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

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

เงวนรายไดดของหนลวยงาน
แหลลงททน
1

AI scholarship for international students -Type II (Tuition waive & Research Assistant
stipends)
การพวฒนาผลดตภวณฑษเบรดสตดต กปราศ
จากกลลเตนโดยใช ชเอนไซมษแทรนสษ
กลลทามดเนส

รวม
แหลลงททน
1

1

การพวฒนาหลวกสลตรศดลปศาสตร
บวณฑดต สาขาสวงคมวดทยาและมานอษย
วดทยา

1

1

1 โครงการ

A deterministic model for optimal
scrapping decisions under
taxation and inflation

บาท

240,000.00

อ.ธธราพร ทองปว ญญา
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา
ผศ.อรนวดดา ชดณศรธ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา
อ.ปาณดภา สอขสม
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

งบประมาณ

3/2559-5/2559

30,000.00

บาท

30,000.00

1 โครงการ

อ.ณว ฐวอฒ ด คลววฒนเธธยรชวย
คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน
ภาควดชาการเงดน

งบประมาณ

12/2558-12/256
0

120,000.00

บาท

120,000.00

กองททนพ จฒนาอาจารยรของคณะฯ
Comparatives Case Study the
Impact of Customer Loyalty
Program to Business Success:
The Case of Tesco in Thailand
and the UK

รวม
แหลลงททน
-

240,000.00

กองททนพ จฒนาคณะบรวหารธทรกวจ

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

3/2559-8/2560

กองททนคณะส จงคมศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ผศ.วรรณสววสดดด รวฐพดทวกษษ สน
ว ตด
คณะออตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควดชาพวฒนาผลดตภวณฑษ
Miss Molika Yin
Department of Product Development

1 โครงการ

อ.ไพฑลรยษ เจตธธารงชวย
คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน
ภาควดชาการตลาด

งบประมาณ

8/2559-9/2560

120,000.00

บาท

120,000.00

กองททนภาคววชาการพ จฒนาทร จพยากรมนทษยรและชทมชน
วดถก
ธ ารเกษตรของชอมชนบ ชานหนอง
ปากงงาม หมลท
ง ธท 23 ตธาบลทองง ลลกนก
อธาเภอกธาแพงแสน จวงหววดนครปฐม

อ.ระวธ สวจจโสภณ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน
อ.วราภรณษ แย ชมทดม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน
อ.ศอภรวกษษ อธดคมสอวรรณ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน
นางประภาดา ววชรนาถ
ศลนยษการแพทยษสมเดดจพระเทพรวตนราชสอดา ฯ
สยามบรมราชกอมารธ คณะแพทยษศาสตรษ มศว.

10/2558-5/2559

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
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ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

วดถก
ธ ารเกษตรของชอมชนบ ชานหนอง
ปากงงาม หมลท
ง ธท 23 ตธาบลทองง ลลกนก
อธาเภอกธาแพงแสน จวงหววดนครปฐม

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2558-5/2559

นายเดชา สธดก
ล า
มหาวดทยาลวยราชภวฎภลเกดต

งบประมาณ
( บาท )
30,000.00

วงาทธรท ชอยตรธนพรวตนษ ไชยชนะ
มหาวดทยาลวยราชภวฎกาญจนบอรธ
นางสาวธวญลวกษณษ เกดดทรวพยษ
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

30,000.00

กองททนววจ จยหมอหมผเกษตรศาสตรร
อดทธดผลปรดมาณนมนธน าเหลลองตงอความ
รอนแรงของการเกดดโรคท ชองเสธยเฉธยบ
พลวนในลลกสอกร

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.อลงกต บอญสลงเนดน
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเวชศาสตรษและทรวพยากรการผลดตสวตวษ
อ.นรอตมษ ทะนานทอง
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเวชศาสตรษและทรวพยากรการผลดตสวตวษ
ผศ.ณว ฐวอฒ ด รวตนวณดชยษโรจนษ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเวชศาสตรษและทรวพยากรการผลดตสวตวษ
อ.ประภวสสร บอญสลงเนดน (จงมธพรศดรโด สภา)
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชากายวดภาคศาสตรษ
รศ.วรวดทยษ ววชชววลคอ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพยาธดวท
ด ยา

งบประมาณ

11/2558-1/2559

50,000.00

บาท

50,000.00

กองททนสน จบสนทนงานววจ จย คณะส จตวแพทยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรและททนสลวนต จว
การศศกษาการกระจายตววของ
glucose transporters (GLUTs) ทธท
ตววอสอจใด นนธน าเชลอ
น กวางลลซาง

ผศ.สมชวย สวจจาพดทวกษษ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเวชศาสตรษคลดนก
ด สวตวษใหญงและสวตวษปงา
นางสาวอรวรรณษ บอตรดธ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเวชศาสตรษและทรวพยากรการผลดตสวตวษ
นางสาวสอดธดษา เหลงาเปธท ยม
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเวชศาสตรษและทรวพยากรการผลดตสวตวษ
นางสาวจอฑามาส รวตนคอณลประการ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
โรงพยาบาลสวตวษ มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
กธาแพงแสน
อภดชญา สอดสอข
นดสต
ด มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ กธาแพงแสน

4/2559-3/2560

ภวคพงศษ สวงขษวเด ศษ
นดสต
ด มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ กธาแพงแสน
รศ.นดกร ทองทดพยษ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเวชศาสตรษคลดนก
ด สวตวษใหญงและสวตวษปงา

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

80,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

คณะกรรมการบรวหารหล จกสผตรศศ.บ ภาษาอ จงกฤษ (ภาคพวเศษ)
Evaluation Assessing Students'
Achievement Of Learning
Outcomes

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

ผศ.ชลศรธ บวณฑดตวดไล
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ

1 โครงการ

งบประมาณ

6/2559-9/2560

100,000.00

บาท

100,000.00

คณะเกษตร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
คอณลวกษณะทางเคมธ กายภาพและ
ทางประสาทสวมผวสของอาหารพร ชอม
บรดโภคจากกล ชวยและความคงตวว
ระหวงางการเกดบรวกษา

อ.อธาพร แจงมผล
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

5/2559-11/2559

150,000.00

ผศ.ศดรพ
ด ร เรธยบร ชอย คดม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ
อ.ทวธศก
ว ดดด เตชะเกรธยงไกร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ
อ.ทดพากร มงวงถศก
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ
นางสาวววลลภา โพธาสดนธษ
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ
นางสอวรรณา
เผงากอม
ง
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

150,000.00

คณะบรวหารธทรกวจ

1

ความคดดเหดนของนวกทงองเทธย
ท วทธม
ท ต
ธ อ
ง
การทงองเทธย
ท วและผลดตภวณฑษการทงอง
เทธย
ท วบ ชานแก ชงเรลอง ต.แก ชงเรลอง อ.นา
จะหลวย ออบลราชธานธ

ผศ.นดรวนดร ทวพไชย
คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน
ภาควดชาการจวดการ

3/2559-2/2560

32,000.00

2

ผลกระทบจากระดวบคะแนนการกธากวบ
ดลแลกดจการและโครงสร ชางผล ชถลอหอ ชนตงอ
ผลตอบแทนสงวนเกดนและผลประกอบ
การเชดงการเงดน: การศศกษาเชดง
ประจวกษษ ในตลาดหลวกทรวพยษแหงง
ประเทศไทย

ผศ.สอรางคษ เหดนสวงาง
คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน
ภาควดชาการเงดน

8/2558-9/2560

120,000.00

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

152,000.00

คณะบรวหารธทรกวจ มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

1

โครงการวดจวยสถาบวน และปรวบปรอง
หลวกสลตรบรดหารธอรกดจบวณฑดต สาขา
การจวดการ

ผศ.กดรย
ด า กอลชนะรวตนษ
คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน
ภาควดชาการจวดการ

6/2559-9/2559

50,000.00

2

อดทธดพลของการตลาดเชดงเนลอ
น หาออ
นไลนษและความสอดคล ชองทางภาพ
ลวกษณษของตววตนลลกค ชาตงอระดวบ
พฤตดกรรมความภวกดธ

อ.ธงชวย ศรธวรรธนะ
คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน
ภาควดชาการตลาด

10/2558-4/2559

120,000.00

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

งบประมาณ

170,000.00

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

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

พวฒนาเครลอ
ท งดศงหลอดแก ชวแบบ
เฟส2

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
8/2559-8/2560

อ.ออเทน สอปวตตด
คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา
ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟช า
อ. ดร. ภญ. สอธรธ า สวงขษศรด ด
ไมงระบอหนงวยงาน

1 โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
50,000.00

บาท

50,000.00

คณะมนทษยศาสตรร

1

การจวดการความรล ชเพลอ
ท พวฒนาหลวก
สลตรอบรมด ชานการจวดการสถานทธจ
ท วด
งาน

อ.ภลรวด วจนษ เดชออม
ง
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาศดลปาชธพ
ผศ.นอชนารถ รวตนสอวงศษชย
ว
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาศดลปาชธพ
อ.วราพรรณ อภดศภ
อ ะโชค
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

10/2559-9/2560

67,000.00

2

แบบจธาลองเชดงพยากรณษความตวงน ใจ
ในการเดดนทางทงองเทธย
ท วของผล ชพดการ
ในเขตกรองเทพมหานครและ
ปรดมณฑล

อ.สอภาภรณษ ประสงคษทวน
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาศดลปาชธพ

3/2559-2/2560

86,600.00

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

153,600.00

คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

1

การจวดทธาพจนานอกรมภาษาอา
เซธยน+6

ผศ.พอทธชาตด โปธดบาล
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาศาสตรษ
ผศ.ออมาภรณษ สวงขมาน
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาศาสตรษ
อ.มอกขษดา สอขธาราจาร
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาศาสตรษ
อ.ธวนวพร เสรธชย
ว กอล
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาไทย

4/2559-12/2560

5,000,000.00

2

การปรวบปรองหลวกสลตร ศดลปศาสตรษ
มหาบวณฑดต (ภาษาศาสตรประยอกตษ)

ผศ.ออมาภรณษ สวงขมาน
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาศาสตรษ

10/2558-9/2559

10,000.00

3

การปรวบปรองหลวกสลตรปรวชญาดอษฏธ
บวณฑดต สาขาวดชาภาษาศาสตรษ
ประยอกตษ คณะมนอษยศาสตรษ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

ผศ.พอทธชาตด โปธดบาล
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาศาสตรษ

10/2558-9/2559

10,000.00

4

การสธารวจความคดดเหดนของอาจารยษ
และนดสต
ท ต
ธ อ
ง การววดผลแบบทาง
ด ทธม
เลลอก และการววดผลแบบดวงน เดดมใน
การสอนภาษาอวงกฤษ

อ.มรดสสา พงษษ ศรด ก
ด ล
อ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาตงางประเทศ

10/2558-9/2559

10,000.00

5

ปว จจวยพยากรณษความตวงน ใจในการใช ช
เครลอขงายสวงคมออนไลนษของพระสงฆษ
ในเขตกรองเทพมหานครฯ

อ.ศรวณยษธร ศศดธนากรแก ชว
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

4/2559-4/2561

80,000.00

รวม
แหลลงททน
-

5 โครงการ

งบประมาณ

5,110,000.00

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

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การศศกษาความสามารถในการอดทน
ยอมรวบความตงางทางศาสนาของคน
ไทย ในจวงหววดชลบอรธ

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2558-9/2559

ผศ.อวควรรณษ แสงวดภาค
คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา
ภาควดชาการจวดการธอรกดจ
อ.กดตย
ด า ทวศนะบรรจง
คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา
ภาควดชาการจวดการธอรกดจ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
55,000.00

บาท

55,000.00

คณะววทยาการจ จดการ มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชา

1

การวดเคราะหษองคษประกอบเชดงสธารวจ
ด ชานสมรรถนะทางด ชานโลจดสตดกสษของ
ออตสาหกรรมการผลดตในเขตจวงหววด
ชลบอรธ

อ.วราภรณษ ตวงน จดตรเจรดญ
คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา
สาขาการจวดการโลจธสตดกสษ

9/2559-12/2561

72,000.00

2

ปว จจวยทธม
ท อ
ธ ท
ด ธดพลตงอการลงทอนในรลป
ของเงดนลงทอนและอสวงหารดมทรวพยษ
เพลอ
ท การลงทอนของบรดษวทจดทะเบธยน
ในตลาดหลวกทรวพยษแหงงประเทศไทย

ผศ.ประไพพดศ สววสดดรด วมยษ
คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา
ภาควดชาการเงดนและการบวญชธ

10/2558-9/2560

40,000.00

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

112,000.00

คณะววทยาศาสตรร

1

การตรวจและวดเคราะหษเชลอ
น แบคทธเรธย
Staphylococcus aureus ทธท
ท นตงอ
ยาปฏดชวธ นะในแผงนใยขวดล ชางจาน

อ.ชนดตา บอญมาก
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจอลชธววดทยา

9/2559-6/2560

13,000.00

2

การตรวจวดเคราะห?และการแยก
แบคทธเรธย Staphylococcus aureus
ทธท
ท นต?อยาปฏดชวธ นะบนพลน
น ผดวของ
โทรศวพท?เคลลอ
ท นทธแ
ท บบสมาร?
ตโฟนส?วนบอคคล

อ.ชนดตา บอญมาก
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจอลชธววดทยา

9/2559-6/2560

13,000.00

3

การตรวจวดเคราะห?และแยก
coliform bacteria และ
Pseudomonas spp. จากแผ?นใย
ขวดล?างจาน และการศศกษาความ
สามารถในการดลอ
น ยาปฏดชวธ นะของ
Pseudomonas spp.

อ.ชนดตา บอญมาก
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจอลชธววดทยา

9/2559-6/2560

13,000.00

4

การประยอกตษการประมวลผลภาพใน
ปฏดบต
ว ก
ด ารววดความหนลดของของเหลว

ผศ.นพฤทธดด จดนวนทอยา
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาฟด สก
ด สษ

10/2558-5/2559

15,000.00

5

การพวฒนาสเปกโตรมดเตอรษขนาดเลดก
แบบใช ชเกรตตดงผดวโค ชง

ผศ.นพฤทธดด จดนวนทอยา
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาฟด สก
ด สษ

10/2558-5/2559

15,000.00

6

การเพาะเลธย
น งแบคทธเรธยกรดแลคตด
กในอาหารนธน ามะพร ชาวรงวมกวบสารสกวด
จากข ชาว

ผศ.วรรณา มาลาพวนธอษ
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจอลชธววดทยา

8/2559-5/2560

13,000.00

7

การววดมอมเอธยงของพลน
น ผดวจากการ
วดเคราะหษลวดลายการแทรกสอด โดย
ใช ชมาตรแทรกสอดแบบฟด ซโซ ทธค
ท วบ
รวมกวบออโตคอลดเมเตอรษ

ผศ.นพฤทธดด จดนวนทอยา
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาฟด สก
ด สษ

8/2559-5/2560

13,000.00

8

การววดมอมเอธยงของพลน
น ผดวโดยเครลอ
ท ง
ออโตคอลดเมเตอรษ ทธด
ท ด
ว แปลงให ชควบ
รวมกวบมาตรแทรกสอดแบบฟด ซโซ

ผศ.นพฤทธดด จดนวนทอยา
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาฟด สก
ด สษ

8/2559-5/2560

13,000.00

9

การวดเคราะหษความไมงแนงนอนในปฎด
บวตก
ด ารฟด สก
ลน ฐาน 1
ด สษพน

ผศ.นพฤทธดด จดนวนทอยา
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาฟด สก
ด สษ

8/2559-5/2560

13,000.00

รวม

9 โครงการ

งบประมาณ

121,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

สลตรชวดแจ ชงสธาหรวบจธานวนฟด โบนวกซธ
อวนดวบ k และบทประยอกตษ

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.กวนตภณ คลหาพวฒนกอล
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ

1 โครงการ

งบประมาณ

9/2559-10/2560

125,000.00

บาท

125,000.00

คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตบางเขน
เส ชนทางศศกษาธรณธวท
ด ยาด ชานความ
หลากหลากของสดงท มธชวธ ต
ด ยอคเพอรษเมธย
นและตะกอนถธนา บรดเวณเขาเอราววณ
จวงหววดลพบอรธ

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

คณะววทยาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร บางเขน

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

ดร.วศดนธ อวศวเสรธเลดศ
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษพน
ลน พดภพ

1 โครงการ

งบประมาณ

7/2559-6/2560

221,100.00

บาท

221,100.00

คณะววทยาศาสตรร ศรอราชา

1

การพวฒนาระบบคลวงข ชอมลลเพลอ
ท สนวบ
สนอนการจวดการศศกษา คณะวดทยา
ศาสตรษ ศรธราชา มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ ศรธราชา

ผศ.วธระยอทธ พดมพาภรณษ
คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา
ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

