศศกษาและออกแบบการสอนแบบสลบ

เสาะหาความรล ชในเนลนอหาสะเตดมของ

นดส ดตครลสาขาวดทยาศาสตรษ

 2 11/2558-6/2560  20,000.00

นางสาวศดรดพร เครลอทอง

     นดส ดตปรดญญาเอก วดทยาศาสตรษศศกษา (ภาคพดเศษ)

     

อ.กอลธดดา นอกลลธรรม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศดรด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

ผศ.นวนทรวตนษ เครลออดนทรษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

การเสรดมสร ชางความสามารถในการคดด

อยงางมธวดจารญาณของนวกเรธยนชว นน

มวธยมศศกษาปธทธท 1 โดยใช ชวดธธการสลบ

เสาะหาความรล ชทางวดทยาศาสตรษ

 3 3/2559-6/2560  20,000.00

นางกดตดศาอร เหลงาเหมมณธ

     นดส ดตปรดญญาเอก วดทยาศาสตรษศศกษา (ภาคพดเศษ)

     

ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศดรด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

อ.กอลธดดา นอกลลธรรม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนจากเงวนรายไดดของภาคววชาเศรษฐศาสตรรเพชทอทจาว วจ จยแหลลงททน 

- 
อ.นนทรษ วรพาณดชชษ

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การพยากรณษ การเปรธยบเทธยบ และ

การศศกษาความสวมพวนธษของตววชธนววด

การทอจรดตและธรรมาภดบาลในระดวบ

สากล

 1 1/2559-7/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนททนว วจ จย (ททนจทดประกายน จกว วจ จยเคมอ) โครงการจ จดต จตงภาคววชาเคมอ คณะศวลปศาสตรรและว วทยา

ศาสตรร

แหลลงททน 

- 
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อ.ศศดวดธ บอญญะออทธยาน

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การดวดแปลงโครงสร ชางของเซอรษราทธ

นไดออลทธทมธความเปด นพดษตงอเซลลษ

มะเรดง

 1 7/2559-7/2560  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนททนว วจ จย โครงการจ จดต จตงภาคววชาเคมอ ประจจาปอ งบประมาณ 2559แหลลงททน 

- 
อ.ทดพยษวรรณ รองงสวงาง

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การพวฒนาออปกรณษตรวจววดบนฐาน

กระดาษรงวมกวบเทคนดคเคมธไฟฟชาเพลทอ

ตรวจววดแคดเมธยมและตะกวทวใน

ตววอยงางข ชาว

 1 8/2559-8/2560  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนททนว วจ จย ประจจาปอ งบประมาณ 2559 โครงการจ จดต จตงภาคววชาเคมอแหลลงททน 

- 
อ.อาทร ลอยสรวงสดน

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การศศกษาอวนตรกดรดยาระหวงางสาร

ประกอบพอลดฟธนอลสกวดจาก

ธรรมชาตดและเอนไซมษเซอทลอดน 1 

ด ชวยระเบธยบวดธธโมเลคดวลารษดอกกดนง

และวดธธโมเลคดวลารษไดนามดกสษซอมดเล

ชวทน

 1 9/2559-10/2560  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนททนว วจ จย สาขาชอวว วทยา สาขาพ จนธทศาสตรร สาขาชอวเคมอ ภาคววชาว วทยาศาสตรร ประจจาปอ  2559แหลลงททน 

- 
อ.รวชพล พะวงศษรวตนษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

ผลของออณหภลมดการเกดบรวกษาตงอการ

เปลธทยนแปลงคอณภาพทางเคมธและ

จอลดนทรธยษของเครลทองดลทมเพลทอสอขภาพ

จากใบมะรอม

 1 6/2559-6/2560  28,906.00

ผศ.จอฑาทดพยษ โพธดดออบล

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      28,906.00 บาท

ททนสน จบสนทนททนว วจ จย หล จกสผตรววทยาศาสตรรชอวผลวตภ จณฑร ภาคววชาว วทยาศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและว วทยา

ศาสตรร ม

แหลลงททน 

- 

อ.รวชพล พะวงศษรวตนษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

ผลของการปรวบสภาพววชพลชนธนาตงอ

การผลดตแกบสชธวภาพจากมลลววว

โดยกระบวนการหมวกแบบกะ

 1 6/2559-6/2560  9,000.00

นางสาวกดตตดยา ปชอมเงดน

     หลวกสลตรวดทยาศาสตรษชธวผลดตภวณฑษ ภาควดชาวดทยา

ศาสตรษ

     

อ.ประภา โซบะสลาม

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      9,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนททนว วจ จย หล จกสผตรววทยาศาสตรบ จณฑวต สาขาววทยาศาสตรรชอวภาพ ประจจาปอ งบประมาณ 2559แหลลงททน 

- 
อ.ปดยะมาศ ศรธรวตนษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

ผลของออกซดนตงอการชวกนธาให ชเกดด

รากของแบลดกเบอรธทในสภาพปลอด

เชลนอ

 1 6/2559-6/2560  8,550.00

นางสาวกานดารวตนษ  ส ดงหษเจรดญ

     หลวกสลตรวดทยาศาสตรบวณฑดต สาขาวดทยาศาสตรษ

ชธวภาพ
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      8,550.00 บาท

ททนสน จบสนทนททนว วจ จย หล จกสผตรววทยาศาสตรรบ จณฑวต สาขาววทยาศาสตรรชอวภาพ ภาคววชาว วทยาศาสตรร คณะ

ศวลปศาสตรร

แหลลงททน 

- 

อ.รวชพล พะวงศษรวตนษ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

สภาวะทธทเหมาะสมของการปรวบสภาพ

ฟางข ชาวเพลทอการผลดตนธนาตาลรธดดวซษ

โดยวดธธบดอกซษ-เบหษนเคน

 1 6/2559-6/2560  11,150.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      11,150.00 บาท

ททนสน จบสนทนว วจ จย (งบเหลชอจลาย) 2559แหลลงททน 

- 
ผศ.อรวรรณ ชอณหชาตด

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การทธานายจธานวนจอลดนทรธยษทว นงหมด

ในนธนานมดดบโดยใช ชปวจจวยทาง

กายภาพและเคมธด ชวยปวญญาประดดษฐษ

 1 10/2558-9/2559  150,000.00

รศ.ดร.บวณฑดต สอขสววสดดด

     ภาควดชาครอศาสตรษเครลทองกล คณะครอศาสตรษ

ออตสาหกรรม มหาวดทยาลวยเทคโนโลยธพระจอมเกล ชา

พระนครเหนลอ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนว วจ จย คณะววทยาศาสตรร ศรอราชา มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ว วทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.มาลดนธ พรหมขวตดแก ชว

     คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษพลนนฐานและพลศศกษา

การคธานวณทางเคมธควอนตวมเพลทอ

ทธานายการกระตอ ชนอาการแพ ชทางผดว

หนวงสธาหรวบสารประกอบเคมธอดนทรธยษ

 1 3/2559-3/2560  80,000.00

อ.จวนทรษเพดญ ตว นงจดตรเจรดญกอล

     คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษพลนนฐานและพลศศกษา

ผลของนธนามวนหอมระเหยจากกระวาน

และเทพธาโรตงอการเจรดญเตดบโตและ

การแสดงออกของยธนต ชานอนอมลล

อดสระในเซลลษมะเรดงตงอมลลกหมาก

 2 4/2559-3/2560  80,000.00

ผศ.ดร.รอ ชงตะววน สอภาพผล

     ภาควดชาสรธรวดทยา คณะแพทยศาสตรษ มหาวดทยา

ลวยศรธนครดนทรวดโรฒ

     

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      160,000.00 บาท

ททนสน จบสนทนว วจ จย คณะววศวกรรมศาสตรรศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.สอธาทดพยษ วดทยปดยานนทษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกล

การสนวบสนอนการวดจวย เพลทอสร ชางองคษ

ความรล ชใหมง

 1 9/2559-3/2560  27,500.00

ผศ.สถาพร เชลนอเพดง

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      27,500.00 บาท

ททนอทดหนทน โครงการววจ จยคณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.รอจดรา เส ชงเนตร

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาไทย

“การสธารวจความต ชองการของแรงงาน

เพลทอปรวบปรองหลวกสลตรศดลปศาสตร

บวณฑดต  สาขาวดชาภาษาไทยเพลทอการ

สลทอสารสธาหรวบชาวตงางประเทศ”

 1 6/2559-6/2560  10,000.00

อ.พวชราพรรณ กะตากลล

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาไทย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธนพดมพษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธทได ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ 



รายละเออยดโครงการววจ จยทอทไดดร จบททนอทดหนทนว วจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

จจาแนกตามแหลลงททน

ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ

( บาท )

ระยะเวลา

ดจาเนวนการววจ จย

ชชทอโครงการววจ จย คณะผผ ดว วจ จยลจาด จบ

Page 37 of 51

ททนอทดหนทนการววจ จย คณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

- 
นางสาวกรรณดการษ ถนอมสดทธดด

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

การตรวจหาปรดมาณแคโรทธนอยดษใน

ผวกหวานปง าด ชวยเทคนดคโครมาโทกรา

ฟธของเหลวสมรรถนะสลง

 1 10/2558-9/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจ จย คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
ผศ.นดมดตร เฉดดฉวนทษพดพวฒนษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน

การศศกษาคงาสวมประสดทธดดการซศมผงาน

สธาหรวบเบนโทไนทษผสมกวบดดนลลกรวง

ในจวงหววดกาญจนบอรธ

 1 11/2558-11/256

0

 20,000.00

ผศ.สมชาย ดอนเจดธยษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจ จย คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มหาว วทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ชารดนธ ลดนมสววสดดด

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมโยธา

การประยอกตษใช ชวดธธระบบการจธาลอง

เหตอการณษแบบไมงตงอเนลทองเพลทอเพดทม

ผลดตผลการกงอสร ชางในโครงการกงอ

สร ชางอาคาร

 1 7/2559-6/2560  20,000.00

อ.เกศวรา สดทธดโชค

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน

การปรวบปรองคอณภาพฐานข ชอมลลและ

ประเมดนผลการเปลธทยนแปลงปรดมาณ

นธนาฝนในเขตพลนนทธทลงู อมนธนาแมงกลอง

 2 5/2559-5/2560  20,000.00

ผศ.พงศธร โสภาพวนธอษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน

การศศกษาหาสวมประสดทธดดการใช ชนธนา

ของฟวกข ชาว

 3 11/2558-10/255

9

 20,000.00

ผศ.สมชาย ดอนเจดธยษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจ จยของคณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
อ.กายรวฐ เจรดญราษฎรษ

     คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดศวกรรมคอมพดวเตอรษ

การศศกษาและววดประสดทธดภาพการทธา

งานของระบบ Cloud Computing 

แบบ Infrastructure

 1 1/2559-12/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจ จยคณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ชมพลนอช จดตตดถาวร