3/2559-3/2560

80,000.00

2

วดธก
ธ ารฝศ กนวกเขธยนโปรแกรม
คอมพดวเตอรษให ชมธทวกษะในการเรธยนรล ช
เพดม
ท ขศน
น โดยใช ชวดธก
ธ ารเขธยนโปรแกรม
เปด นคลง

อ.จารอวรรณ สอระเสธยง
คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา
ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

12/2558-9/2559

80,000.00

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

160,000.00

คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร

1

การพวฒนากลงองสงงงานอวจฉรดยะด ชวย
ราสเบอรษรพ
ธท าย

อ.ธนววฒนษ ภวทรวรเมธ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟช าและคอมพดวเตอรษ
อ.ศอษมา โชคเพดม
ท พลน
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟช าและคอมพดวเตอรษ

7/2559-6/2560

35,000.00

2

การเรธยนรล ชรงวมกวนด ชวยเกมดดจท
ด วลเพลอ
ท
การเรธยนรล ช โดยใช ชแนวทางจวดการ
องคษความรล ช

อ.ฐาปนธ เฮงสนวทนกลล
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ
อ.ฐดตพ
ด ร การสลงเนดน
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ
อ.สาวดณธ แสงสอรย
ด วนตษ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ
อ.ศดรพ
ด ร แสนศรธ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ
อ.วไลลวกษณษ วงษษ รน
ลท
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ
อ.สอรเชษฐษ ประสวนแพงศรธ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

3/2559-10/2559

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

3

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การศศกษาการกระจายของยธนทธท
กธาหนดการสร ชางโปรตธนทธส
ท ามารถ
กระตอ ชนภลมค
ด อ ชมกวนตงอเชลอ
น
Streptococcus suis สายพวนธอต
ษ าง งๆ
ทธแ
ท ยกได ชจากมนอษยษและสอกรใน
ประเทศไทย เพลอ
ท พวฒนาชอดตรวจ
วดนจ
ด ฉว ยอยงางเรดวและววคซธน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

อ.รอจรด วตนษ หาตรงจดตตษ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-9/2559

50,000.00

อ.อนอศก
ว ดดด เกดดสดน
คณะสาธารณสอขศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาอนามวยชอมชน
4

บทประยอกตษของผลแบงงกวน
น ตงอเตดม d
วดจต
ด รในการวดเคราะหษเชดงจรดง

อ.ศดรญ
ด ญา โปรงงจดตรษ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

10/2558-9/2559

30,000.00

5

ปว ญหาคงาขอบของสมการผลตงาง
อดมพวลสษ

อ.กนกทดพยษ โคตรสธาราญ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

10/2558-9/2559

50,000.00

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

215,000.00

คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร ททนอทดหนทนววจ จยโครงการสลงเสรวมการสรดางน จกววจ จยรทน
ล ใหมล ปอ งบประมาณ
25
ผลของโลหะไอออนในดดนโคลนและ
ดดนลลกรวงตงอโมเลกอลสธครามโดยวดธ ธ
พลศาสตรษของโมเลกอล

รวม
แหลลงททน
-

5 โครงการ

1 โครงการ

อ.กธรตด มณธสาย
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

งบประมาณ

10/2558-9/2559

20,000.00

บาท

20,000.00

คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตเฉลวมพระเกอยรตว จ จงหว จดสกลนคร

1

การควบคอมนธน าหนวกยางแทงง

อ.วดเรขา คธาจวนทรษ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกลและการผลดต
ผศ.ประเสรดฐศวกดดด พรหมณธ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟช าและคอมพดวเตอรษ
อ.ศวกดดด
ด า คธาจวนทรษ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกลและการผลดต

10/2558-9/2559

25,000.00

2

การลดความสลญเสธยของกระบวนการ
ผลดตยางแทงง

อ.ศวกดดด
ด า คธาจวนทรษ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกลและการผลดต
อ.ครรชดต เกลอ
น หนอน
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกลและการผลดต
อ.วดเรขา คธาจวนทรษ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกลและการผลดต

10/2558-9/2559

25,000.00

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

50,000.00

คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร สกลนคร
การศศกษาประสดทธดภาพของเครลอ
ท ง
ปรวบอากาศทธต
ท ด
ด ตวงน ออปกรณษแลก
เปลธย
ท นความร ชอนและคอนเดนเซอรษ
ใช ชการระเหยของนธน ารงวมกวบอากาศใน
การระบายความร ชอน

ผศ.สมเจตนษ ถนอมพอทรา
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกลและการผลดต

8/2559-7/2560

ผศ.อวญชสา ประมวลเจรดญกดจ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกลและการผลดต
F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การศศกษาประสดทธดภาพของเครลอ
ท ง
ปรวบอากาศทธต
ท ด
ด ตวงน ออปกรณษแลก
เปลธย
ท นความร ชอนและคอนเดนเซอรษ
ใช ชการระเหยของนธน ารงวมกวบอากาศใน
การระบายความร ชอน

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
8/2559-7/2560

Sadik Kaka?
TOBB University of Economics and
Technology, 06530 S?g?t?z?, Ankara, Turkey

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
30,000.00

บาท

30,000.00

คณะววทยาศาสตรรศรอราชา
โครงสร ชาง TARGET ในการสร ชาง
บรรยากาศการจลงใจในการเรธยนการ
สอนกดจกรรมกธฬาทธส
ท งง ผลตงอลวกษณะ
เปช าหมายใฝง สวมฤทธดแ
ด ละพฤตดกรรม
การออกกธาลวงกายของนดสต
ด
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
วดทยาเขตศรธราชา

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.อนอสรณษ มนตรธ
คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา
ภาควดชาวดทยาศาสตรษพน
ลน ฐานและพลศศกษา

งบประมาณ

8/2559-12/2559

10,000.00

บาท

10,000.00

คณะววศวกรรมศาสตรร

1

การพวฒนาตววเรงงปฏดกรด ย
ด าเชดงแสงจาก
ววสดอเฟอรษโรอธลาสตดกสธาหรวบการ
ประยอกตษใช ชทางด ชานพลวงงานและ
เกษตรกรรม

อ.รตดพร มวทนพรหม
คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดศวกรรมววสดอ

2/2559-2/2560

200,000.00

2

เครลอ
ท งกลไฟฟช าเพธยโซอดเลคสะท ชอน
แสงระดวบจอลภาค แบบใหมง 4 แกน
หมอน

อ.บอศรา พดรย
ด ะอนนทษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟช า

8/2559-8/2560

200,000.00

3

ระบบตดดตามสภาพชายฝวท งทะเลผงาน
Smartphone

ผศ.สมปรารถนา ฤทธดพ
ด รดงน
คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดศวกรรมทรวพยากรนธน า

8/2559-7/2560

206,400.00

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

606,400.00

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงวแสน
ปว จจวยทธม
ท ผ
ธ ลความเเขดงแรงของรอย
เชลอ
ท มผ ชาใบจากการเชลอ
ท มด ชวยลมร ชอน

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.กวนตษธกรณษ เขาทอง
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกล

งบประมาณ

1/2559-9/2559

30,000.00

บาท

30,000.00

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน
การศศกษาความคดดเหดนของประชาชน
ตงอผลการดธาเนดนงานของคณะ
วดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
วดทยาเขตกธาแพงแสน

2

การศศกษาสมรรถนะการอบแห ชงกล ชวย
ตากภายในโรงเรลอนพลวงงานแสง
อาทดตยษ

3

เครลอ
ท งกวาดไฟฟช า

ผศ.ตงอศวกดดด แก ชวจรวสวดไล
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

อ.กนดษฐา เชาวษววฒนกอล
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
อ.พดมพษพรรณ ปรลองาม
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมเกษตร
ผศ.ภรต กอญชร ณ อยอธยา
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมเกษตร

5/2559-4/2560

99,500.00

3/2559-2/2560

20,000.00

10/2558-9/2559

10,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

4

ชชอ
ท โครงการววจ จย

โครงการระบบสนวบสนอนการตวดสดนใจ
สธาหรวบการจวดตารางการผลดตทธม
ท ธ
ความหลากหลายของชนดดพวนธอแ
ษ ละ
เงลอ
ท นไขการเตดบโตทธส
ท อดคล ชองกวบ
ราคาขาย: ออตสาหกรรมปลาสวยงาม

รวม
แหลลงททน
1

4 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
8/2559-7/2560

อ.วรญา เนลอ
ท งมวจฉา
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมการอาหาร

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
150,000.00

บาท

279,500.00

คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
การวดเคราะหษแนวโน ชมปรดมาณนธน า
หลากสลงสอดของลอม
ง นธน าหลวกใน
ประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

อ.ไชยาพงษษ เทพประสดทธดด
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน

1 โครงการ

งบประมาณ

6/2559-5/2560

20,000.00

บาท

20,000.00

คณะววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

1

การพวฒนาแบบจธาลองทางสถดตใด น
การทธานายคงาฝอง นละอองในอากาศ
ทางภาคเหนลอของประเทศไทย โดย
ใช ชข ชอมลลการสธารวจจากดาวเทธยม

อ.พดชญษนรธ ลลดตาภรณษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดศวกรรมสดงท แวดล ชอม

5/2559-4/2560

200,000.00

2

ทอนนวกวดจวยหลวงปรดญญาเอก

รศ.วดรณ
อ ศวกดดด สวนตดเพดชรษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟช า
ดร.กฤษฎา มามาตร
คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน ภาควดชาวดศวกรรม
ไฟฟช า

7/2559-6/2560

420,000.00

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

620,000.00

คณะววศวกรรมศาสตรรศรอราชา

1

การศศกษาการกระจายตววของ
ออณหภลมภ
ด ายห ชองโดยสารรถยนตษ
อเนกประสงคษ

อ.สลบสกอล คอรรอ วตนษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกล
ผศ.สถาพร เชลอ
น เพดง
คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกล
ภลรท
ด วต ศอภกดจจานวนทษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษศรธราชา

6/2559-6/2561

10,000.00

2

การออกแบบระบบขวบเคลลอ
ท นจวกรยาน
ไฟฟช า

อ.ออเทน สอปวตตด
คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา
ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟช า

8/2559-8/2560

15,000.00

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

25,000.00

คณะศวลปศาสตรรและววทยาการจ จดการ

1

การวดเคราะหษโครงสร ชางประโยคและ
โครงสร ชางวลธ ในวดชาภาษาอวงกฤษ
พลน
น ฐาน

อ.ธววชชวย บอญจวนทรษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาภาษาไทยและภาษาตงางประเทศ

10/2558-9/2559

59,000.00

2

การวดเคราะหษชนดดของคธาประสมใน
แบบเรธยนภาษาอวงกฤษพลน
น ฐาน

อ.ธววชชวย บอญจวนทรษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาภาษาไทยและภาษาตงางประเทศ
อ.วราภรณษ พงวงบอตรษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาภาษาไทยและภาษาตงางประเทศ

10/2558-9/2559

33,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

3

การศศกษาบอคลดกภาพมหาวดทยาลวย
เพลอ
ท การพวฒนาภาพลวกษณษองคษการ
กรณธศก
ศ ษา: มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ วดทยาเขตเฉลดมพระ
เกธยรตด จวงหววดสกลนคร

อ.กอลนวนทนษ ศรธพงษษ พวนธอษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาการจวดการธอรกดจ

10/2558-9/2559

35,000.00

4

การสธารวจความต ชองการศศกษาและ
ศศกษาความเปด นไปได ชในการเปด ดสอน
หลวกสลตรรวฐประศาสนศาสตรบวณฑดต
สาขาวดชารวฐประศาสนศาสตรษ

อ.วรเมธ ยอดบอน
ง
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา

10/2558-9/2559

20,000.00

อ.พชรภรณษ พดศท
อ ธดสวอ รรณ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา
5

การสธารวจวดเคราะหษความต ชองการด ชาน
งานวดจวยของตลาดในภาคเอกชนและ
ออตสาหกรรมในจวงหววดสกลนคร

อ.สดรล
ด ก
ว ษณษ พดชย
ว ณรงคษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาการจวดการธอรกดจ
อ.ภอชงคษ รองง อดนทรษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา

10/2558-9/2559

18,000.00

6

ผลกระทบทางเศรษฐกดจและสวงคม
จากการแขงงเรลอยาวประเพณธ จวงหววด
สกลนคร

อ.ธธรนวนทษ ตวนพานดชยษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา
อ.เกรธยงไกร พร ชอมนฤฤทธดด
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา
อ.บรรณสดทธด สดทธดบรรณกอล
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาสวงคมศาสตรษและพลศศกษา

10/2558-9/2559

35,000.00

7

แรงจลงใจในการองานภาษาอวงกฤษ:
กรณธศก
ศ ษานดสต
ด มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ วดทยาเขตเฉลดมพระ
เกธยรตด จวงหววดสกลนคร

ผศ.เดงนตดศก
ว ดดด ดอกจวนทรษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาภาษาไทยและภาษาตงางประเทศ

10/2558-9/2559

40,000.00

อ.พธรย
ธ า ทวกษานวนทษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาภาษาไทยและภาษาตงางประเทศ

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

240,000.00

คณะศวลปศาสตรรและววทยาศษตรร
ตววแบบลอการดทม
ศ เชดงเส ชนและการ
ประยอกตษกบ
ว ผล ชปง วยโรคมะเรดงใน
ประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
-

7 โครงการ

ผศ.พรพดศ ยดม
น ประยลร
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2558-9/2560

150,000.00

บาท

150,000.00

คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร
การใช ชประโยชนษนธนาทดงน จากฟารษมสอกร
เพาะเลธย
น งสาหรงายขนาดเลดกเพลอ
ท
ความเปด นไปได ชในการผลดตไบโอ
ดธเซล

รศ.ธนวรรณ พาณดชพวฒนษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

4/2559-3/2560

เจนจดรา แซงคล
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

2

การตรวจสอบคอณลวกษณะเชดงโครง
สร ชางและคอณสมบวตเด ชดงแสง
จากอนอภาคนาโนสารกศงท ตววนธ าของคอ
ปเปอรษทน
ด ซวลไฟดษทเธท จลอด ชวยโบรอน
บนโฟโตอดเลดกโทรดทวงสเตน
ออกไซดษเพลอ
ท การประยอกตษใช ชในเซลลษ
แสงอาทดตยษทม
ธท รธ าคาถลก

อ.อวฐสดษฐษ ทวบทดมแท ช
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

4/2559-3/2560

250,000.00

3

การตรวจหากดจกรรมการทธางานของ
เอนไซดษและการใช ชประโยชนษจากเชลอ
น
ราเอนโดไฟทษทแ
ธท ยกได ชจากกล ชวยไม ช

รศ.ศดรล
ด ก
ว ษณษ เอธย
ท มธรรม
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
อ.คฑาวอธ โสภาลอน
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
อ.ววนเพดญ เหลงาศรธไพบลลยษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
วรธรวตนษ คะหะปะนะ
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

4/2559-3/2560

70,000.00

4

การเตรธยมและศศกษาลวกษณะเฉพาะ
ของฟด ลม
ษ ผสมไคโตซาน-เจลาตดน
เพลอ
ท ควบคอมการปลดปลงอยยาไนโต
รฟลรานโทอธน

ผศ.วธนาวรรณ สมผล
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

7/2559-6/2560

150,000.00

5

การเปลธย
ท นแปลงของฤดลกาลตงอองคษ
ประกอบและความหลากหลายทาง
ชธวภาพของแมลงนธน า

ผศ.แตงองอน พรหมมด
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

4/2559-3/2560

250,000.00

6

การพวฒนาทฤษฎธบทการมธอยลจ
ง รดงและ
วดธก
ธ ารประมาณคงาคธาตอบสธาหรวบการ
สงงหดตวววางนวยทวทวไปในฟว งกษชน
ว ระยะ
ทางเสมลอนวางนวยทวทวไป

ผศ.จดระศวกดดด มงคลเคหา
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ

4/2559-3/2560

250,000.00

7

การพวฒนาววสดอพอลดเมอรษคอมโพสดต
เพลอ
ท ทธาววสดอบรรจอภณ
ว ฑษทางอดเลดค
ทรอนดกสษโดยเตดมครษบอนนาโนฟด ล
เลอรษ

ผศ.สอนวนทษ ทดพยษทพ
ด ากร
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

4/2559-3/2560

250,000.00

8

การวดเคราะหษความผวนแปรทางพวนธอ
กรรมของยอ (Morinda citrifolia)
บรดเวณพลน
น ทธภ
ท าคตะววนตกของ
ประเทศไทยโดยใช ชเครลอ
ท งหมาย
RAPD

อ.ฐดต ด กาญจนเกตอ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

3/2559-3/2560

80,000.00

9

การศศกษาการตรวจหาลายนดวน มลอแฝง
โดยใช ชผงสมอนไพรตะโก

ผศ.วธรมลลษ ไวลดขต
ด
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

9/2559-9/2560

30,000.00

10

การศศกษาโปรตธนตววรวบเฉพาะ
จากกระเพาะอาหารลลกนธน ายองลายตงอ
โปรตธนสารพดษ Cry4Ba

ผศ.อานนทษ ธรรมสดทธดรงคษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
สอดารวตนษ แซงโจว
โครงกาจวดตวงน ภาควดชาจอลชธววดทยา

4/2559-3/2560

70,000.00

11

ความสมธาท เสมอและความหลากหลาย
ชนดดของแมลงนธน าในแหลงงนธน าจลดใน
ชงวงฤดลฝนและฤดลแล ชง

ผศ.แตงองอน พรหมมด
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
ณว ฐธดดา รองง ศรธ
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

4/2559-3/2560

55,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

12

ผลของนาโนแคลเซธยมคารษบอเนต
และนาโนซดงกษออกไซดษตอ
ง สมบวตเด ชดง
กลของยางนาโนคอมโพสดตทธท
ท ธาจาก
ยางธรรมชาตด

ผศ.ฤดธรวตนษ สวนตะโก
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

4/2559-3/2560

250,000.00

13

ผลของไมโครเวฟตงอความเปด นสาร
กงอภลมแ
ด พ ชในกอ ชงแชงบวบ ย

ผศ.พรดมา พดรย
ด างกลร
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

4/2559-3/2560

250,000.00

14

แมลงนธน าและบทบาทการกดนอาหารใน
ลอม
ง นธน าแมงกลองเพลอ
ท การประเมดนทาง
นดเวศวดทยา

ผศ.แตงองอน พรหมมด
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
มาฆพร ดธมล
ล
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

4/2559-3/2560

70,000.00

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

2,095,000.00

คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร ภาคววชาววทยาศาสตรร มหาววทยาศาสตรรเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสน
นครปฐม
การศศกษาปรดมาณสารต ชานอนอมล
ล
อดสระในมะละกอ (พวนธษแขกดธา)
สมลทตธโน ปรไบโอตดก

รวม
แหลลงททน
-

14 โครงการ

ผศ.พรดมา พดรย
ด างกลร
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
ผศ.จอฑาทดพยษ โพธดอ
ด บ
อ ล
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

1 โครงการ

งบประมาณ

6/2559-5/2560

15,050.00

บาท

15,050.00

คณะศศกษาศาสตรร

1

การพวฒนาหนวงสลออดเลดกทรอนดกสษ
แบบสลอ
ท ประสมผงานเครลอขงายอดน
เทอรษเนตวดชาแบดมดนตวนเพลอ
ท สอขภาพ
สธาหรวบนดสต
ด มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ

ผศ.จอฑามาศ บวตรเจรดญ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา

12/2558-12/255
9

40,000.00

2

แนวทางการเสรดมสร ชางจดตสาธารณะ
ของนดสต
ด ปรดญญาตรธ มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ

ผศ.จดนตนา กาญจนวดสท
อ ธดด
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาอาชธวศศกษา

7/2559-6/2560

40,000.00

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

งบประมาณ

บาท

80,000.00

คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
การประเมดนโครงการคลปองพวฒนาครล
กลอม
ง สาระการเรธยนร ชูลคณดตศาสตรษ
ประจธาปธ งบประมาณ 2559 คณะ
ศศกษาศาสตรษ มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ

รศ.ชานนทษ จวนทรา
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

6/2559-9/2559

รศ.สดรพ
ด ร ทดพยษคง
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา
ผศ.ชนดศวรา เลดศอมรพงษษ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา
อ.ทรงชวย อวกษรคดด
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา
อ.ต ชองตา สมใจเพดง
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

5,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การประเมดนโครงการฝศ กอบรม
มาตรฐานความรล ชวดชาชธพครลของคอรอ
สภา 9 มาตรฐาน ปธ การศศกษา 2558
คณะศศกษาศาสตรษ มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

รศ.ชานนทษ จวนทรา
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

งบประมาณ
( บาท )

10/2558-6/2559

5,000.00

อ.พดกล
อ เอกวรางกลร
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา
นางสาวอวญชดสา ชอมผล
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
สธานวกงานเลขานอการ
นางสาววดภา เสรดฐสวนตด
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
สธานวกงานเลขานอการ
นายสวมฤทธดด สมใจ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
สธานวกงานเลขานอการ
นางสาวพรรณราย สอรย
ด าวงคษ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
สธานวกงานเลขานอการ
นางสาวสอวรรณา ปรมาพจนษ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
สธานวกงานเลขานอการ
นางธธรดา รอจก
ด ณ
ว ห
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
สธานวกงานเลขานอการ
3

การพวฒนาความรล ชในเนลอ
น หาวดชาทธส
ท อน
ผนวกหลวกการและวดธส
ธ อน บลรณาการ
กวบเทคโนโลยธของนดสต
ด ยา
ด ครลวท
ศาสตรษ ในระหวงางการปฏดบต
ว ก
ด ารสอน

อ.จดตตมาส สอขแสวง
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

1/2559-12/2559

25,000.00

4

ความรล ชความเข ชาใจเกธย
ท วกวบการวดจวย
ปฏดบต
ว ก
ด ารในชวน
น เรธยนของนดสต
ด ฝศ ก
ประสบการณษวช
ด าชธพครลคณดตศาสตรษ
หลวกสลตรการผลดตครล 5 ปธ

ผศ.ชนดศวรา เลดศอมรพงษษ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

10/2558-9/2559

10,000.00

รศ.สดรพ
ด ร ทดพยษคง
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

รวม
แหลลงททน
-

4 โครงการ

งบประมาณ

บาท

45,000.00

คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร

1

การพวฒนาบทเรธยนคอมพดวเตอรษชวง ย
สอนเรลอ
ท งการใช ชภาษาไทยในการ
สร ชางข ชอสอบ

ผศ.อรวรรณษ ทองเพดม
ท
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

2/2559-9/2559

20,000.00

2

การพวฒนาสลอ
ท การสอนอดเลดคทรอนดคบ
นเครลอขงาย รายวดชาฟอตบอลเพลอ
ท
สอขภาพ เพลอ
ท พวฒนาสมรรถนะ ๕ ด ชาน
ตามกรอบมาตรฐานคอณวอฒรด ะดวบออดม
ศศกษา พ.ศ.๒๕๕๒

ผศ.ประพวนธษ เกธยรตดเผงา
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

2/2559-3/2560

20,000.00

3

ความต ชองการศศกษาตงอระดวบปรดยญา
โทและเอก สาขาวดทยาศาสตรษศก
ศ ษา

อ.กอลธดดา นอกล
ล ธรรม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศรด ด
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
ผศ.นวนทรวตนษ เครลออดนทรษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

2/2559-5/2559

20,000.00

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

3

ความต ชองการศศกษาตงอระดวบปรดยญา
โทและเอก สาขาวดทยาศาสตรษศก
ศ ษา

อ.วดทวศนษ ฝว กเจรดญผล
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

2/2559-5/2559

20,000.00

4

ความต ชองการศศกษาตงอหลวกสลตร
ศศกษาศาสตรบวณฑดต สาขาพลศศกษา
และสอขศศกษา ภาควดชาพลศศกษาและ
กธฬา คณะศศกษาศาสตรษและพวฒน
ศาสตรษ มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
วดทยาเขตกธาแพงแสน

รศ.สมบอญ ศดลปษ รองง ธรรม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

12/2558-7/2559

20,000.00

6/2559-5/2560

20,000.00

ผศ.คมกรดช เชาวษพานดช
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
อ.สอพรทดพยษ พลพะเนธยด
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
ผศ.ศดรช
ด ย
ว 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
5

โครงการวดจวยสถานภาพโปรแกรม
สอขภาพแบบผสมผสานในโรงเรธยน
ประถมศศกษา อธาเภอกธาแพงแสน
จวงหววดนครปฐม

ผศ.อวจฉรา ปอราคม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
อ.พรเพดญ ลาโพธดด
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
อ.ณว ฏฐดณธ สวงขวรรณ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
โรงเรธยนสาธดตแหงงมหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
ผศ.คมกรดช เชาวษพานดช
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
ชวชวาล พลลสววสดดด
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
นอจรธ ภลสเธ งดน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

รวม
แหลลงททน
1

5 โครงการ

งบประมาณ

บาท

100,000.00

คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสน
การพวฒนารลปแบบการทธางานเวดบไซตษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
วดทยาเขตกธาแพงแสน โดยใช ชหลวก
การเรธยนรล ชแบบรงวมมลอ

นางสาวปด ยนวนทษ เสนะโห
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
สธานวกงานเลขานอการ

7/2559-7/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การพวฒนารลปแบบการทธางานเวดบไซตษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
วดทยาเขตกธาแพงแสน โดยใช ชหลวก
การเรธยนรล ชแบบรงวมมลอ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
7/2559-7/2560

อ.ธธรศวกดดด สร ชอยคธรธ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

งบประมาณ
( บาท )
20,000.00

เสกสรรคษ วดลย
ว ลวกษณษ
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 ใจรลน
ท
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ตามดาว ศรธพระราม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

20,000.00

คณะส จงคมศาสตรร

1

การพวฒนาคอณลวกษณะทธพ
ท งศ ประสงคษ
ทางจดตวดทยาของนดสต
ด มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษโดยโปรแกรมการให ชคธา
ปรศกษาแบบกลอม
ง

อ.ธธรพวฒนษ วงศษคอ ชมสดน
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยา

1/2559-3/2560

80,000.00

2

การศศกษาเปรธยบเทธยบความสามารถ
ในการรวบรล ชอารมณษของววยเดดกตอนต ชน
ทธม
ท ต
ธ อ
ง สลอ
ท กระตอ ชนการรวบรล ช กรณธศก
ศ ษา
ศลนยษพวฒนาเดดกเลดกในเขตกรองเทพ
มหานคร”

อ.รวก ชอณหกาญจนษ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยา

1/2559-9/2559

70,000.00

3

พฤตดกรรมการผลดตมะพร ชาวนธน าหอม
ปลอดสาร/มะพร ชาวอดนทรธยส
ษ งง ออก
ของเกษตรกร: กรณธศก
ง
ศ ษากลอม
วดสาหกดจชอมชนอธาเภอบางแพ จวงหววด
ราชบอรธ

ผศ.อรนวดดา ชดณศรธ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

10/2558-9/2559

280,000.00

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

งบประมาณ

430,000.00

คณะส จงคมศาสตรร มก.

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
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บาท
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การมธสวง นรงวมของผล ชมธสวง นได ชสงวนเสธย
ในโครงการศลนยษจวดการขยะมลลฝอย
รวมของจวงหววดราชบอรธ

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2558-3/2560

ผศ.อรนวนทษ กลวนทปอระ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชารวฐศาสตรษและรวฐประศาสนศาสตรษ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
300,000.00

บาท

300,000.00

คณะส จงคมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

1

การทธาเกษตรปลอดภวยของเกษตรกร
ในจวงหววดราชบอรธ

ผศ.กวงสดาล เชาวษววฒนกอล
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

10/2558-3/2560

300,000.00

2

การมธสวง นรงวมในการจวดการความรล ช
ภลมป
ด ว ญญาท ชองถดน
ท ของเยาวชน
ปว กธงชวย จวงหววดนครราชสธมา

อ.เอลอ
น อนอช ถนอมวงษษ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยา
ผศ.ทดพยษววลยษ สอรน
ด ยา
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยา
ผศ.งามลมวย ผดวเหลลอง
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยา
อ.นรอตมษ พรประสดทธดด
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยา
ผศ.วดเชธยร ปรธชาธรรมวงศษ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชารวฐศาสตรษและรวฐประศาสนศาสตรษ

1/2559-9/2559

100,000.00

3

การแสวงหาความตลน
ท เต ชนเร ชาใจ การ
หลงตววเอง การเปรธยบเทธยบทาง
สวงคม และพฤตดกรรมการใช ชเครลอขงาย
สวงคมออนไลนษของนดสต
ด มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ

อ.เฉลดมขววญ สดงหษว ธ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยา

1/2559-12/2559

80,000.00

4

พฤตดกรรมการมธสวง นรงวมในการจวดการ
ขยะมลลฝอยของผล ชมธสวง นได ชเสธย:
จวงหววดราชบอรธ

รศ.รวตตดกรณษ จงวดศาล
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยา
ดร.พนมพร พอม
ง จวนทรษ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยา

10/2558-9/2559

300,000.00

5

สลงววยอยงางสงงางามตามวดถพ
ธ น
ลน บ ชาน
ล ชานนาไทย: การถอดบทเรธยนด ชาน
สอขภาวะของผล ชสลงอายอในจวงหววด
เชธยงใหมง

อ.ภวทรพรรณ ทธาดธ (เล ชานดรามวย)
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

12/2558-12/255
9

100,000.00

รวม
แหลลงททน
1

5 โครงการ

งบประมาณ

บาท

880,000.00

คณะส จตวแพทยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
การเปรธยบเทธยบลวกษณะและสารพวนธอ
กรรมของเชลอ
ท บใน
น ลดวโคไซโตซลนทธพ
ไกงบ ชาน ไกงชน และเหยธย
ท วนกเขา
หงอน

ศ.เฉลธยว ศาลากดจ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพยาธดวท
ด ยา

1/2559-12/2559

นส.ปว ญจพร ประสพสม
คณะสวตวแพทยศาสตรษ มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ
ผศ.ปรธดา เลดศววชระสารกอล
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพยาธดวท
ด ยา
รศ.เจรดญศวกดดด ศาลากดจ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเวชศาสตรษคลดนก
ด สวตวษใหญงและสวตวษปงา
F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

1

การเปรธยบเทธยบลวกษณะและสารพวนธอ
กรรมของเชลอ
ท บใน
น ลดวโคไซโตซลนทธพ
ไกงบ ชาน ไกงชน และเหยธย
ท วนกเขา
หงอน

นาย พรชวย พรพนม
คณะสวตวแพทยศาสตรษ มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ

1/2559-12/2559

150,000.00

2

ออบต
ว ก
ด ารณษการดลอ
น ยาของเชลอ
น
Escherichia coli และ
Enterococcus spp. ในลดงทธอ
ท าศวยใน
เขตเกษตรกรรมและการทงองเทธย
ท ว

อ.ศดรพ
ด ร คงสร ชอย
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวตวแพทยสาธารณสอขศาสตรษ

6/2559-6/2561

300,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

การวดเคราะหษข ชอมลลในรายวดชาการ
วดเคราะหษและออกแบบระบบ
สารสนเทศโดยใช ชกฎความสวมพวนธษ

บาท

450,000.00

1 โครงการ

รศ.สกาวรวตนษ จงพวฒนากร
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

45,000.00

บาท

45,000.00

โครงการ ปร.ด. ววทยาศาสตรรศก
ศ ษา ภาคพวเศษ ภาคววชาครทศก
ศ ษา คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร
โครงการการจวดการสอนวดทยาศาสตรษ
สธาหรวบนวกเรธยนชวน
น มวธยมศศกษาตอน
ต ชนทงเน
ธ ชนบรดบทเปด นฐาน

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

ครงการปรวญญาตรอ สาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ (ภาคพวเศษ)

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศรด ด
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
อ.วดทวศนษ ฝว กเจรดญผล
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

งบประมาณ

1/2559-10/2559

20,000.00

บาท

20,000.00

โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาการตลาดและโลจวสตวกสร

1

การปรวบปรองกระบวนการให ชบรดการ
ของหนงวยงานภาครวฐ กรณธศก
ศ ษา
หนงวยงานภายในมหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ (กธาแพงแสน)

อ.ดธารงคษ ถาวร
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ

9/2559-9/2561

80,000.00

2

การพวฒนาผลดตภวณฑษภม
ล ป
ด ว ญญาไทย
ในเขตภาคกลางให ชเปด นสดนค ชาทธรท ะลศก
เพลอ
ท การทงองเทธย
ท ว

อ.รองง ทดพยษ ไทยสม
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ

9/2559-8/2560

80,000.00

3

การศศกษาประสดทธดผลการเรธยนรล ชการ
จวดกดจกรรมในรายวดชาสวมมนา สธาหรวบ
นดสต
ด หลวกสลตรบรดหารธอรกดจบวณฑดต
สาขาวดชาการตลาด

อ.รองง ทดพยษ ไทยสม
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ

9/2559-8/2560

20,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

180,000.00

โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาคอมพววเตอรร
การจวดการเรธยนการสอนโดยใช ช
Project based Learning ในรายวดชา
ระบบฐานข ชอมลล สธาหรวบนวกศศกษา
ปรดญญาตรธ

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

1 โครงการ

อ.ทนอวงศษ จวกษอ พา
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ

งบประมาณ

2/2559-1/2560

40,000.00

บาท

40,000.00

โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาคอมพววเตอรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ความพศงพอใจของนดสต
ด ตงอการจวดการ
เรธยนการสอนด ชวยเวดบไซตษ Edmodo