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาศดลปาชธพ

ปวจจวยทธทมธผลตงอการตวดสดนใจเลลอก

ประเทศไทยเปด นบ ชานแหงงทธทสอง

 1 3/2559-3/2560  120,600.00

อ.พดมณฑนษพวทธษ รอดทอกขษ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาศดลปาชธพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      120,600.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจ จยคณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร ประจจาปอ  พ.ศ. 2559 คร จตงทอท 2แหลลงททน 

- 
อ.ระวธ สวจจโสภณ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

กดจกรรมการเรธยนรล ชแบบพหอววยบนฐาน

ภลมดปวญญาท ชองถดทน:องคษความรล ชจาก

ชอมชนบ ชานห ชวยสะพานสามวคคธ 

จวงหววดกาญจนบอรธ

 1 7/2559-7/2560  20,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจ จยพชตนทอท คณะส จงคมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรประจจาปอ งบประมาณ ๒๕๕๙แหลลงททน 

- 
ผศ.กดทงกนก ชวลดตธธารง

     คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชารวฐศาสตรษและรวฐประศาสนศาสตรษ

ส ดทงบงงชธนทางภลมดศาสตรษ เครลทองมลอทาง

การค ชาทธทสงงเสรดมทอนทางววฒนธรรม

ของชอมชน กรณธศศกษาผ ชาคลบวว ราชบอรธ

 1 1/2559-9/2559  248,640.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      248,640.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจ จยและการตอพวมพร คณะศศกษาศาสตรรแลพ จฒนศาสตรร ประจจาปอ  พ.ศ.2559แหลลงททน 

- 
อ.อารธรวตนษ ภาคพดธเจรดญ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

ศวกยภาพในการเปด นผล ชประกอบการ

ทางเกษตรและสดทงแวดล ชอมศศกษา

 1 1/2559-1/2560  20,000.00

อ.สอภาสดณธ นองมเนธยม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนการววจ จยและการตอพวมพร คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร ประจจาปอ  พ.ศ. ๒๕๕๙แหลลงททน 

- 
อ.ศอภวรรณ วงศษสร ชางทรวพยษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

การประเมดนสมรรถนะนดส ดตชว นนปธทธท ๕ 

สาขาวดชาพลศศกษาและสอขศศกษา 

คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

วดทยาเขตกธาแพงแสน

 1 9/2559-10/2560  20,000.00

รศ.บรรจบ ภดรมยษคธา

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษการกธฬา

รศ.มยอรธ ถนอมสอข

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

รศ.สมบอญ ศดลปษ รองงธรรม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.คมกรดช เชาวษพานดช

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.ตงอศวกดดด แก ชวจรวสวดไล

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

อ.สอพรทดพยษ พลพะเนธยด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.ประพวนธษ เกธยรตดเผงา

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

อ.บวณฑดต เทธยบทอง

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.ธารดนทรษ ก ชานเหลลอง

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

รศ.วดนวย พลลศรธ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
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นางสาววาสดฏฐธ เทธยมเทงาเกดด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

การประเมดนสมรรถนะนดส ดตชว นนปธทธท ๕ 

สาขาวดชาพลศศกษาและสอขศศกษา 

คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

วดทยาเขตกธาแพงแสน

 1 9/2559-10/2560  20,000.00

ผศ.วรพงษษ แย ชมงามเหลลอ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

ผศ.ศดรดชวย ศรธพรหม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

อ.พรเพดญ ลาโพธดด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

การศศกษาสมรรถภาพทางกายของ

นดส ดตชว นนปธทธท ๑ ภาควดชาพลศศกษาและ

กธฬา คณะศศกษาศาสตรษและพวฒน

ศาสตรษ มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

วดทยาเขตกธาแพงแสน

 2 9/2559-3/2560  20,000.00

อ.ศอภวรรณ วงศษสร ชางทรวพยษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

รศ.บรรจบ ภดรมยษคธา

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษการกธฬา

รศ.มยอรธ ถนอมสอข

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

รศ.สมบอญ ศดลปษ รองงธรรม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

รศ.วดนวย พลลศรธ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.คมกรดช เชาวษพานดช

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.ประพวนธษ เกธยรตดเผงา

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.ธารดนทรษ ก ชานเหลลอง

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

อ.บวณฑดต เทธยบทอง

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.ศดรดชวย ศรธพรหม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผศ.ตงอศวกดดด แก ชวจรวสวดไล

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

รศ.มยอรธ ถนอมสอข

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผลสวมฤทธดดทางการเรธยนของวดธธ

จวดการเรธยนการสอนโดยใช ชชอดการ

สอนเรลทอง แฮนดษบอล นดส ดตปรดญญาตรธ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

วดทยาเขตกธาแพงแสน

 3 6/2559-5/2560  20,000.00

รศ.สมบอญ ศดลปษ รองงธรรม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
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อ.ศอภวรรณ วงศษสร ชางทรวพยษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ผลสวมฤทธดดทางการเรธยนของวดธธ

จวดการเรธยนการสอนโดยใช ชชอดการ

สอนเรลทอง แฮนดษบอล นดส ดตปรดญญาตรธ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

วดทยาเขตกธาแพงแสน

 3 6/2559-5/2560  20,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

ททนอทดหนทนโครงงานจทลชศวว วทยาของคณะววทยาศาสตรรและของภาคววชาจทลชอวว วทยาแหลลงททน 

- 
ผศ.สอรางคษ สอธดราวอธ

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาจอลชธววดทยา

แบคทธเรธยกรดแลคตดคทธทพบระหวงาง

ขว นนตอนการผลดตเทมเปชและในผลดต

ภวณฑษเทมเปชทธทบรรจอในถองพลาสตด

คตงางชนดด

 1 10/2558-5/2559  13,000.00

นางสาวอนวญญา  ยดทงเจรดญธนา

     ไมงระบอหนงวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,000.00 บาท

ททนอทดหนทนว วจ จย คณะววทยาการจ จดการ มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ว วทยาเขตศรอราชาแหลลงททน 

- 
อ.ปฐมววฒนษ สอระประจดต

     คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา

     ภาควดชามนอษยศาสตรษและสวงคมศาสตรษ

การวดเคราะหษกลวดธธการใช ชภาษา

อวงกฤษในการสลทอสารกวบนวกทงองเทธทยว

ชาวตงางชาตดของผล ชประกอบการตาม

ชายหาดในเขตเมลองพวทยา จวงหววด

ชลบอรธ ประเทศไทย

 1 10/2558-10/255

9

 45,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      45,000.00 บาท

ททนอทดหนทนว วจ จย คณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

- 
นางสาวณวฐดกา ธนลทอง

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

การตรวจหาปรดมาณแคโรทธนอยดษใน

ผวกหวานปง าด ชวยเทคนดคโครมาโทกรา

ฟธของเหลวสมรรถนะสลง

 1 10/2558-9/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ททนอทดหนทนว วจ จย คณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรรมศาสตรร ประจจาปอ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙แหลลงททน 

- 
ผศ.ประครอง วรกา

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

ผลเฉลยยลนยงในรลปตววแปรลากรานจษ

ของสมการนธนาตลนนในการประมาณบอสสด

เนส

 1 7/2559-9/2559  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ททนอทดหนทนว วจ จย ภาคววชาว วทยาศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.จรธรวตนษ มงคลศดรดววฒนา

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การโคลนและวดเคราะหษการแสดงออก

ของยธน Flowering locus T (FT) 

ของมะพร ชาว

 1 6/2559-5/2560  26,190.00

อ.ศลยา สอขสอาด

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

อ.ฐดตด กาญจนเกตอ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

รศ.ศดรดลวกษณษ เอธทยมธรรม

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

อ.นพมาศ โลกคธาลลอ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      26,190.00 บาท

ททนอทดหนทนว วจ จยโครงการอทดหนทนงานววจ จยบทคลากร ประจจาปอ  2559 คณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรมศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ถนอมศวกดดด วงศษมธแก ชว

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

การพวฒนาระบบบวนทศกและแสดงคงา

กรด-ดงางของนธนาผงานเครลอขงายไร ชสาย

ด ชวย Raspberry Pi และ Arduino

 1 10/2558-9/2559  25,000.00

อ.สอรเชษฐษ ประสวนแพงศรธ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

นายวธรชาตด อวกษรศวกดดด

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

ททนอทดหนทนว วจ จยจากคณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ว วทยาเขตเฉลวมพระ

เกอยรตว จ จง

แหลลงททน 

- 

อ.ทศพล จตอระบอล

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมโยธาและสดทงแวดล ชอม

การเปลธทยนแปลงของระดวบนธนาในแมง

นธนาโขงสายประธานจากโครงการ

พวฒนาไฟฟชาพลวงนธนา

 1 10/2558-9/2559  40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ฝล ายววจ จย คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.รวศมธ วอฒดไกรเกรธยง

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาตงางประเทศ

สถานการณษและทดศทางสลงอนาคตของ

การเรธยนการสอนวดชาภาษาเยอรมวน

เปด นวดชาเอกในระดวบออดมศศกษาใน

ประเทศไทย: การสธารวจข ชอมลลและ

ศศกษาปวจจวยทธทสงงผลกระทบ

 1 3/2559-2/2560  67,000.00

Uwe Fricke

     ม.ธรรมศาสตรษ

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      67,000.00 บาท

ฝล ายววจ จยคณะววทยาศาสตรรและว วศวกรรมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ว วทยาเขตเฉลวมพระเกอยรตว จ จงหว จด

สกลนค

แหลลงททน 

- 

อ.อมลดน ต ชองกระโทก

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกลและการผลดต

การศศกษาห ชองปฏดบวตดการบนชดปเพลทอ

ใช ชกวบเลลอดเเกะ

 1 7/2559-7/2560  25,000.00

ผศ.อวญชสา ประมวลเจรดญกดจ

     คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร

     ภาควดชาวดศวกรรมเครลทองกลและการผลดต

Prof. Sadik Kakac

     TOBB University of Economics and 

Technology

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      25,000.00 บาท

ภาคววชาการตลาด คณะบรวหารธทรกวจแหลลงททน 

- 
อ.ณวฐกวนยษ ช ดนนรานวนทนษ

     คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน

     ภาควดชาการตลาด

โครงการวดจวยสถาบวน การศศกษา

เปรธยบเทธยบหลวกสลตรบรดหารธอรกดจ

บวณฑดตสาขาการตลาด

 1 2/2559-12/2559  35,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      35,000.00 บาท

ภาคววชาการพ จฒนาทร จพยากรมนทษยรและชทมชนแหลลงททน 

- 
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รศ.ประสงคษ ตวนพดชวย

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

แผนแมงบทการวดจวยทางด ชานการ

พวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน: 

กรณธศศกษาภาควดชาการพวฒนา

ทรวพยากรมนอษยษและชอมชน 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

 1 10/2558-9/2559  150,000.00

รศ.สวนตด ศรธสวนแตง

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      150,000.00 บาท

ภาคววชาการพ จฒนาทร จพยากรมนทษยรและชทมชน คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร มหาววทยาล จย

เกษตรศาสตรร ว วทยาเขตกจาแ

แหลลงททน 

- 

นายประทธป รลปเหมาะดธ

     มหาวดทยาลวยศดลปากร

     