รวม

1 โครงการ

รศ.พดศมวย หาญมงคลพดพวฒนษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

40,000.00

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

บาท

40,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาเคมอ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร
การเตรธยมและศศกษาลวกษณะเฉพาะ
ทางกายภาพของสารผลศกรงวมทางยา
เพลอ
ท ปรวบปรองสมบวตท
ด างเคมธกายภาพ
ของยา

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.วธนาวรรณ สมผล
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

5/2559-4/2560

40,000.00

บาท

40,000.00

โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาจทลชอวววทยา

1

การควดเลลอกแบคทธเรธยสร ชางโพลธแซ
คคารษไรดษจากดดนปนเปลน อนตะกววท และ
ศวกยภาพในดลดซวบทางชธวภาพ

อ.จดนตนาถ วงศษชวลดต
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
ผศ.มลธดรา ศรธถาวร
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

5/2559-5/2560

12,777.00

2

การแยกแบคทธเรธยทธส
ท ามารถยงอย
สลายนธน ามวนเครลอ
ท งยนตษ

ผศ.พงศษระวธ นดม
ท น ชอย
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

1/2559-1/2560

19,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

การควบคอมแบคทธเรธยกงอโรคพลช ใน
พลชตระกลลกะหลธาท โดยวดธช
ธ วธ ภาพ

บาท

31,777.00

1 โครงการ

อ.ศรวณยษ พรหมสาย
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

5/2559-5/2560

12,777.00

บาท

12,777.00

โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาจทลชอวววทยา คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร
ผลของพรธไบโอตดกนมถวทวเหลลองตงอ
การเจรดญของโปรไบโอตดกแบคทธเรธย

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาจทลชอวววทยา คณะศวลปศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.จอฑาทดพยษ โพธดอ
ด บ
อ ล
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
ผศ.พรดมา พดรย
ด างกลร
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

5/2559-5/2560

12,779.00

บาท

12,779.00

โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาภาษาอ จงกฤษ

1

การใช ชวดธก
ธ ารสอนการเขธยนภาษา
อวงกฤษเปด นภาษาทธส
ท องแบบ
บลรณาการในบรดบทมหาวดทยาลวย
ไทย: ความคดดเหดนและปฏดกรด ย
ด าของ
ผล ชเรธยน

อ.วดสท
อ ธดด จรลญธววชชวย
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ

11/2558-4/2559

20,000.00

2

การพวฒนาการเขธยนภาษาอวงกฤษ
เปด นภาษาทธส
ท อง

อ.วดสท
อ ธดด จรลญธววชชวย
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ
อ.อรทวย ชวยญา จรลญธววชชวย
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ
Dr.Will Baker
Department of Modern Languages,
University of Southampton, UK

10/2558-9/2559

100,000.00

รวม

2 โครงการ

งบประมาณ

120,000.00

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

บาท

Page 19 of 51

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

แหลลงททน
-

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาภาษาอ จงกฤษ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

1

เทคนดคการองานภาษาอวงกฤษของ
นดสต
ด ไทย: ปว ญหาเเละแนวทางในการ
พวฒนาทวกษะการองาน

ผศ.ชลศรธ บวณฑดตวดไล
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ

6/2559-8/2560

100,000.00

2

ปว ญหาและออปสรรคในการเรธยนวดชา
ภาษอวงกฤษเปด นภาษาตงางประเทศ

ผศ.ชลศรธ บวณฑดตวดไล
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ

2/2559-9/2560

200,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

การตดดตามการเปลธย
ท นแปลงตลดงท ลธา
นธน าในแมงนธนาโขงสายประธานโดยการมธ
สงวนรงวมของภาคประชาชน

1

1 โครงการ

ระบบแอพพลดเคชวน
ท ร ชานขายขนมไทย
ออนไลนษ

อ.อมรเดช นวลมณธ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมโยธาและสดงท แวดล ชอม

งบประมาณ

10/2558-9/2559

30,000.00

บาท

30,000.00

1 โครงการ

อ.ทนอวงศษ จวกษอ พา
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ
นางสาว นวชชา ศรธไม ช
โครงการจวดตวงน สายวดชาคอมพดวเตอรษ คณะ
ศดลปศาสตรษละวดทยาศาสตรษ ม.เกษตร กธาแพงแสน

งบประมาณ

10/2558-9/2559

3,500.00

บาท

3,500.00

โครงการปรวญญาตรอสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ ภาคพวเศษ
การออกแบบกระบวนการทางธอรกดจ
และการพวฒนาระบบการวางแผน
ทรวพยากรองคษกรในองคษกรเสมลอน

รวม
แหลลงททน
-

บาท

300,000.00

โครงการปรวญญาตรอภาคพวเศษ สาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

โครงการททนอทดหนทนงานววจ จยบทคลากร คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร มก.ฉกส.

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

รศ.สกาวรวตนษ จงพวฒนากร
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

40,000.00

บาท

40,000.00

โครงการปรวญญาตรอสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ(ภาคพวเศษ) คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาล จย
เกษตรศาสตรร

1

ผลการใช ชเวดบไซตษ Edmodo ในการ
จวดการเรธยนการสอน

รศ.พดศมวย หาญมงคลพดพวฒนษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ

10/2558-9/2559

45,000.00

2

พฤตดกรรมการใช ชสมารษทโฟนของ
นดสต
ด หลวกสลตรเทคโนโลยธสารสนเทศ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
วดทยาเขตกธาแพงแสน

รศ.พดศมวย หาญมงคลพดพวฒนษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ

10/2558-9/2559

45,000.00

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

90,000.00

โครงการปรวญญาตรอสารสนเทศ ภาคพวเศษ
การประยอกตษใช ชรลปแบบการเรธยนรล ชแบบ
วดจวยเปด นฐานในรายวดชาการเขธยน
โปรแกรมบน Android

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

อ.ทนอวงศษ จวกษอ พา
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ

งบประมาณ

2/2559-1/2560

45,000.00

โครงการปรวญญาบรวหารธทรกวจมหาบ จณฑวต (MBA) ภาคพวเศษ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

อดทธดพลของววฒนธรรมองคษการและ
การมองง เน ชนเปด นผล ชประกอบการทธม
ท ต
ธ อ
ง
ผลการดธาเนดนงานของบรดษวท ผงาน
ประเภทของนววตกรรมและความได ช
เปรธยบในการแขงงขวนของธอรกดจขนาด
กลางและขนาดยงอม ในเขตภาค
ตะววนออกเฉธยงเหนลอตอนบนของ
ประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
1

1

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ผศ.ปว ททมา สอรย
ด กอล ณ อยอธยา
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาการจวดการ สกลนคร
ภาควดชาการจวดการธอรกดจ

งบประมาณ

2/2559-12/2560

งบประมาณ
( บาท )
70,000.00

บาท

70,000.00

โครงการพ จฒนาศ จกยภาพของบทคลากรดดานงานววจ จย ภาคววชาเทคโนโลยอการศศกษา
การจวดสภาพแวดล ชอมทางการเรธยน
แบบความจรดงเสมลอนสธาหรวบออดม
ศศกษาในประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.ไพฑลรยษ ศรธฟชา
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเทคโนโลยธการศศกษา

งบประมาณ

1/2559-6/2559

20,000.00

บาท

20,000.00

โครงการววจ จยททนววจ จยสจาหร จบพ จฒนาบ จณฑวตศศกษา(ททน ทวพ.) คณะส จตวแพทยศาสตรร
การประยอกตษใช ชสารสนเทศทาง
ภลมศ
ด าสตรษ ในการวดเคราะหษปวจจวยการ
เกยตลน
น ของสวตวษทะเลหายากใกล ชสลญ
พวนธอใษ นพลน
น ทธช
ท ายฝวท งของประเทศไทย
ระหวงางปธ 2549-2558

ผศ.สอกญ
ว ญา ทองรวตนษสกอล
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวตวแพทยสาธารณสอขศาสตรษ

4/2559-4/2561

150,000.00

ผศ.ชวยเทพ พลลเขตตษ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวตวแพทยสาธารณสอขศาสตรษ
นางสาวแปช งรธทา ประทธป ณ ถลาง
นดสต
ด ป.โท

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

150,000.00

โครงการววจ จยททนววจ จยสจาห จบพ จฒนาบ จณฑวตศศกษา(ททน ทวพ.)
ศศกษาความสวมพวนธษของรลปแบบการ
เคลลอ
ท นทธข
ท องช ชางเลธย
น งในประเทศ
ไทย ด ชวยเทคนดคการวดเคราะหษเครลอ
ขงายทางสวงคม ระหวงางปธ พ.ศ.
2557-2558

ผศ.สอกญ
ว ญา ทองรวตนษสกอล
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวตวแพทยสาธารณสอขศาสตรษ

4/2559-4/2561

150,000.00

ผศ.ชวยเทพ พลลเขตตษ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวตวแพทยสาธารณสอขศาสตรษ
รศ.นดกร ทองทดพยษ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเวชศาสตรษคลดนก
ด สวตวษใหญงและสวตวษปงา
นางสาวชญานดศ ประสานวงศษ
นดสต
ด

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

150,000.00

โครงการสลงเสรวมการววจ จยสาขาพ จฒนาส จงคม
การพวฒนาเครลอขงายธรรมาภดบาลท ชอง
ถดน
ท ในด ชานการมธสวง นรงวมในการพวฒนา
และด ชานความโปรงงใส: กรณธศก
ศ ษา
เทศบาลเมลองเขาสามยอด อธาเภอ
เมลอง จวงหววดลพบอรธ

อ.สานดต ฤทธดม
ด นตรธ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
สาขาวดชาการบรดหารและพวฒนาสวงคม

3/2559-3/2560
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การพวฒนาเครลอขงายธรรมาภดบาลท ชอง
ถดน
ท ในด ชานการมธสวง นรงวมในการพวฒนา
และด ชานความโปรงงใส: กรณธศก
ศ ษา
เทศบาลเมลองเขาสามยอด อธาเภอ
เมลอง จวงหววดลพบอรธ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
3/2559-3/2560

รศ.สดรก
ด ร กาญจนสอนทร
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภลมศ
ด าสตรษ

งบประมาณ
( บาท )
200,000.00

มาตรดนธ รวกษษ ตรานนทษชย
ว
ผล ชทรงคอณวอฒ ด สาขาพวฒนาสวงคม คณะสวงคม
ศาสตรษ มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
พายวพ พยอมยนตษ
ผล ชทรงคอณวอฒ ด สาขาพวฒนาสวงคม คณะสวงคม
ศาสตรษ มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
ทดพววลยษ รามรง
สาขาพวฒนาสวงคม คณะสวงคมศาสตรษ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

รวม
แหลลงททน
1

1

การปรวบปรองประสดทธดภาพการใช ช
ทรวพยากรในลานจวดเกดบตล ชสดนค ชาโดย
ใช ชเทคนดคการจธาลองสถานการณษ

บาท

200,000.00

1 โครงการ

อ.พวชรา ศรธพระบอ
คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา
ภาควดชาวดทยาการเดดนเรลอและโลจดสตดกสษทางทะเล
ผศ.เชฎฐา ชธานาญหลงอ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา
ภาควดชาวดศวกรรมออตสาหการ
อ.ชลธดดา หลงพลอยพวด
คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา
ภาควดชาวดทยาการเดดนเรลอและโลจดสตดกสษทางทะเล
อ.ชาตดนวกรบ แสงสวงาง
คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา
ภาควดชาวดทยาการเดดนเรลอและโลจดสตดกสษทางทะเล

งบประมาณ

4/2559-3/2560

50,000.00

บาท

50,000.00

โครงการสน จบสนทนจากหนลวยงานภาคร จฐและเอกชนเพชอ
ท การเรอยนการสอนและการววจ จย
การพวฒนาผลดตภวณฑษขนมขบ
เคธย
น วจากกล ชวยนธน าว ชา

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

โครงการสน จบสนทนงานววจ จยทางดดานววทยาการเดวนเรชอและโลจวสตวกสรทางทะเล

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

อ.ฤทวย เรลองธรรมสดงหษ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ
อ.น ชองนอช ศดรวด งศษ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ
อ.ปารดสท
อ ธดด เฉลดมชวยววฒนษ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ
อ.สอจต
ด ตา เรลองรวศมธ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ
นางสอนส
ด า ด ชวงนองม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

1 โครงการ

งบประมาณ

5/2559-10/2559

150,000.00

โครงการหล จกสผตร ศษ.ม. สาขาววทยาศาสตรรศก
ศ ษา ภาคพวเศษ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การศศกษาชธวจรดยธรรมของนดสต
ด /นวก
ศศกษาสาขาการสอนวดทยาศาสตรษ

รวม
แหลลงททน
1

1

กดจกรรมการเรธยนภาษาอวงกฤษในชวน
น
เรธยน:มธผลตงอการเรธยนรล ชอยงางไร

1

1

1

1

1 โครงการ

การพวฒนาและปรวบปรองหลวกสลตรศดลป
ศาสตรบวณฑดต สาขาวดชาภาษาญธป
ท น
อง

บาท

25,000.00

อ.อรทวย ชวยญา จรลญธววชชวย
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ

งบประมาณ

8/2559-8/2560

100,000.00

บาท

100,000.00

อ.ศรวณยษธร ศศดธนากรแก ชว
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

งบประมาณ

9/2559-4/2561

120,000.00

บาท

120,000.00

1 โครงการ

รศ.ปราณธ จงสอจรดตธรรม
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาตะววนออก
ผศ.สมจดตรษ สดรรด วตนวดทยษ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาตะววนออก
รศ.บอษบา บรรจงมณธ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาตะววนออก

งบประมาณ

2/2559-8/2559

20,000.00

บาท

20,000.00

งานววจ จยระด จบปรวญญาโทและโครงการววจ จย Senior Project
การปรวบปรองคอณสมบวตท
ด างวดศวกรรม
ของดดนลลกรวงและเถ ชาชานอ ชอยโดย
การผสมซธเมนตษ

1 โครงการ

รศ.ทวธศก
ด ณ
อ พงศษสข
อ
ว ดดด ปด ตค
คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดศวกรรมโยธา
นายสอนต
ด ประเวระทวง
นดสต
ด บวณฑดตศศกษา ภาควดชาวดศวกรรมโยธา คณะ
วดศวกรรมศาสตรษ ม.เกษตรศาสตรษ วดทยาเขตบางเขน

งบประมาณ

9/2559-5/2560

5,000.00

บาท

5,000.00

เงวนกองททนพ จฒนาอาจารยร คณะบรวหารธทรกวจ
Relative and Incremental
Information Content of Financial
Measurements: Evidence from
the Stock Exchange of Thailand

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

25,000.00

งบประมาณเงวนรายไดดภาคววชาภาษาตะว จนออก

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

การพวฒนาโมเดลความสวมพวนธษเชดง
สาเหตอการยอมรวบเครลอขงายสวงคมออ
นไลนษของกลอม
ง เจเนอเรชวน
ท วาย

รวม
แหลลงททน
-

10/2558-9/2559

ผศ.พงศษประพวนธษ พงษษ โสภณ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

งบประมาณ
( บาท )

งบประมาณเงวนรายไดด ภาคววชานวเทศศาสตรร คณะมนทษยศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

โครงการหล จกสผตรศวลปศาสตรบ จณฑวต สาขาววชาภาษาอ จงกฤษ(ภาคพวเศษ)

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.สอธาววลยษ พฤกษษ อธาไพ
คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน
ภาควดชาบวญชธ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

120,000.00

บาท

120,000.00

เงวนไดดภาคววชา
การพวฒนาอยงางยวทงยลนเพลอ
ท เข ชาสลเง มลอง
คารษบอนตธาท : กรณธศก
ศ ษากรองเทพมหา
นคร

รศ.เสาวลวกษณษ กล ชเจรดญประสดทธดด
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

12/2558-7/2559
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การพวฒนาอยงางยวทงยลนเพลอ
ท เข ชาสลเง มลอง
คารษบอนตธาท : กรณธศก
ศ ษากรองเทพมหา
นคร

รวม
แหลลงททน
1

1

1

1

1

1

1 โครงการ

การศศกษาทางระนาดทอ ชม เพลงโหม
โรงเยดน: กรณธศก
ศ ษาครลประมวล อรรถ
ชธพ และครลสบ
อ น
ด จวนทรษแก ชว

บาท

400,000.00

อ.พลววฒนษ เลดศกอลววฒนษ
คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน
ภาควดชาบวญชธ

งบประมาณ

11/2558-10/255
9

120,000.00

บาท

120,000.00

อ.กฤษฎา ทวธศก
ด รธ
ว ดดศ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

งบประมาณ

9/2559-10/2560

50,000.00

บาท

50,000.00

1 โครงการ

ผศ.ภาคม บธารองสอข
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาดนตรธ

งบประมาณ

9/2559-9/2561

70,000.00

บาท

70,000.00

เงวนรายไดดของภาคววชาเศรษฐศาสตรร
การทดสอบความมธประสดทธดภาพของ
ตลาด SET50 Index Options