ความคาดหววงของนวกศศกษาตงอการ

จวดกดจกรรมสงงเสรดมคอณธรรมและ

จรดยธรรม ของมหาวดทยาลวยศดลปากร 

วดทยาเขตสารสนเทศเพชรบอรธ

 1 8/2559-12/2559  5,000.00

อ.จอฑาทดพยษ ถาวรรวตนษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

รศ.สวนตด ศรธสวนแตง

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ภาคววชาการพ จฒนาทร จพยากรมนทษยรและชทมชน และคณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.สวนตด ศรธสวนแตง

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

สานสวมพวนธษพหอววยผงานการขวบเคลลทอน

สอขภาวะชอมชนในตธาบลสระสธทมอม

 1 10/2558-3/2559  30,000.00

รศ.ประสงคษ ตวนพดชวย

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

นดส ดตปรดญญาเอก

     โครงการปรดญญาเอกสาขาการพวฒนาทรวพยากร

มนอษยษและชอมชน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ภาคววชาการศศกษาแหลลงททน 

- 
อ.พงศธร มหาวดจดตร

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

การพวฒนาชอดกดจกรรมคณดตศาสตรษ

เพลทอเสรดมสร ชางความสามารถในการ

แก ชปวญหาอยงางมธจดตนดสวยทาง

คณดตศาสตรษ สธาหรวบนวกเรธยนชว นน

ประถมศศกษาปธทธท 6 โรงเรธยนสาธดต

แหงงมหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ ศลนยษ

วดจวยและพวฒนา

 1 7/2559-6/2560  30,000.00

อ.สอนทรธยษ ปาลววฒนษชวย

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     โรงเรธยนสาธดตแหงงมหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

ภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ชลาธดป สมาหดโต

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

การศศกษาความรล ชในเนลนอหาผนวกวดธธ

สอนทางคณดตศาสตรษสธาหรวบครล

ปฐมววย

 1 9/2559-9/2561  15,000.00
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ผศ.ววนดธ เกษมสอขพดพวฒนษ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

การศศกษาความรล ชในเนลนอหาผนวกวดธธ

สอนทางคณดตศาสตรษสธาหรวบครล

ปฐมววย

 1 9/2559-9/2561  15,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      15,000.00 บาท

ภาคววชาครทศ ศกษาแหลลงททน 

- 
ผศ.พดนดา วราสอนวนทษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

การประเมดนหลวกสลตรศศกษาศาสตร

บวณฑดต สาขาวดชาการจวดการเรธยนรล ช 

คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

 1 10/2558-10/255

9

 20,000.00

ผศ.คมกรดช เชาวษพานดช

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

อ.วดทวศนษ ฝวกเจรดญผล

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

อ.จดราภรณษ กาแก ชว

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

ผศ.ศดรดชวย ศรธพรหม

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

อ.วดทวศนษ ฝวกเจรดญผล

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

โครงการวดจวยเพลทอพวฒนาการเรธยนการ

สอน สาขาวดทยาศาสตรษศศกษา

 2 11/2558-9/2559  23,800.00

รศ.ธนรวตนษ แต ชววฒนา

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศดรด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      43,800.00 บาท

ภาคววชาครทศ ศกษา  คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศดรด

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

โครงการการศศกษาความพร ชอมของ

หนงวยงาน ความต ชองการศศกษาตงอ

และความต ชองการของผล ชใช ชบวณฑดตใน

หลวกสลตรศศกษาศาสตรมหาบวณฑดต 

สาขาวดชานววตกรรมการศศกษา

 1 8/2559-9/2560  12,000.00

อ.วดทยา ซดนมเจรดญ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

อ.ทวศนธยษ จวนตดยะ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

อ.สอภดญญา ปวญญาสธหษ

     คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาครอศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      12,000.00 บาท

ภาคววชาคหกนรรมศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.สาวดตรธ พวงงา

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

การพวฒนาคอณธรรมพลนนฐานของเดดก

ปฐมววยโดยการเลงานดทาน

 1 3/2559-9/2559  20,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชาเคมอ คณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.วราภรณษ พาราสอข

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเคมธ

การศศกษากลไกปฏดก ดรดยาเคมธอดนทรธยษ

หลายองคษประกอบ โดยวดธธคธานวณ

ควอนตวม

 1 10/2558-9/2560  40,000.00

วอฒดชวย พาราสอข

     ไมงระบอหนงวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      40,000.00 บาท

ภาคววชาเทคโนโลยอการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ไพฑลรยษ ศรธฟชา

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเทคโนโลยธการศศกษา

การเรธยนรล ชแบบปฏดสวมพวนธษโดยการใช ช

เทคโนโลยธความเปด นจรดงเสรดม : หลวก

สลตรการพวฒนาสดทงพดมพษอดเลดกทรอนดกสษ

เพลทอการศศกษาในประเทศไทย

 1 10/2558-3/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรร คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.จอฑารวตนษ ศราวณะวงศษ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

พฤตดกรรมการใช ชสลทอสวงคมออนไลนษ

ของนดส ดตระดวบปรดญญาตรธ

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

บางเขน

 1 2/2559-1/2560  76,250.00

อ.ขจร ฝชายเทศ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

อ.ววลลภา จวนทรดธ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

อ.ดวงแก ชว เงดนพลลทรวพยษ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      76,250.00 บาท

ภาคววชาปฐพอว วทยาแหลลงททน 

- 
ผศ.ปอญญดศา ตระกลลยดทงเจรดญ

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาปฐพธวดทยา

สงวนผสมของแกลบและทรายกวบดดน

ชอดปากชงองทธทเหมาะสมตงอการผลดต

ก ชอนอดฐดดนดดบเพลทอใช ชกงอสร ชางบ ชานดดน

 1 12/2558-12/255

9

 3,000.00

นางสาวธวชสรวญ  หววงรวตนาเจรดญ

     ภาควดชาปฐพธวดทยา

     

รศ.กอมอท สวงขศดลา

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาปฐพธวดทยา

อ.อวญธดชา พรมเมลองคอก

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาปฐพธวดทยา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      3,000.00 บาท

ภาคววชาปร จชญาและศาสนาแหลลงททน 

- 
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รศ.วดทยา ศวกยาภดนวนทษ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาปรวชญาและศาสนา

ความสวมพวนธษระหวงางการใช ชเหตอผล

และพฤตดกรรมทางจรดยธรรมตามนวย

พระพอทธศาสนาเถรวาท : การศศกษา

เชดงบลรณาการ

 1 3/2559-7/2560  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชาพลศศกษาแหลลงททน 

- 
อ.วดชาญ มะวดญธร

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

การประเมดนหลวกสลตรศศกษาศาสตร

บวณฑดต สาขาวดชาพลศศกษา 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ 

พ.ศ.2557

 1 4/2559-8/2559  10,000.00

อ.ณวฐดกา เพดงลธ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

อ.นาทรพธ ผลใหญง

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

ผศ.พธรเดช มาลธหอม

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

ผศ.ชาตดชาย อมดตรพงาย

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

ผศ.วรพงษษ แย ชมงามเหลลอ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

อ.พรเทพ ราชรอจดทอง

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

อ.ณวฐพงศษ สอโกมล

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

อ.สอรดยวน สอวรรณกาล

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

อ.ประสบโชค โชคเหมาะ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.จอฑามาศ บวตรเจรดญ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

การประเมดนหลวกสลตรปรวชญาดอษฎธ

บวณฑดต สาขาวดชาพลศศกษา พ.ศ. 

2554

 1 1/2559-7/2560  10,000.00

ผศ.สมบวตด องอนศดรด

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

ผศ.วรพงษษ แย ชมงามเหลลอ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

ดร.ณวฐชนนทษ ซวงพอก

     ไมงระบอหนงวยงาน
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ผศ.จอฑามาศ บวตรเจรดญ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

ความสวมพวนธษระหวงางปวจจวยภายในตวว

บอคคลและปวจจวยภายนอกตววบอคคล

กวบพฤตดกรรมการสร ชางเสรดมสอขภาพ

ของนดส ดตในมหาวดทยาลวย

เกษตรศาสตรษ

 2 1/2559-8/2560  10,000.00

ผศ.ประเสรดฐศวกดดด กายนาคา

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาพลศศกษา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชาพชชสวน คณะเกษตรแหลลงททน 

- 
อ.อดษยา นะมดก ด

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาพลชสวน

ผลของแคลเซธยมคลอไรดษตงอ

คอณภาพและอายอการปวกแจกวน

ของดอกเยอบธรงา

 1 10/2558-9/2559  20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชาภาษาตะว จนออก คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.บอษบา บรรจงมณธ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาตะววนออก

การพวฒนาและปรวบปรองหลวกสลตรศดลป

ศาสตรบวณฑดต สาขาวดชาภาษาญธทปอง น 

หลวกสลตรปรวบปรอง พ.ศ. 2560

 1 10/2558-3/2559  20,000.00

ผศ.สมจดตรษ ส ดรดรวตนวดทยษ

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาตะววนออก

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      20,000.00 บาท

ภาคววชาภาษาตลางประเทศ คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.มนตรธ ตว นงพดชวยกอล

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาภาษาตงางประเทศ

การวดเคราะหษการโต ชตอบจดหมาย

อดเลดกทรอนดกสษของธอรกดจนธาเข ชาสงง

ออกขนาดกลางและขนาดยงอม

 1 10/2558-9/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ภาคววชาวรรณคดอ คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ธงรบ รลทนบรรเทดง

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาวรรณคดธ

การศศกษาการแปลคธาสงอนวยทางเพศ

จากบทละครแปลของพระบาทสม

เดดจพระมงกอฏเกล ชาเจ ชาอยลงหววทธทแปล

มาจากบทละครของวดลเลธยม เชดก

สเปธยรษ

 1 2/2559-2/2560  10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,000.00 บาท

ภาคววชาว วทยาศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ว วทยาเขตกจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
อ.อดนทดรา ขลดแก ชว

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การหาปรดมาณสารต ชานอนอมลลอดสระ 

สารประกอบฟธนอล และสารแอนโท

ไซยานดนในผวกพลนนบ ชานบางชนดด

 1 7/2559-6/2560  13,650.00

นางสาวภารดตา ลดมปดโชตดกอล

     ไมงระบอหนงวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      13,650.00 บาท

ภาคววชาว วทยาศาสตรรคณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
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ผศ.ศดรประภา เปรมเจรดญ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

ความหลากชนดดและการกระจายของ

สวตวษหน ชาดดนขนาดใหญงในปง าชายเลน

ตามสภาพ การใช ชพลนนทธทและฤดลกาล : 

กรณธศศกษาบ ชานคลองโคนและปากแมง

นธนาบางตะบลน

 1 7/2559-6/2560  11,150.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      11,150.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.สอมาลธ สวนตดพลวอฒด

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การพวฒนาการผลดตสดทงทอเพลทอการสงง