1 โครงการ

รศ.วรดธ จงอวศญากอล
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

งบประมาณ

2/2559-7/2559

200,000.00

บาท

200,000.00

เงวนรายไดดของภาคววชาเศรษฐศาสตรรเพชอ
ท สน จบสนทนการทจาววจ จย
การพวฒนาทางการเงดนและชงองทาง
การสงงผงานของนโยบายการเงดนด ชาน
การให ชสดนเชลอ
ท : กรณธศก
ศ ษาประเทศ
ไทย

1 โครงการ

อ.อรรถสอดา เลดศกอลววฒนษ
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

งบประมาณ

1/2559-7/2559

200,000.00

บาท

200,000.00

เงวนรายไดดคณะมนทษยศาสตรร
พระธาตอประจธาปธ เกดดจธาลองในภาค
กลาง:ความสวมพวนธษของความเชลอ
ท
และพดธก
ธ รรมกวบการทงองเทธย
ท วเชดง
ศาสนา

รวม
แหลลงททน
-

400,000.00

เงวนรายไดด -งบอทดหนทน-โครงการอทดหนทนการทจาววจ จยสาขาววชาดนตรอไทย

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

การศศกษารลปแบบการใช ชกลยอทธษหน ชา
จอทธส
ท องของรายการโทรทวศนษใน
ประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

เงวนรายไดด 2559 งบอทดหนทน-ททนอทดหนทนววจ จย ภาคววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

12/2558-7/2559

ผศ.สอมาลธ พอม
ง ภดญโญ
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

1 โครงการ

The rights issuing in emerging
markets: The comparison
between Thailand and the
Philippines

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

เงวนททนพ จฒนาอาจารยรคณะบรวหารธทรกวจ

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

นางสาวจรดยา สอพรรณ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
สถาบวนภาษาศาสตรษและววฒนธรรมศศกษาราช
นครดนทรษ
อ.ธวนวพร เสรธชย
ว กอล
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาไทย
อ.รวตนพล ชลน
ท ค ชา
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวรรณคดธ

งบประมาณ

7/2559-7/2560

90,000.00

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

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การรวบวากยสวมพวนธษภาษาไทยของ
เดดกววยกงอนเรธยน

รวม
แหลลงททน
1

1

การศศกษาต ชนทอนการผลดตเกลลอ
ท
บรดโภคเสรดมไอโอดธนในเขตภาค
กลาง

1

5/2559-5/2560

รศ.กดตม
ด า อดนทรวมพรรยษ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาศาสตรษ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
81,000.00

บาท

81,000.00

รศ.ชลลดา หลวงพดทวกษษ
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

1 โครงการ

งบประมาณ

1/2559-7/2559

200,000.00

บาท

200,000.00

เงวนรายไดดภาคววชาครทศก
ศ ษา คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร
การศศกษาปว ญหาและกลวดธก
ธ ารแปล
บทความภาษาอวงกฤษของนดสต
ด ระดวบ
ปรดญญาตรธ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

เงวนรายไดดตาล งๆของภาคววชาเศรษฐศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.ทวศนธย ษ จวนตดยะ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
อ.จดราภรณษ กาแก ชว
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

งบประมาณ

10/2558-9/2559

23,000.00

บาท

23,000.00

เงวนรายไดดภาคววชาจวตววทยาการศศกษาและการแนะแนว
การประเมดนความพศงพอใจทธม
ท ต
ธ อ
ง หลวก
สลตรศดลปศาสตรมหาบวณฑดต สาขา
วดชาจดตวดทยาการศศกษาและการแนะ
แนว

ผศ.มนวสนวนทษ หวตถศวกดดด
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยาการศศกษาและการแนะแนว

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 นวกคดม
น
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยาการศศกษาและการแนะแนว
อ.วรางคณา โสมะนวนทนษ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยาการศศกษาและการแนะแนว

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

7,000.00

เงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรร

1

กลยอทธษการกธาหนดคอณลวกษณะสดนค ชา
ตราร ชานค ชาปลธก

ผศ.วรวรรณ ตอ ชมมงคล
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

1/2559-7/2559

200,000.00

2

การรวมกลอม
ง ทางการเงดนและอวตรา
การเจรดญเตดบโตของระบบเศรษฐกดจ

ผศ.สอภาณธ หาญพวฒนะนอสรณษ
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

1/2559-9/2559

200,000.00

3

ความเตดมใจจงายเพลอ
ท การบรดหาร
จวดการพลน
น ทธท
ท างเท ชาของประชาชนใน
กรองเทพมหานคร

รศ.โสมสกาว เพชรานนทษ
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

11/2558-9/2559

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

3

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ความเตดมใจจงายเพลอ
ท การบรดหาร
จวดการพลน
น ทธท
ท างเท ชาของประชาชนใน
กรองเทพมหานคร

รวม
แหลลงททน
1

1

2

การพวฒนาศวกยภาพผลดตภวณฑษผ ชา
ท ชองถดน
ท : กรณธศก
น ทธจ
ท วงหววด
ศ ษาในพลน
เพชรบอรธ

1

1

1

งบประมาณ

200,000.00

บาท

600,000.00

รศ.สอปรธยา ควรเดชะคอปตษ
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

200,000.00

บาท

200,000.00

2 โครงการ

อ.ธนสดน ถนอมพงษษ พวนธษ
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

2/2559-9/2559

200,000.00

ผศ.ชดดตะววน ชนะกอล
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

10/2558-8/2559

200,000.00

งบประมาณ

บาท

400,000.00

เงวนรายไดดสถาบ จนคดนควดาและพ จฒนาผลวตภ จณฑรอาหาร
ผลดตภวณฑษเมดดบธดโปรไบโอตดก

นางสาวกวญญรวตนษ กวญญาคธา
สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร
ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ
นายววนชวย พวนธษทวธ
สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร
ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ
นางพวทธดนวนทษ วารดชนวนทษ
สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร
ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ
นางเขมพวษ ตรธสวอ รรณ
สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร
ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ
นางสาวจอฑามาศ กลดน
ท โซดา
สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร
ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ

1 โครงการ

งบประมาณ

3/2559-2/2560

97,000.00

บาท

97,000.00

เงวนสน จบสน จนการทจาววจ จยทางสาขาเทคโนโลยอสารสนเทศ ของโครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาคอมพววเตอรร
การวดเคราะหษข ชอมลลของการออกแบบ
ระบบสารสนเทศในรายวดชาสหกดจ
ศศกษาโดยใช ชกระบวนการเหมลอง
ข ชอมลล

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

การววดโอกาสในการเพดม
ท ระดวบความ
ซวบซ ชอนของประเทศผงานการขยาย
ประเภทสดนค ชาสงงออกทธซ
ท บ
ว ซ ชอน
ลวกษณะทางเศรษฐกดจ สอรา และ
อวตราการฆงาตววตายในประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
-

11/2558-9/2559

รศ.วลวยภรณษ อวตตะนวนทนษ
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

งบประมาณ
( บาท )

เงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

เงวนรายไดดภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.สกาวรวตนษ จงพวฒนากร
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

40,000.00

บาท

40,000.00

เงวนสน จบสนทนการทจาปจญหาพวเศษระด จบปรวญญาตรอและบ จฒฑวตศศกษา
ผลของสาร p-coumaric acid ในหนล
ไมซษทถ
ธท ก
ล เหนธย
ท วนธ าให ชเกดดภาวะสมอง
ขาดเลลอดและภาวะเลลอดไปเลธย
น ง
สมองลดลงตงอเนลอ
ท งยาวนาน

รวม

1 โครงการ

อ.วชดรญาณษ ธงอาสา
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวตววดทยา

งบประมาณ

6/2559-12/2560

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

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

ททนคณะววทยาศาสตรร
การสร ชางแผนแบบทธม
ท ป
ธ ระสดทธดภาพ
สธาหรวบการทดลองแบบผสม

ผศ.บอญอ ชอม โฉมทธ
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสถดต ด
นางสาววาศดนธ ประดวบศรธ
ไมงระบอหนงวยงาน

8/2559-12/2561

100,000.00

John Borkowski
ไมงระบอหนงวยงาน

รวม
แหลลงททน
1

1

การระบอหาชวน
ท ธาให ชเกดดสธ
น พลวงงานทธท
ในมรกตด ชวยวดธเธ ฟด รส
ษ พรดนซดเพดล

1

1

1 โครงการ

การปรวบปรองระบบระบายอากาศในโรง
งานหลอมและขศน
น รลปโลหะทธไท มงใชง
เหลดก

อ.สอทวศนา ณ พวทลอง
คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา
ภาควดชาวดทยาศาสตรษพน
ลน ฐานและพลศศกษา

งบประมาณ

10/2558-9/2559

บาท

80,000.00

1 โครงการ

อ.สลบสกอล คอรรอ วตนษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกล
ผศ.สถาพร เชลอ
น เพดง
คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกล
เอกชวย แวงวรรณ
โครงการวดศวกรรมความปลอดภวยและการจวดการ
สดงท แวดล ชอม

งบประมาณ

6/2559-3/2560

80,000.00

บาท

80,000.00

แนวคดด รลปแบบและการจวดทธาสดนค ชา
ทางววฒนธรรมในบรดบทการทงอง
เทธย
ท ว: กรณธศก
ศ ษาตลาดรดมยม 2437
และชอมชนบ ชานกง ตธาบลบ ชานกง
อธาเภอกงไกรลาศ จวงหววดสอโขทวย"

1 โครงการ

อ.อวงกลร หงษษ คณานอเคราะหษ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

งบประมาณ

10/2558-9/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

ททนโครงการววจ จยภายใตดทน
ท สน จบสนทนการววจ จยฯ คณะส จงคมศาสตรร
อดทธดพลของความฉลาดทางอารมณษ
ทธม
ท ต
ธ อ
ง ความผาสอกและการปฏดบต
ว งด าน
ของเจ ชาหน ชาทธด
ท แ
ล ลลลกค ชาทาง
โทรศวพทษ กลอม
ง ธอรกดจเทคโนโลยธ
สารสนเทศและการสลอ
ท สาร

ผศ.ศยามล เอกะกอลานวนตษ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยา

10/2558-9/2559

ผศ.ถววลยษ เนธยมทรวพยษ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจดตวดทยา

รวม
แหลลงททน
-

80,000.00

ททนคณะส จงคมศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

บาท

100,000.00

ททนคณะววศวกรรมศาสตรรศรอราชา

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

ททนคณะววทยาศาสตรร ศรอราชา

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

งบประมาณ

99,100.00

ททนโครงการววจ จยหนดาใหมลคณะววศวกรรมศาสตรร
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บาท

99,100.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

การสธารวจและศศกษาคอณลวกษณะของ
ขยะชอมชนเพลอ
ท นธ ามาผลดตเชลอ
น เพลดง
ทดแทนโดยใช ชเทคโนโลยธการแปรรลป
ด ชวยกระบวนการทางเคมธความร ชอน

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2558-9/2559

อ.ชดนธวนยษ อารธประเสรดฐ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกล

งบประมาณ
( บาท )
200,000.00

ผศ.วดชย
ว ศดวะโกศดษฐ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกล

รวม
แหลลงททน
1

1

การศศกษา สอขภาพ และการเจรดญเตดบ
โตทางเศรษฐกดจของไทยและ
ประเทศอาเซธยน

1

1

1

1

งบประมาณ

2/2559-8/2559

200,000.00

บาท

200,000.00

ผศ.ศดวพงศษ ธธรอธาพน
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

งบประมาณ

1/2559-9/2559

200,000.00

บาท

200,000.00

1 โครงการ

อ.นงพงา จรวสโสภณ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

10/2558-10/255
9

20,000.00

บาท

20,000.00

ททนจทดประกายน จกววจ จย โครงการจ จตตงภาควว
จต
ชาเคมอ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร
สมบวต ด และการยงอยสลายทางชธวภาพ
ของโคพอลดเมอรษจากลธแวน และพอลด
แลคตดกแอสดด (PLA)

1 โครงการ

อ.กมลทดพยษ ขวตตดยะวงศษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

6/2559-6/2560

20,000.00

บาท

20,000.00

ททนนว จตกรรม คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน
โครงการพวฒนาระบบตรวจววดและ
เกดบข ชอมลลออต-อ ออทกวดทยาจากระยะ
ไกล

1 โครงการ

ผศ.สมชาย ดอนเจดธย ษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน
อ.จวกกรดช พฤษการ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมคอมพดวเตอรษ

งบประมาณ

7/2559-7/2560

150,000.00

บาท

150,000.00

ททนพ จฒนาผลวตภ จณฑรนว จตกรรม
โครงการพวฒนา ระบบหอน
ง ยนตษเตะ
ฟอตบอลขนาดเลดก เพลอ
ท การศศกษา

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

การศศกษาองคษประกอบทางเคมธและ
ฤทธดก
ด ารยวบยวงน อนอมล
ล อดสระจากพลช
วงศษ Magnoliaceae

รวม
แหลลงททน
-

อ.พอฒพ
ด วฒนษ ทวธวชดรพวฒนษ
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

ททนจทดประกายน จกววจ จย โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาเคมอ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ผลของววฒนธรรมตงอการทอจรดตในการ
ปลงอยกล ชของธนาคาร

รวม
แหลลงททน
-

บาท

200,000.00

ททนจากเงวนรายไดดตาล งๆ ของภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

ททนจากเงวนรายไดดตาล ง ๆ ของภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

อ.กาญจนพวนธอษ สอขวดชชวย
คณะวดศวกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟช า

1 โครงการ

งบประมาณ

9/2559-8/2560

800,000.00

ททนพ จฒนาศ จกยภาพ คณะส จตวแพทยศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

บาท

800,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การประเมดนการสวมผวสสารพดษจาก
เชลอ
น ราอะฟลาทอกซดนบธ 1 และโอครงา
ทอกซดนเอในชา

รวม
แหลลงททน
1

1

ประสดทธดผลของการจวดการเรธยนรล ช
วดชาสอขภาพผล ชบรดโภคโดยใช ชวดธก
ธ าร
เรธยนรล ชแบบมธสวง นรงวม

1

1

1 โครงการ

ประสดทธดผลของการใช ชเพลงภาษา
อวงกฤษในการเรธยนภาษาอวงกฤษพลน
น
ฐานของนดสต
ด ชวน
น ปธ ทธท 1 มหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ วดทยาเขตกธาแพงแสน

งบประมาณ

100,000.00

บาท

100,000.00

ผศ.นพรวตนษ ศอทธดถกล
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา
อ.นวนทษนภวส (ศดรข
ด ววญ) เกตนษโกศวลยษ (ดวงดาว
ประกาย)
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา

งบประมาณ

8/2559-2/2560

10,000.00

บาท

10,000.00

1 โครงการ

ผศ.รวชดาวรรณ คงสวตยษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ

งบประมาณ

6/2559-6/2560

45,000.00

บาท

45,000.00

ททนพ จฒนาศ จกยภาพในการทจางานววจ จยของภาคววชาเทคโนโลยอและการจ จดการสวงท แวดลดอม
ทดสอบทฤษฎธการรวมกลอม
ง ของชนดด
พวนธอใษ นแนวเขตข ชามกวนระหวงางปง า
รงูน
อ สองและปง าแกง

รวม
แหลลงททน
-

10/2558-9/2559

รศ.อธานาจ พววพลเทพ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเภสวชวดทยา
ผศ.ศรวญญา พววพลเทพ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเภสวชวดทยา
ผศ.กาญจนา อดม
ท ศดลปษ
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเภสวชวดทยา
ผศ.พรรณวดมล ตวนหวน
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเภสวชวดทยา
ผศ.ออสม
อ า เจดมนาค
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเภสวชวดทยา
นางสาวนฤมล กลางแก ชว
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเภสวชวดทยา
นางสาวนภสร เผงาชลศก
ว ดดด
คณะสวตวแพทยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเภสวชวดทยา

งบประมาณ
( บาท )

ททนพ จฒนาศ จกยภาพน จกววจ จย ประจจาปอ งบประมาณ 2558โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาภาษาอ จงกฤษคณะศวลปศาสตรร
และววทยาศาสต

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ททนพ จฒนาศ จกยภาพทางการววจ จย ภาคววชาพลศศกษา

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.วดรงคษ จวนทร
คณะสดงท แวดล ชอม
ภาควดชาเทคโนโลยธและการจวดการสดงท แวดล ชอม

งบประมาณ

10/2558-9/2560

20,000.00

บาท

20,000.00

ททนรายไดดภาคววชา
การใช ชเปช าหมายในการคดดต ชนทอนใน
ออตสาหกรรมยานยนตษ

รวม

1 โครงการ

รศ.ศศดวม
ด ล มธอธาพล
คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน
ภาควดชาบวญชธ