ออก: กรณธศศกษาบรดษวทบ ชานฝชายมวด

ย ชอม จธากวด

 1 4/2559-9/2559  200,000.00

ผศ.รสดา เวษฎาพวนธอษ

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

รศ.บวณฑดต ชวยวดชญชาตด

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

โครงขงายประสาทเทธยมเพลทอพยากรณษ

จธานวนนวกทงองเทธทยวตงางชาตดของ

ไทย

 2 10/2558-9/2559  200,000.00

ผศ.อองนกวง แซงลดนม

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

พฤตดกรรมการใช ชและการรวบรล ชเกธทยวกวบ

บอหรธทไฟฟชา: กรณธของผล ชใช ชบอหรธทไฟฟชา

ของไทย

 3 2/2559-7/2559  200,000.00

ผศ.ปดยะพรรณ ชงางววฒนชวย

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

หงวงโซงมลลคงาโลกและการลงทอนโดย

ตรงระหวงางประเทศ

 4 2/2559-7/2559  200,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร   คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ธนา สมพรเสรดม

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

ผลกระทบของสภาพแวดล ชอมเชดง

สถาบวนทธทมธตงอตววแปรทางเศรษฐกดจ

มหภาค: กรณธศศกษากลองมประชาคม

เศรษฐกดจอาเซธยน (AEC)

 1 1/2559-7/2559  400,000.00

อ.ศวกดดดส ดทธดด บอศยพลากร

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      400,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ธนารวกษษ เหลงาสอทธด

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

The Role of Banking Competiton 

and Monetary Policy for the Use 

of Medium of Exchange

 1 10/2558-9/2559  200,000.00

ผศ.วอฒดยา สาหรงายทอง

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

การกลวบเข ชามาเทธทยวประเทศไทยของ

นวกทงองเทธทยว

 2 3/2559-7/2559  400,000.00

ผศ.กนกวรรณ จวนทรษเจรดญชวย

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

ผศ.วดษณอ อรรถวานดช

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

ผลกระทบของการเปลธทยนแปลง

สภาพภลมดอากาศทธทมธตงอการผลดตข ชาว

ของโลกภายใต ชการใช ชภาพฉายสภาพ

เศรษฐกดจและสวงคมและการปลงอย

กบาซเรลอนกระจกแบบใหมง

 3 10/2558-9/2559  200,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ      800,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
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ผศ.อรอณธ ปวญญสววสดดดสอทธดด

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

ผลของการใช ชอดนเทอรษเนดตตงอความ

เจรดญเตดบโตทางเศรษฐกดจ

 1 10/2558-9/2559  200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      200,000.00 บาท

ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทร จพยากรแหลลงททน 

- 
อ.ชญาดา ภวทราคม

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาเศรษฐศาสตรษเกษตรและทรวพยากร

การวดเคราะหษจวดกลองมผล ชบรดโภคของอา

หารฟวงกษชวทนด ชวยแบบจธาลองคงาโน:

กรณธศศกษาเครลทองดลทมข ชาวไรซษเบอรษรธทใน

กรองเทพฯ

 1 3/2559-2/2560  180,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      180,000.00 บาท

ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศสาสตรรเกษตร  คณะเกษตรกจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
รศ.ศอภพร ไทยภวกดธ

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาสงงเสรดมและนดเทศศาสตรษเกษตร

การศศกษารลปแบบการเรธยนการสอน

คอมพดวเตอรษและเทคโนโลยธ

สารสนเทศเพลทองานสงงเสรดมการ

เกษตร

 1 1/2559-12/2559  5,000.00

อ.เกษมสวนตษ สกอลรวตนษ

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาสงงเสรดมและนดเทศศาสตรษเกษตร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

ภาคววชาสถวต วแหลลงททน 

- 
ผศ.วดนวย โพธดดสอวรรณษ

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสถดตด

การแจกแจง Negative 

Binomial-Sushila

 1 10/2558-12/255

9

 100,000.00

Luckana Saothayanun

     มหาวดทยาลวยหอการค ชาไทย

     

Darika Yamrubboon

     ไมงระบอหนงวยงาน

     

Chookait Pudprommarat

     ไมงระบอหนงวยงาน

     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

ภาคววชาสหกรณร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.พรประภา คดคอทจด

     คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสหกรณษ

นวตกรรมของสหกรณษการเกษตรใน

ประเทศญธทปอง นและการประยอกตษใช ชกวบ

สหกรณษในประเทศไทยกรณธศศกษา

สหกรณษการเกษตรคดโนบะสะโต

 1 10/2558-8/2559  50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ภาคววชาส จตวบาล คณะเกษตร กจาแพงแสนแหลลงททน 

- 
อ.สอกวญญา ยองระแหง

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาสวตวบาล

ศศกษาประสดทธดภาพการเจรดญเตดบโต

และคอณภาพเนลนอในไกงสามเหลลอง

และไกงตะเภาทอง

 1 10/2558-9/2559  50,000.00

อ.ประหยวด ทดราวงศษ

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาสวตวบาล
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ผศ.ยอวเรศ เรลองพานดช

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาสวตวบาล

ศศกษาประสดทธดภาพการเจรดญเตดบโต

และคอณภาพเนลนอในไกงสามเหลลอง

และไกงตะเภาทอง

 1 10/2558-9/2559  50,000.00

ผศ.สอกวญญา รวตนทวบทดมทอง

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาสวตวบาล

นายสอชาตด สงวนพวนธอษ

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาสวตวบาล

นางภคอร อวครมธอรากอล

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ศลนยษวดจวยและพวฒนาทางสวตวศาสตรษ (การผลดตสวตวษ

ปธก) ภาควดชาสวตวบาล

อ.ฉวตรชวย จวนทรษสมบลรณษ

     คณะเกษตร กธาแพงแสน

     ภาควดชาสวตวบาล

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      50,000.00 บาท

ภาคววชาส จตวววทยา คณะววทยาศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.กวนทดมาณธ พวนธอษว ดเชธยร  ประเดดมวงศษ