งบประมาณ

1/2559-7/2559

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

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

โครงการวดจวยและพวฒนารลปแบบการ
จวดการเรธยนรล ชแบบผสมผสาน
เทคโนโลยธเพลอ
ท พวฒนามาตรฐาน
วดชาชธพของครลด ชานทวกษะภาษาและ
ววฒนธรรม

1

1 โครงการ

แนวทางการพวฒนาคอณลวกษณะพศง
ประสงคษของนดสต
ด ครล

อ.มาลดนธ ประพดณวงศษ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

งบประมาณ

3/2559-3/2560

40,000.00

บาท

40,000.00

1 โครงการ

ผศ.พวชรา วาณดชวศดน
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาอาชธวศศกษา

งบประมาณ

8/2559-5/2560

30,000.00

บาท

30,000.00

ททนววจ จยเงวนรายไดดคณะศศกษาศาสตรร ประจจาปอ งบประมาณ พ.ศ.2559
การวดเคราะหษเส ชนทางความสธาเรดจใน
วดชาชธพครลอาชธวศศกษา

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ
( บาท )

ททนววจ จยเงวนรายไดดคณะศศกษาศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ททนววจ จย กองททนคณะศศกษาศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

รศ.สอวรรณา นาควดบล
ล ยษวงศษ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาอาชธวศศกษา
ผศ.สลตเด ทพ ศดรพ
ด พ
ด วฒนกอล
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาอาชธวศศกษา

งบประมาณ

6/2559-2/2560

30,000.00

บาท

30,000.00

ททนววจ จยจากคณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร

1

การประมาณคงาชงองสวญญาณทธไท มงม ธ
การชงวยเหลลอจากสวญลวกษณษนธารงอง
ในการสลอ
ท สารแบบรงวมมลอกวน

อ.เศรษฐกร กาเมลอง
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟช าและคอมพดวเตอรษ

10/2558-9/2559

35,000.00

2

การศศกษาการควบคอมการไหลของ
แกบสชธวภาพ ด ชวยอวลกอรดทม
ศ แปร
เปลธย
ท นได ช

นายจามร ดวงกอลสา
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟช าและคอมพดวเตอรษ
อ.เศรษฐกร กาเมลอง
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมไฟฟช าและคอมพดวเตอรษ

10/2558-9/2559

20,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

55,000.00

ททนววจ จยตามแผนปฏวบ จตวการ ของคณะพาณวชยนาวอนานาชาตว
โครงการความเปด นไปได ชในการใช ช
ยานบดนกล ชภวยทางทะเล เพลอ
ท การชงวย
เหลลอผล ชประสบภวยทางทะเล

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

อ.วรวอฒ ด โปบ ะมา
คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา
ภาควดชาวดทยาการเดดนเรลอและโลจดสตดกสษทางทะเล
ผศ.เฉลดมพงษษ เสนารวกษษ
คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา
ภาควดชาวดทยาการเดดนเรลอและโลจดสตดกสษทางทะเล

งบประมาณ

4/2559-4/2560

50,000.00

บาท

50,000.00

ททนววจ จยตามแผนปฏวบ จตวการ ปอ งบประมาณ 2558 คณะพาณวชยนาวอนานาชาตว
การศศกษาเชดงทดลอง เรลอ
ท ง การตอบ
สนองเชดงดวดของคานแซนวดซแบบ
เหลดกคอนกรธตเหลดกทธม
ท ข
ธ ชอตงอรวบการ
เฉลอนแบบแผงนเหลดกเอธยง

รวม

1 โครงการ

อ.มานดตยษ ลธกจด ววฒนะ
คณะพาณดชยนาวธนานาชาตด ศรธราชา
ภาควดชาวดศวกรรมทางทะเล

งบประมาณ

10/2558-9/2559

85,600.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

ตววตน การดดน
น รน และการตงอรองผงาน
ชธวต
ด ทางศาสนาของ "ผอ ชหญดงกธาปง"
ในหมลบ
ง ชานมอสลดมชายแดนใต ช

1

1

1 โครงการ

The Effects of American English
Consonants and Vowels
Perception Training on Speech
Production: the Case of Thai
Learners

อ.ชลดตา บวณฑอวงศษ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

งบประมาณ

10/2558-9/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

1 โครงการ

อ.ศดรพ
ด ร เลดศไพศาลวงศษ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาตงางประเทศ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

ททนววจ จยภาคววชาภาษาตลางประเทศ ประจจาปอ งบประมาณ 2559
Rethinking Culture Teaching in
English Language Programmes in
Thailand

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ
( บาท )

ททนววจ จยภาคววชาภาษาตลางประเทศ

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ททนววจ จยเพชอ
ท การตอพม
ว พร

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.นวพร สรรประเสรดฐ สโนดดน
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาตงางประเทศ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

ททนววจ จยสถาบ จน คณะสถาปจตยกรรมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
โครงการวดจวยเพลอ
ท พวฒนาหลวกสลตร
ปรวชญาดอษฎธบณ
ว ฑดต สาขาวดชานววต
กรรมอาคาร หลวกสลตรใหมง ปธ การ
ศศกษา 2559

ผศ.ชนดกานตษ ยดม
น ประยลร
คณะสถาปว ตยกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชานววตกรรมอาคาร

1/2559-6/2559

20,000.00

อ.โสภา วดศษ
ด ฏษศก
ว ดดด
คณะสถาปว ตยกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชานววตกรรมอาคาร
ผศ.ภวทรนวนทษ ทวกขนนทษ
คณะสถาปว ตยกรรมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชานววตกรรมอาคาร

รวม
แหลลงททน
1

1

สมรรถนะทางววฒนธรรม: ความเชลอ
ท
และการปฏดบต
ว ข
ด องครลสอนภาษา
อวงกฤษในประเทศไทย

1

บาท

20,000.00

1 โครงการ

อ.มาลดนธ ประพดณวงศษ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

งบประมาณ

8/2559-7/2561

20,000.00

บาท

20,000.00

ททนววจ จยอาจารยรใหมล คณะอทตสาหกรรมเกษตร
การทธานายการตวดสดนใจซลอ
น สดนค ชา
อาหารพร ชอมบรดโภคของไทยในมหา
นครเซธย
ท งไฮ ช โดยใช ชแบบจธาลองความ
ถดถอยและแบบจธาลองเครลอขงาย
ประสาทเทธยม

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

ททนววจ จยสาขาหล จกสผตรและการสอน

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

อ.อภดชญา ลธลาวณดชกอล
คณะออตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควดชาเทคโนโลยธอต
อ สาหกรรมเกษตร

งบประมาณ

5/2559-6/2560

30,000.00

บาท

30,000.00

ททนศผนยรวจ
ว จยและพ จฒนาพชชผ จกเขตรดอน
การศศกษาผลตอบแทนจากการ
ดธาเนดนการโครงการของศลนยษวจ
ด วยและ
พวฒนาพลชผวกเขตร ชอน (TVRDC)

อ.อารธรวตนษ ภาคพดธเจรดญ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

7/2559-12/2559
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การศศกษาผลตอบแทนจากการ
ดธาเนดนการโครงการของศลนยษวจ
ด วยและ
พวฒนาพลชผวกเขตร ชอน (TVRDC)

รวม
แหลลงททน
1

1

การพวฒนาเจลล ชางมลอสลตรผสม
สารสกวดสมอนไพรฆงาเชลอ
น แบคทธเรธยกงอ
โรค

1

1

1

งบประมาณ

225,800.00

บาท

225,800.00

ผศ.มลธดรา ศรธถาวร
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
อ.จดนตนาถ วงศษชวลดต
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

5/2559-5/2560

12,779.00

บาท

12,779.00

1 โครงการ

อ.เยาวภา อรงามศดรรด จ
อ เด วทยษ
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจอลชธววดทยา

งบประมาณ

5/2559-6/2560

13,000.00

บาท

13,000.00

ททนสน จบสนทนการทจาววจ จยระด จบปรวญญาตรอ คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร (Undergraduate
Research Ma
การขยายความสวมพวนธษของจธานวนฟด
โบนวชชธและลลคส
ว

1 โครงการ

ผศ.กวนตภณ คลหาพวฒนกอล
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ
กวญญารวตนษ ทองสดงหษ
Department of Mathematics, Faculty of
Science, Kasetsart University

งบประมาณ

12/2559-5/2560

6,000.00

บาท

6,000.00

ททนสน จบสนทนการทจาววจ จยระด จบปรวญญาตรอ คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ปอ การศศกษา 2559
แบคทธเรธยทธค
ท ด
ว แยกจากเหดดและความ
สามารถในการเพดม
ท ผลผลดตของเหดด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ยธสตษทค
ธท ด
ว แยกได ชจากเหดดและความ
สามารถในการเพดม
ท ผลผลดตเหดด

รวม
แหลลงททน
-

7/2559-12/2559

อ.รพธ ดอกไม ชเทศ
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาสงงเสรดมและนดเทศศาสตรษเกษตร
ผศ.เชดดพงษษ ขธระจดตตษ
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาสงงเสรดมและนดเทศศาสตรษเกษตร

งบประมาณ
( บาท )

ททนสน จบสนทนการทจาววจ จยระด จบปรวญญาตรอ คณะววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ททนสน จบสนทนการทจาววจ จยประจจาปอ งบประมาณ 2559

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.เยาวภา อรงามศดรรด จ
อ เด วทยษ
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจอลชธววดทยา

งบประมาณ

5/2559-6/2560

13,000.00

บาท

13,000.00

ททนสน จบสนทนการเผยแพรลผลงานในวารสารระด จบนานาชาตว โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาเคมอ
การสวงเคราะหษ การออกฤทธดย
ด วบยวงน
เชลอ
น รา และการศศกษาเคมธเชดงทฤษฎธ
ของอนอพวนธษคม
ล ารดน

รวม

1 โครงการ

อ.นงพงา จรวสโสภณ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
ผศ.บอญเดช เบดกฟช า
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
อ.ววนเพดญ เหลงาศรธไพบลลยษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

40,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

การเปลธย
ท นแปลงกลวดธก
ธ ารเรธยนรล ช
ภาษาตงางประเทศของนดสต
ด ไทย

1

1

1

1

1

งบประมาณ

10,000.00

บาท

10,000.00

อ.ทรงธรรม เรลองชวยทวธสข
อ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

6/2559-6/2560

20,000.00

บาท

20,000.00

1 โครงการ

ผศ.ทดสววส ธธารงสานตษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาศดลปศาสตรษ

งบประมาณ

11/2558-10/255
9

40,000.00

บาท

40,000.00

ททนสน จบสนทนการววจ จยคณะมนทษยศาสตรร ประจจาปอ งบประมาณ 2559
The Face Thailand: กลวดธค
ธ วามไมง
สอภาพในรายการเรธยลลดตโธน ชวษ

1 โครงการ

อ.วอฒน
ด วนทษ แก ชวจวนทรษเกตอ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาไทย
อ.วดภาดา รวตนดดลก ณ ภลเกดต
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาไทย

งบประมาณ

3/2559-3/2560

41,450.00

บาท

41,450.00

ททนสน จบสนทนการววจ จยเพชอ
ท การตอพม
ว พร คณะส จงคมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
พรานบอญ: การประกอบสร ชางความ
หมายและการกลายมาเปด นววตถอทาง
ความเชลอ
ท

1 โครงการ

อ.ปอรน
ด ทรษ นาคสดงหษ
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

งบประมาณ

1/2559-12/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

ททนสน จบสนทนการววจ จยเพชอ
ท การตอพม
ว พรของคณาจารยรคณะส จงคมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ประจจาปอ งบ
ประมาณ 2
ความยวทงยลนของชอมชนผงานการจวดการ
ทงองเทธย
ท วอยงางยวทงยลน: กรณธศก
ศ ษา
แนวทางการจวดการทงองเทธย
ท วเชดง
ววฒนธรรมอยงางยวทงยลนในเขตอธาเภอ
โพธาราม จวงหววดราชบอรธ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ปรวชญาพอทธศาสนาในวรรณกรรม
แนวแปลกวดสย
ว ของอวลแบรษต กามลส ษ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

3/2559-3/2560

ททนสน จบสนทนการววจ จย ภาคววชาศวลปศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ววทยา
เขตกจาแ

รวม
แหลลงททน
-

รศ.ชไมภวค เตชวสอนวนตษ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาศาสตรษ

การสวงเคราะหษนาโนคลวสเตอรษเงดน
เพลอ
ท ใช ชเปด นตววตรวจจวบไอออนของ
โลหะ

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ
( บาท )

ททนสน จบสนทนการววจ จย โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาเคมอ

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ททนสน จบสนทนการววจ จย คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.ณว ฐวธณษ บอนนาค
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชารวฐศาสตรษและรวฐประศาสนศาสตรษ

งบประมาณ

12/2558-9/2559

300,000.00

บาท

300,000.00

ททนสน จบสนทนการววจ จยและพ จฒนาเชวงพชน
ท กลคณาจารยรของคณะส จงคมศาสตรร
ต ทอแ
การพวฒนาการทงองเทธย
ท วตลาดนธน า
อยงางยวทงยลนบนพลน
น ฐานของอวตลวกษณษ
และการมธสวง นรงวมของชอมชน: กรณธ
ศศกษาตลาดนธน าดธาเนดนสะดวก จวงหววด
ราชบอรธ

รวม

1 โครงการ

อ.ธธราพร ทองปว ญญา
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวงคมวดทยาและมานอษยวดทยา

งบประมาณ

1/2559-9/2560

250,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

ททนสน จบสนทนโครงงานจทลชอวววทยาของคณะววทยาศาสตรรและของภาคววชาจทลชอวววทยา
การผลดตหววเชลอ
ว ด
น เทมเปช ในห ชองปฏดบต
การและอายอการเกดบรวกษา

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.สอรางคษ สอธรด าวอธ
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจอลชธววดทยา
นายววนชวย พวนธษทวธ
สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร
ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ
นางสาวปววนรวตนษ ประโยชนษอมรกอล
ไมงระบอหนงวยงาน

งบประมาณ

10/2558-5/2559

13,000.00

บาท

13,000.00

ททนสน จบสนทนโครงงานจทลซอวววทยาของคณะววทยาศาสตรรและของภาคววชาจทลชอวววทยา
การศศกษาชนดดของนธน าทธใท ช ชแชงถวทว
เหลลองและปรดมาณหววเชลอ
น ตงอคอณภาพ
เทมเปช

ผศ.สอรางคษ สอธรด าวอธ
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจอลชธววดทยา
นางสาวณอวรา จธานงกดจ
ไมงระบอหนงวยงาน

10/2558-5/2559

13,000.00

นายววนชวย พวนธษทวธ
สถาบวนค ชนคว ชาและพวฒนาผลดตภวณฑษอาหาร
ฝง ายจอลชธววดทยาประยอกตษ

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

13,000.00

ททนสน จบสนทนงานววจ จย
การเปรธยบเทธยบผลของการเลธย
น งกอ ชง
ขาวแวนนาไม (Litopenaeus
Vannamei) แบบผสมผสานในระบบ
ปด ดและแบบพวฒนาตงอผลผลดตของกอ ชง
และการจวดการคอณภาพนธน า

ผศ.ภาสดณธ วรชนะนวนทษ
คณะสดงท แวดล ชอม
ภาควดชาเทคโนโลยธและการจวดการสดงท แวดล ชอม

8/2559-8/2561

20,000.00

ทดพยษวภ
ด า มธไชย
คณะสดงท แวดล ชอม ม.เกษตรศาสตรษ

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

20,000.00

ททนสน จบสนทนงานววจ จย คณะววทยาการจ จดการ มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชา
ผลกระทบของรายการกธาไรขาดทอน
เบดดเสรดจอลน
ท ทธม
ท ต
ธ อ
ง การจวดการกธาไร

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

อ.ณว ฐวอฒ ด ทรวพยษสมบวต ด
คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา
ภาควดชาการเงดนและการบวญชธ

งบประมาณ

5/2559-5/2560

60,000.00

บาท

60,000.00

ททนสน จบสนทนงานววจ จยนวสต
ว ปรวญญาตรอ
ระบบสารสนเทศข ชอมลลพลน
น ทธเท พาะ
ปลลกของเกษตรกรระดวบครววเรลอนบน
แอนดรอยดษ

นางสาวสอวรรณา คงศดลปษ
โครงการจวดตวงน สายวดชาคอมพดวเตอรษ คณะ
ศดลปศาสตรษละวดทยาศาสตรษ ม.เกษตร กธาแพงแสน

10/2558-9/2559

3,500.00

10/2558-9/2559

3,500.00

อ.ทนอวงศษ จวกษอ พา
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ
2

แอพพลดเคชวน
ท แจ ชงเตลอนอาหารกงอน
ววนหมดอายอบนแอนดรอยดษ

นางสาวธมลวรรณ กลดน
ท ระรวย
โครงการจวดตวงน สายวดชาคอมพดวเตอรษ คณะ
ศดลปศาสตรษละวดทยาศาสตรษ ม.เกษตร กธาแพงแสน
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