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวตววดทยา

การทดสอบคอณภาพของนธนาเชลนอสอกร

ทธทมธสารสกวดจากพลช

 1 10/2558-9/2560  14,000.00

ผศ.กวนทดมาณธ พวนธอษว ดเชธยร  ประเดดมวงศษ

     คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาสวตววดทยา

สารสกวดจากพลชทธทมธสมบวตดเรงงการเพดทม

จธานวนเซลลษ ซงอมแซมดธเอดนเอทธทเสธย

หาย และต ชานการตายของเซลลษ

 2 10/2558-12/256

0

 48,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ      62,000.00 บาท

รายไดดภาคววชาการเง วนแหลลงททน 

- 
อ.ณวฐวอฒด คลววฒนเธธยรชวย

     คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน

     ภาควดชาการเงดน

Incentivising Technological 

Investment Through Accelerated 

Depreciation: Lessons from 

Previous Implementation

 1 12/2558-12/256

0

 60,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      60,000.00 บาท

ศผนยรพ จฒนาเทคโนโลยออาหารส จตวรนจ ตาแหลลงททน 

- 
นายสอทดน สมบลรณษ

     คณะประมง บางเขน

     ภาควดชาเพาะเลธนยงสวตวษนธนา

การเลธนยงปลาสลดดในกระชวงด ชวย

อาหารเมดดลอยนธนา

 1 10/2558-9/2559  30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

สถานอว วทยทมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.พดชวย ทองดธเลดศ

     คณะเกษตร บางเขน

     ภาควดชาสงงเสรดมและนดเทศศาสตรษเกษตร

การศศกษารลปแบบการดธาเนดนงานและ

ความสธาเรดจของโครงการตลาดนวดสธ

เขธยวครอบครวว มก.ของสถานธวดทยอ 

มก. เชธยงใหมง

 1 10/2558-9/2559  100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      100,000.00 บาท

สาขาการบรวหารการศศกษาและภาคววชาการบรวหากาศศกษาแหลลงททน 

- 
ผศ.อวจฉรา นดยมาภา

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

การพวฒนาระบบการบรดหารงาน

วดชาการเพลทอเสรดมสร ชางศวกยภาพผล ช

เรธยนในศตวรรษทธท 21 ของโรงเรธยน

สวงกวดกรองเทพมหานคร

 1 9/2559-9/2560  70,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      70,000.00 บาท

สาขาววชาการสอนคณวตศาสตรร คณะศศกษาศาสตรรแหลลงททน 

- 
รศ.ชานนทษ จวนทรา

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

การประเมดนหลวกสลตรศศกษาศาสตร

มหาบวณฑดต สาขาวดชาการสอน

คณดตศาสตรษ คณะศศกษาศาสตรษ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ ประจธาปธ

การศศกษา 2558

 1 4/2559-6/2559  5,000.00

รศ.สดรดพร ทดพยษคง

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

ผศ.ชนดศวรา เลดศอมรพงษษ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

อ.ทรงชวย อวกษรคดด

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

อ.ต ชองตา สมใจเพดง

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

สาขาววชาการสอนคณวตศาสตรร คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.ชนดศวรา เลดศอมรพงษษ

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

การประเมดนหลวกสลตรศศกษาศาสตร

ดอษฎธบวณฑดต สาขาวดชาการสอน

คณดตศาสตรษ คณะศศกษาศาสตรษ 

มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ ประจธาปธ

การศศกษา 2559

 1 1/2559-8/2560  5,000.00

รศ.สดรดพร ทดพยษคง

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

รศ.ชานนทษ จวนทรา

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

อ.ทรงชวย อวกษรคดด

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

อ.ต ชองตา สมใจเพดง

     คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาการศศกษา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      5,000.00 บาท

สาขาววชาดนตรอตะว จนตก ภาคววชาดนตรอ คณะมนทษยศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.จอฬมณธ สอทวศนษ ณ อยอธยา

     คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน

     ภาควดชาดนตรธ

เปธยโนโซนาตา 5 บทสอดท ชายของเบ

โทเฟน: บทวดเคราะหษและภลมดหลวงทาง

ประววต ดศาสตรษ

 1 7/2559-7/2562  48,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      48,000.00 บาท

หนลวยววจ จยในส จงก จดภาคววชาพ จฒนาผลวตภ จณฑร คณะอทตสาหกรรมเกษตร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรแหลลงททน 

- 
อ.ศดวาพร โอเจรดญ

     คณะออตสาหกรรมเกษตร บางเขน

     ภาควดชาพวฒนาผลดตภวณฑษ

ผลของนธนาตาลแคลอรธทตธทาตงอ

คอณสมบวตดเชดงเคมธฟดส ดกสษของแปชงข ชาว

เจ ชา

 1 12/2558-12/255

9

 30,000.00
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      30,000.00 บาท

หล จกสผตรววทยาศาสตรรชอวภาพ คณะศวลปศาสตรรและว วทยาศาสตรรแหลลงททน 

- 
ผศ.จรธรวตนษ มงคลศดรดววฒนา

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

การค ชนหายธนทนเคดมทธทถลกควบคอมด ชวย

กลไกการเตดมหมลงเมธดลให ชกวบดธเอดนเอ

จากจธโนมอ ชอย  (Saccharum 

officinarum L) สายพวนธอษทนเคดม

 1 6/2559-5/2560  10,180.00

อ.ฐดตด กาญจนเกตอ

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

อ.ศลยา สอขสอาด

     คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน

     ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ      10,180.00 บาท

รวมท จตงส วตน     297  โครงการ     งบประมาณ      28,744,778.00 บาท
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