แอพพลดเคชวน
ท แจ ชงเตลอนอาหารกงอน
ววนหมดอายอบนแอนดรอยดษ

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

2 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2558-9/2559

อ.ทนอวงศษ จวกษอ พา
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาคณดตศาสตรษ สถดต ด และคอมพดวเตอรษ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
3,500.00

บาท

7,000.00

ททนสน จบสนทนจากโครงการหล จกสผตรปร จชญาดทษฏอบ จณฑวต สาขาววชาววทยาศาสตรรศก
ศ ษา (ภาคพวเศษ)
การพวฒนาการจวดการเรธยนรล ชโดยใช ช
ประเดดนทางสวงคมทธเท กธย
ท วข ชองกวบ
วดทยาศาสตรษ เพลอ
ท สงงเสรดมทวกษะการ
โต ชแย ชงของนวกเรธยนระดวบชวน
น มวธยม
ศศกษาปธ ทธท 3

ผศ.นวนทรวตนษ เครลออดนทรษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

11/2558-6/2560

20,000.00

11/2558-6/2560

20,000.00

3/2559-6/2560

20,000.00

นางสาวภาวดณธ รวตนคอน
นดสต
ด ปรดญญาเอก ปร.ด.วดทยาศาสตรษศก
ศ ษา (ภาค
พดเศษ)
อ.กอลธดดา นอกล
ล ธรรม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
2

การพวฒนาความเข ชาใจเกธย
ท วกวบสะเตดม
ศศกษาและออกแบบการสอนแบบสลบ
เสาะหาความรล ชในเนลอ
น หาสะเตดมของ
นดสต
ด ครลสาขาวดทยาศาสตรษ

ผศ.นวนทรวตนษ เครลออดนทรษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
นางสาวศดรพ
ด ร เครลอทอง
นดสต
ด ปรดญญาเอก วดทยาศาสตรษศก
ศ ษา (ภาคพดเศษ)
อ.กอลธดดา นอกล
ล ธรรม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศรด ด
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

3

การเสรดมสร ชางความสามารถในการคดด
อยงางมธวจ
ด ารญาณของนวกเรธยนชวน
น
มวธยมศศกษาปธ ทธท 1 โดยใช ชวดธก
ธ ารสลบ
เสาะหาความรล ชทางวดทยาศาสตรษ

ผศ.นวนทรวตนษ เครลออดนทรษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
นางกดตศ
ด าอร เหลงาเหมมณธ
นดสต
ด ปรดญญาเอก วดทยาศาสตรษศก
ศ ษา (ภาคพดเศษ)
ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศรด ด
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
อ.กอลธดดา นอกล
ล ธรรม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

รวม
แหลลงททน
1

งบประมาณ

บาท

60,000.00

ททนสน จบสนทนจากเงวนรายไดดของภาคววชาเศรษฐศาสตรรเพชอ
ท ทจาววจ จย
การพยากรณษ การเปรธยบเทธยบ และ
การศศกษาความสวมพวนธษของตววชธวน วด
การทอจรดตและธรรมาภดบาลในระดวบ
สากล

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

1 โครงการ

อ.นนทรษ วรพาณดชชษ
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

งบประมาณ

1/2559-7/2559

200,000.00

ททนสน จบสนทนททนววจ จย (ททนจทดประกายน จกววจ จยเคมอ) โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาเคมอ คณะศวลปศาสตรรและววทยา
ศาสตรร
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การดวดแปลงโครงสร ชางของเซอรษราทธ
นไดออลทธม
ท ค
ธ วามเปด นพดษตงอเซลลษ
มะเรดง

รวม
แหลลงททน
1

1

การพวฒนาออปกรณษตรวจววดบนฐาน
กระดาษรงวมกวบเทคนดคเคมธไฟฟช าเพลอ
ท
ตรวจววดแคดเมธยมและตะกววท ใน
ตววอยงางข ชาว

1

7/2559-7/2560

อ.ศศดวดธ บอญญะออทธยาน
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
20,000.00

บาท

20,000.00

1 โครงการ

อ.ทดพยษวรรณ รองง สวงาง
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

ททนสน จบสนทนททนววจ จย ประจจาปอ งบประมาณ 2559
การศศกษาอวนตรกดรย
ด าระหวงางสาร
ประกอบพอลดฟธนอลสกวดจาก
ธรรมชาตดและเอนไซมษเซอทลอน
ด 1
ด ชวยระเบธยบวดธโธ มเลคดวลารษดอกกดงน
และวดธโธ มเลคดวลารษไดนามดกสษซม
อ เด ล
ชวน
ท

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ททนสน จบสนทนททนววจ จย โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาเคมอ ประจจาปอ งบประมาณ 2559

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

8/2559-8/2560

40,000.00

บาท

40,000.00
โครงการจ จดตงภาควว
จต
ชาเคมอ

อ.อาทร ลอยสรวงสดน
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

9/2559-10/2560

20,000.00

บาท

20,000.00

ททนสน จบสนทนททนววจ จย สาขาชอวววทยา สาขาพ จนธทศาสตรร สาขาชอวเคมอ ภาคววชาววทยาศาสตรร ประจจาปอ 2559
ผลของออณหภลมก
ด ารเกดบรวกษาตงอการ
เปลธย
ท นแปลงคอณภาพทางเคมธและ
จอลน
ด ทรธยข
ษ องเครลอ
ท งดลม
ท เพลอ
ท สอขภาพ
จากใบมะรอม

อ.รวชพล พะวงศษรวตนษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

6/2559-6/2560

28,906.00

ผศ.จอฑาทดพยษ โพธดอ
ด บ
อ ล
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

28,906.00

ททนสน จบสนทนททนววจ จย หล จกสผตรววทยาศาสตรรชวอ ผลวตภ จณฑร ภาคววชาววทยาศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยา
ศาสตรร ม
ผลของการปรวบสภาพววชพลชนธน าตงอ
การผลดตแกบสชธวภาพจากมลลววว
โดยกระบวนการหมวกแบบกะ

อ.รวชพล พะวงศษรวตนษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
นางสาวกดตตดยา ปช อมเงดน
หลวกสลตรวดทยาศาสตรษชวธ ผลดตภวณฑษ ภาควดชาวดทยา
ศาสตรษ

6/2559-6/2560

9,000.00

อ.ประภา โซบะสลาม
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

9,000.00

ททนสน จบสนทนททนววจ จย หล จกสผตรววทยาศาสตรบ จณฑวต สาขาววทยาศาสตรรชวอ ภาพ ประจจาปอ งบประมาณ 2559
ผลของออกซดนตงอการชวกนธ าให ชเกดด
รากของแบลดกเบอรธใท นสภาพปลอด
เชลอ
น

อ.ปด ยะมาศ ศรธรวตนษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
นางสาวกานดารวตนษ สดงหษเจรดญ
หลวกสลตรวดทยาศาสตรบวณฑดต สาขาวดทยาศาสตรษ
ชธวภาพ

6/2559-6/2560
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

สภาวะทธเท หมาะสมของการปรวบสภาพ
ฟางข ชาวเพลอ
ท การผลดตนธน าตาลรธดวด ซษ
โดยวดธบ
ธ ดอกซษ-เบหษนเคน

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

บาท

8,550.00

อ.รวชพล พะวงศษรวตนษ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

1 โครงการ

งบประมาณ

6/2559-6/2560

11,150.00

บาท

11,150.00

ททนสน จบสนทนววจ จย (งบเหลชอจลาย) 2559
การทธานายจธานวนจอลน
ด ทรธยท
ษ วงน หมด
ในนธน านมดดบโดยใช ชปว จจวยทาง
กายภาพและเคมธด ชวยปว ญญาประดดษฐษ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ททนสน จบสนทนททนววจ จย หล จกสผตรววทยาศาสตรรบ จณฑวต สาขาววทยาศาสตรรชวอ ภาพ ภาคววชาววทยาศาสตรร คณะ
ศวลปศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.อรวรรณ ชอณหชาตด
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
รศ.ดร.บวณฑดต สอขสววสดดด
ภาควดชาครอศาสตรษเครลอ
ท งกล คณะครอศาสตรษ
ออตสาหกรรม มหาวดทยาลวยเทคโนโลยธพระจอมเกล ชา
พระนครเหนลอ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

150,000.00

บาท

150,000.00

ททนสน จบสนทนววจ จย คณะววทยาศาสตรร ศรอราชา มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชา

1

การคธานวณทางเคมธควอนตวมเพลอ
ท
ทธานายการกระตอ ชนอาการแพ ชทางผดว
หนวงสธาหรวบสารประกอบเคมธอน
ด ทรธย ษ

อ.มาลดนธ พรหมขวตแ
ด ก ชว
คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา
ภาควดชาวดทยาศาสตรษพน
ลน ฐานและพลศศกษา

3/2559-3/2560

80,000.00

2

ผลของนธน ามวนหอมระเหยจากกระวาน
และเทพธาโรตงอการเจรดญเตดบโตและ
การแสดงออกของยธนต ชานอนอมล
ล
อดสระในเซลลษมะเรดงตงอมลลกหมาก

อ.จวนทรษเพดญ ตวงน จดตรเจรดญกอล
คณะวดทยาศาสตรษศรธราชา
ภาควดชาวดทยาศาสตรษพน
ลน ฐานและพลศศกษา

4/2559-3/2560

80,000.00

ผศ.ดร.รอ ชงตะววน สอภาพผล
ภาควดชาสรธรวดทยา คณะแพทยศาสตรษ มหาวดทยา
ลวยศรธนครดนทรวดโรฒ

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

160,000.00

ททนสน จบสนทนววจ จย คณะววศวกรรมศาสตรรศรอราชา
การสนวบสนอนการวดจวย เพลอ
ท สร ชางองคษ
ความรล ชใหมง

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

อ.สอธาทดพยษ วดทยปด ยานนทษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกล
ผศ.สถาพร เชลอ
น เพดง
คณะวดศวกรรมศาสตรษ ศรธราชา
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกล

งบประมาณ

9/2559-3/2560

27,500.00

บาท

27,500.00

ททนอทดหนทน โครงการววจ จยคณะมนทษยศาสตรร
“การสธารวจความต ชองการของแรงงาน
เพลอ
ท ปรวบปรองหลวกสลตรศดลปศาสตร
บวณฑดต สาขาวดชาภาษาไทยเพลอ
ท การ
สลอ
ท สารสธาหรวบชาวตงางประเทศ”

อ.รอจรด า เส ชงเนตร
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาไทย

6/2559-6/2560

อ.พวชราพรรณ กะตากลล
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาไทย

รวม

1 โครงการ

งบประมาณ

10,000.00

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

แหลลงททน
1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

1

การตรวจหาปรดมาณแคโรทธนอยดษใน
ผวกหวานปง าด ชวยเทคนดคโครมาโทกรา
ฟธ ของเหลวสมรรถนะสลง

งบประมาณ
( บาท )

1 โครงการ

นางสาวกรรณดการษ ถนอมสดทธดด
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

งบประมาณ

10/2558-9/2559

20,000.00

บาท

20,000.00

ททนอทดหนทนการววจ จย คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน
การศศกษาคงาสวมประสดทธดก
ด ารซศมผงาน
สธาหรวบเบนโทไนทษผสมกวบดดนลลกรวง
ในจวงหววดกาญจนบอรธ

รวม
แหลลงททน
-

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ททนอทดหนทนการววจ จย คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ผศ.นดมต
ด ร เฉดดฉว นทษพพ
ด วฒนษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน
ผศ.สมชาย ดอนเจดธย ษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน

งบประมาณ

11/2558-11/256
0

20,000.00

บาท

20,000.00

ททนอทดหนทนการววจ จย คณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

1

การประยอกตษใช ชวดธรธ ะบบการจธาลอง
เหตอการณษแบบไมงตอ
ง เนลอ
ท งเพลอ
ท เพดม
ท
ผลดตผลการกงอสร ชางในโครงการกงอ
สร ชางอาคาร

อ.ชารดนธ ลดม
น สววสดดด
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมโยธา

7/2559-6/2560

20,000.00

2

การปรวบปรองคอณภาพฐานข ชอมลลและ
ประเมดนผลการเปลธย
ท นแปลงปรดมาณ
นธน าฝนในเขตพลน
น ทธล
ท ู
ง ม
อ นธน าแมงกลอง

อ.เกศวรา สดทธดโชค
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน

5/2559-5/2560

20,000.00

3

การศศกษาหาสวมประสดทธดก
ด ารใช ชนธน า
ของฟว กข ชาว

ผศ.พงศธร โสภาพวนธอษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน
ผศ.สมชาย ดอนเจดธย ษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมชลประทาน

11/2558-10/255
9

20,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

การศศกษาและววดประสดทธดภาพการทธา
งานของระบบ Cloud Computing
แบบ Infrastructure

1

บาท

60,000.00

1 โครงการ

อ.กายรวฐ เจรดญราษฎรษ
คณะวดศวกรรมศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดศวกรรมคอมพดวเตอรษ

งบประมาณ

1/2559-12/2559

20,000.00

บาท

20,000.00

ททนอทดหนทนการววจ จยคณะมนทษยศาสตรร
ปว จจวยทธม
ท ผ
ธ ลตงอการตวดสดนใจเลลอก
ประเทศไทยเปด นบ ชานแหงงทธส
ท อง

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

ททนอทดหนทนการววจ จยของคณะววศวกรรมศาสตรร กจาแพงแสน

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

อ.ชมพลนอช จดตตดถาวร
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาศดลปาชธพ
อ.พดมณฑนษพวทธษ รอดทอกขษ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาศดลปาชธพ

1 โครงการ

งบประมาณ

3/2559-3/2560

120,600.00

บาท

120,600.00

ททนอทดหนทนการววจ จยคณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร ประจจาปอ พ.ศ. 2559 ครงทอ
จต ท 2
กดจกรรมการเรธยนรล ชแบบพหอววยบนฐาน
ภลมป
ด ว ญญาท ชองถดน
ท :องคษความรล ชจาก
ชอมชนบ ชานห ชวยสะพานสามวคคธ
จวงหววดกาญจนบอรธ

อ.ระวธ สวจจโสภณ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

7/2559-7/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

สดงท บงงชธท
ด าสตรษ เครลอ
ท งมลอทาง
น างภลมศ
การค ชาทธส
ท งง เสรดมทอนทางววฒนธรรม
ของชอมชน กรณธศก
ศ ษาผ ชาคลบวว ราชบอรธ

1

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

บาท

20,000.00

1 โครงการ

ผศ.กดงท กนก ชวลดตธธารง
คณะสวงคมศาสตรษ บางเขน
ภาควดชารวฐศาสตรษและรวฐประศาสนศาสตรษ

งบประมาณ

1/2559-9/2559

248,640.00

บาท

248,640.00

ททนอทดหนทนการววจ จยและการตอพม
ว พร คณะศศกษาศาสตรรแลพ จฒนศาสตรร ประจจาปอ พ.ศ.2559
ศวกยภาพในการเปด นผล ชประกอบการ
ทางเกษตรและสดงท แวดล ชอมศศกษา

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ททนอทดหนทนการววจ จยพชน
ต ทอท คณะส จงคมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรรประจจาปอ งบประมาณ ๒๕๕๙

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

อ.อารธรวตนษ ภาคพดธเจรดญ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน
อ.สอภาสดณธ นองมเนธยม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

1 โครงการ

งบประมาณ

1/2559-1/2560

20,000.00

บาท

20,000.00

ททนอทดหนทนการววจ จยและการตอพม
ว พร คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร ประจจาปอ พ.ศ. ๒๕๕๙
การประเมดนสมรรถนะนดสต
ด ชวน
น ปธ ทธท ๕
สาขาวดชาพลศศกษาและสอขศศกษา
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
วดทยาเขตกธาแพงแสน

อ.ศอภวรรณ วงศษสร ชางทรวพยษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

9/2559-10/2560

รศ.บรรจบ ภดรมยษคธา
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษการกธฬา
รศ.มยอรธ ถนอมสอข
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
รศ.สมบอญ ศดลปษ รองง ธรรม
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

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การประเมดนสมรรถนะนดสต
ด ชวน
น ปธ ทธท ๕
สาขาวดชาพลศศกษาและสอขศศกษา
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
วดทยาเขตกธาแพงแสน

คณะผผวด จ
ว จย

นางสาววาสดฏฐธ เทธยมเทงาเกดด
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

9/2559-10/2560

20,000.00

9/2559-3/2560

20,000.00

6/2559-5/2560

20,000.00

ผศ.วรพงษษ แย ชมงามเหลลอ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา
ผศ.ศดรช
ด ย
ว ศรธพรหม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
2

การศศกษาสมรรถภาพทางกายของ
นดสต
ด ชวน
น ปธ ทธท ๑ ภาควดชาพลศศกษาและ
กธฬา คณะศศกษาศาสตรษและพวฒน
ศาสตรษ มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
วดทยาเขตกธาแพงแสน

อ.พรเพดญ ลาโพธดด
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

อ.ศอภวรรณ วงศษสร ชางทรวพยษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
รศ.บรรจบ ภดรมยษคธา
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษการกธฬา
รศ.มยอรธ ถนอมสอข
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
รศ.สมบอญ ศดลปษ รองง ธรรม
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.ศดรช
ด ย
ว ศรธพรหม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
ผศ.ตงอศวกดดด แก ชวจรวสวดไล
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
3

ผลสวมฤทธดท
ด างการเรธยนของวดธ ธ
จวดการเรธยนการสอนโดยใช ชชอดการ
สอนเรลอ
ท ง แฮนดษบอล นดสต
ด ปรดญญาตรธ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
วดทยาเขตกธาแพงแสน

รศ.มยอรธ ถนอมสอข
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

รศ.สมบอญ ศดลปษ รองง ธรรม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

3

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ผลสวมฤทธดท
ด างการเรธยนของวดธ ธ
จวดการเรธยนการสอนโดยใช ชชอดการ
สอนเรลอ
ท ง แฮนดษบอล นดสต
ด ปรดญญาตรธ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
วดทยาเขตกธาแพงแสน

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

3 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
6/2559-5/2560

อ.ศอภวรรณ วงศษสร ชางทรวพยษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
20,000.00

บาท

60,000.00

ททนอทดหนทนโครงงานจทลชศวววทยาของคณะววทยาศาสตรรและของภาคววชาจทลชอวววทยา
แบคทธเรธยกรดแลคตดคทธพ
ท บระหวงาง
ขวน
น ตอนการผลดตเทมเปช และในผลดต
ภวณฑษเทมเปช ทบ
ธท รรจอในถองพลาสตด
คตงางชนดด

ผศ.สอรางคษ สอธรด าวอธ
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาจอลชธววดทยา

10/2558-5/2559

13,000.00

นางสาวอนวญญา ยดงท เจรดญธนา
ไมงระบอหนงวยงาน

รวม
แหลลงททน
1

1

การวดเคราะหษกลวดธก
ธ ารใช ชภาษา
อวงกฤษในการสลอ
ท ว
ท สารกวบนวกทงองเทธย
ชาวตงางชาตดของผล ชประกอบการตาม
ชายหาดในเขตเมลองพวทยา จวงหววด
ชลบอรธ ประเทศไทย

1

1

1 โครงการ

การตรวจหาปรดมาณแคโรทธนอยดษใน
ผวกหวานปง าด ชวยเทคนดคโครมาโทกรา
ฟธ ของเหลวสมรรถนะสลง

อ.ปฐมววฒนษ สอระประจดต
คณะวดทยาการจวดการ ศรธราชา
ภาควดชามนอษยศาสตรษและสวงคมศาสตรษ

งบประมาณ

10/2558-10/255
9

45,000.00

บาท

45,000.00

1 โครงการ

นางสาวณว ฐก
ด า ธนลทอง
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

งบประมาณ

10/2558-9/2559

20,000.00

บาท

20,000.00

ททนอทดหนทนววจ จย คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรรมศาสตรร ประจจาปอ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ผลเฉลยยลนยงในรลปตววแปรลากรานจษ
ของสมการนธน าตลน
น ในการประมาณบอสสด
เนส

รวม
แหลลงททน
-

บาท

13,000.00

ททนอทดหนทนววจ จย คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

ททนอทดหนทนววจ จย คณะววทยาการจ จดการ มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตศรอราชา

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.ประครอง วรกา
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาศาสตรษทวทวไป

งบประมาณ

7/2559-9/2559

50,000.00

บาท

50,000.00

ททนอทดหนทนววจ จย ภาคววชาววทยาศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร
การโคลนและวดเคราะหษการแสดงออก
ของยธน Flowering locus T (FT)
ของมะพร ชาว

ผศ.จรธรวตนษ มงคลศดรวด วฒนา
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
อ.ศลยา สอขสอาด
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
อ.ฐดต ด กาญจนเกตอ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
รศ.ศดรล
ด ก
ว ษณษ เอธย
ท มธรรม
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
อ.นพมาศ โลกคธาลลอ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

6/2559-5/2560
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น ม
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

การพวฒนาระบบบวนทศกและแสดงคงา
กรด-ดงางของนธน าผงานเครลอขงายไร ชสาย
ด ชวย Raspberry Pi และ Arduino

1

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

บาท

26,190.00

1 โครงการ

อ.ถนอมศวกดดด วงศษมแ
ธ ก ชว
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ
อ.สอรเชษฐษ ประสวนแพงศรธ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ
นายวธรชาตด อวกษรศวกดดด
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดทยาการคอมพดวเตอรษและสารสนเทศ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

25,000.00

บาท

25,000.00

ททนอทดหนทนววจ จยจากคณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตเฉลวมพระ
เกอยรตว จ จง
การเปลธย
ท นแปลงของระดวบนธน าในแมง
นธน าโขงสายประธานจากโครงการ
พวฒนาไฟฟช าพลวงนธน า

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ททนอทดหนทนววจ จยโครงการอทดหนทนงานววจ จยบทคลากร ประจจาปอ 2559 คณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.ทศพล จตอระบอล
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมโยธาและสดงท แวดล ชอม

งบประมาณ

10/2558-9/2559

40,000.00

บาท

40,000.00

ฝลายววจ จย คณะมนทษยศาสตรร
สถานการณษและทดศทางสลอ
ง นาคตของ
การเรธยนการสอนวดชาภาษาเยอรมวน
เปด นวดชาเอกในระดวบออดมศศกษาใน
ประเทศไทย: การสธารวจข ชอมลลและ
ศศกษาปว จจวยทธส
ท งง ผลกระทบ

อ.รวศมธ วอฒได กรเกรธยง
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาตงางประเทศ

3/2559-2/2560

67,000.00

Uwe Fricke
ม.ธรรมศาสตรษ

รวม
แหลลงททน
1

1

การศศกษาห ชองปฏดบต
ว ก
ด ารบนชดปเพลอ
ท
ใช ชกวบเลลอดเเกะ

บาท

67,000.00

1 โครงการ

อ.อมลดน ต ชองกระโทก
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกลและการผลดต
ผศ.อวญชสา ประมวลเจรดญกดจ
คณะวดทยาศาสตรษและวดศวกรรมศาสตรษ สกลนคร
ภาควดชาวดศวกรรมเครลอ
ท งกลและการผลดต
Prof. Sadik Kakac
TOBB University of Economics and
Technology

งบประมาณ

7/2559-7/2560

25,000.00

บาท

25,000.00

ภาคววชาการตลาด คณะบรวหารธทรกวจ
โครงการวดจวยสถาบวน การศศกษา
เปรธยบเทธยบหลวกสลตรบรดหารธอรกดจ
บวณฑดตสาขาการตลาด

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

ฝลายววจ จยคณะววทยาศาสตรรและววศวกรรมศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตเฉลวมพระเกอยรตว จ จงหว จด
สกลนค

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

อ.ณว ฐกวนยษ ชดนนรานวนทนษ
คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน
ภาควดชาการตลาด

1 โครงการ

งบประมาณ

2/2559-12/2559

35,000.00

ภาคววชาการพ จฒนาทร จพยากรมนทษยรและชทมชน

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

บาท

35,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

แผนแมงบทการวดจวยทางด ชานการ
พวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน:
กรณธศก
ศ ษาภาควดชาการพวฒนา
ทรวพยากรมนอษยษและชอมชน
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2558-9/2559

รศ.ประสงคษ ตวนพดชย
ว
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

งบประมาณ
( บาท )
150,000.00

รศ.สวนตด ศรธสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

150,000.00

ภาคววชาการพ จฒนาทร จพยากรมนทษยรและชทมชน คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร มหาววทยาล จย
เกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแ
ความคาดหววงของนวกศศกษาตงอการ
จวดกดจกรรมสงงเสรดมคอณธรรมและ
จรดยธรรม ของมหาวดทยาลวยศดลปากร
วดทยาเขตสารสนเทศเพชรบอรธ

นายประทธป รลปเหมาะดธ
มหาวดทยาลวยศดลปากร

8/2559-12/2559

5,000.00

อ.จอฑาทดพยษ ถาวรรวตนษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน
รศ.สวนตด ศรธสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

5,000.00

ภาคววชาการพ จฒนาทร จพยากรมนทษยรและชทมชน และคณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร
สานสวมพวนธษพหอววยผงานการขวบเคลลอ
ท น
สอขภาวะชอมชนในตธาบลสระสธม
อ
ท ม

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

รศ.สวนตด ศรธสวนแตง
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน
รศ.ประสงคษ ตวนพดชย
ว
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาการพวฒนาทรวพยากรมนอษยษและชอมชน
นดสต
ด ปรดญญาเอก
โครงการปรดญญาเอกสาขาการพวฒนาทรวพยากร
มนอษยษและชอมชน

งบประมาณ

10/2558-3/2559

30,000.00

บาท

30,000.00

ภาคววชาการศศกษา
การพวฒนาชอดกดจกรรมคณดตศาสตรษ
เพลอ
ท เสรดมสร ชางความสามารถในการ
แก ชปว ญหาอยงางมธจต
ด นดสย
ว ทาง
คณดตศาสตรษ สธาหรวบนวกเรธยนชวน
น
ประถมศศกษาปธ ทธท 6 โรงเรธยนสาธดต
แหงงมหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ ศลนยษ
วดจวยและพวฒนา

อ.พงศธร มหาวดจต
ด ร
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

7/2559-6/2560

30,000.00

อ.สอนทรธย ษ ปาลววฒนษชย
ว
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
โรงเรธยนสาธดตแหงงมหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

30,000.00

ภาคววชาการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร
การศศกษาความรล ชในเนลอ
น หาผนวกวดธ ธ
สอนทางคณดตศาสตรษสาธ หรวบครล
ปฐมววย

ผศ.ชลาธดป สมาหดโต
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

9/2559-9/2561

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

15,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

การศศกษาความรล ชในเนลอ
น หาผนวกวดธ ธ
สอนทางคณดตศาสตรษสธาหรวบครล
ปฐมววย

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
9/2559-9/2561

ผศ.ววนดธ เกษมสอขพดพวฒนษ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
15,000.00

บาท

15,000.00

ภาคววชาครทศก
ศ ษา
การประเมดนหลวกสลตรศศกษาศาสตร
บวณฑดต สาขาวดชาการจวดการเรธยนรล ช
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ

ผศ.พดนดา วราสอนวนทษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

10/2558-10/255
9

20,000.00

11/2558-9/2559

23,800.00

ผศ.คมกรดช เชาวษพานดช
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
อ.วดทวศนษ ฝว กเจรดญผล
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
อ.จดราภรณษ กาแก ชว
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
ผศ.ศดรช
ด ย
ว ศรธพรหม
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาพลศศกษาและกธฬา
2

โครงการวดจวยเพลอ
ท พวฒนาการเรธยนการ
สอน สาขาวดทยาศาสตรษศก
ศ ษา

รวม
แหลลงททน
1

2 โครงการ

อ.วดทวศนษ ฝว กเจรดญผล
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
รศ.ธนรวตนษ แต ชววฒนา
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศรด ด
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

งบประมาณ

บาท

43,800.00

ภาคววชาครทศก
ศ ษา คณะศศกษาศาสตรรและพ จฒนศาสตรร
โครงการการศศกษาความพร ชอมของ
หนงวยงาน ความต ชองการศศกษาตงอ
และความต ชองการของผล ชใช ชบวณฑดตใน
หลวกสลตรศศกษาศาสตรมหาบวณฑดต
สาขาวดชานววตกรรมการศศกษา

ผศ.ทวศตรดน วรรณเกตอศรด ด
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

8/2559-9/2560

12,000.00

อ.วดทยา ซดม
น เจรดญ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
อ.ทวศนธย ษ จวนตดยะ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา
อ.สอภญ
ด ญา ปว ญญาสธห ษ
คณะศศกษาศาสตรษและพวฒนศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาครอศก
ศ ษา

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

12,000.00

ภาคววชาคหกนรรมศาสตรร
การพวฒนาคอณธรรมพลน
น ฐานของเดดก
ปฐมววยโดยการเลงานดทาน

ผศ.สาวดตรธ พวงงา
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาคหกรรมศาสตรษ

3/2559-9/2559

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

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

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

1

การศศกษากลไกปฏดกรด ย
ด าเคมธอน
ด ทรธย ษ
หลายองคษประกอบ โดยวดธค
ธ ธานวณ
ควอนตวม

1

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )

บาท

20,000.00

1 โครงการ

รศ.วราภรณษ พาราสอข
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเคมธ
วอฒช
ด ย
ว พาราสอข
ไมงระบอหนงวยงาน

งบประมาณ

10/2558-9/2560

40,000.00

บาท

40,000.00

ภาคววชาเทคโนโลยอการศศกษา คณะศศกษาศาสตรร ม.เกษตรศาสตรร
การเรธยนรล ชแบบปฏดสม
ว พวนธษโดยการใช ช
เทคโนโลยธความเปด นจรดงเสรดม : หลวก
สลตรการพวฒนาสดงท พดมพษอเด ลดกทรอนดกสษ
เพลอ
ท การศศกษาในประเทศไทย

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

ภาคววชาเคมอ คณะววทยาศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.ไพฑลรยษ ศรธฟชา
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเทคโนโลยธการศศกษา

งบประมาณ

10/2558-3/2559

20,000.00

บาท

20,000.00

ภาคววชานวเทศศาสตรรและสารสนเทศศาสตรร คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
พฤตดกรรมการใช ชสลอ
ท สวงคมออนไลนษ
ของนดสต
ด ระดวบปรดญญาตรธ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
บางเขน

รศ.จอฑารวตนษ ศราวณะวงศษ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

2/2559-1/2560

76,250.00

อ.ขจร ฝช ายเทศ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ
อ.ววลลภา จวนทรดธ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ
อ.ดวงแก ชว เงดนพลลทรวพยษ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชานดเทศศาสตรษและสารสนเทศศาสตรษ

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

76,250.00

ภาคววชาปฐพอวท
ว ยา
สงวนผสมของแกลบและทรายกวบดดน
ชอดปากชงองทธเท หมาะสมตงอการผลดต
ก ชอนอดฐดดนดดบเพลอ
ท ใช ชกงอสร ชางบ ชานดดน

ผศ.ปอญญดศา ตระกลลยดงท เจรดญ
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาปฐพธวท
ด ยา
นางสาวธวชสรวญ หววงรวตนาเจรดญ
ภาควดชาปฐพธวท
ด ยา

12/2558-12/255
9

รศ.กอมท
อ สวงขศดลา
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาปฐพธวท
ด ยา
อ.อวญธดชา พรมเมลองคอก
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาปฐพธวท
ด ยา

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

3,000.00

ภาคววชาปร จชญาและศาสนา

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

บาท

3,000.00

Page 45 of 51

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

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ความสวมพวนธษระหวงางการใช ชเหตอผล
และพฤตดกรรมทางจรดยธรรมตามนวย
พระพอทธศาสนาเถรวาท : การศศกษา
เชดงบลรณาการ

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
3/2559-7/2560

รศ.วดทยา ศวกยาภดนวนทษ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาปรวชญาและศาสนา

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
20,000.00

บาท

20,000.00

ภาคววชาพลศศกษา
การประเมดนหลวกสลตรศศกษาศาสตร
บวณฑดต สาขาวดชาพลศศกษา
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ
พ.ศ.2557

อ.วดชาญ มะวดญธร
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา

4/2559-8/2559

10,000.00

อ.ณว ฐก
ด า 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 ราชรอจท
ด อง
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา
อ.ณว ฐพงศษ สอโกมล
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา
อ.สอรย
ด วน สอวรรณกาล
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา
อ.ประสบโชค โชคเหมาะ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

10,000.00

ภาคววชาพลศศกษา คณะศศกษาศาสตรร
การประเมดนหลวกสลตรปรวชญาดอษฎธ
บวณฑดต สาขาวดชาพลศศกษา พ.ศ.
2554

ผศ.จอฑามาศ บวตรเจรดญ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา
ผศ.สมบวต ด องอนศดร ด
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา
ผศ.วรพงษษ แย ชมงามเหลลอ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา
ดร.ณว ฐชนนทษ ซวงพอก
ไมงระบอหนงวยงาน

1/2559-7/2560
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

2

ชชอ
ท โครงการววจ จย

คณะผผวด จ
ว จย

ความสวมพวนธษระหวงางปว จจวยภายในตวว
บอคคลและปว จจวยภายนอกตววบอคคล
กวบพฤตดกรรมการสร ชางเสรดมสอขภาพ
ของนดสต
ด ในมหาวดทยาลวย
เกษตรศาสตรษ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
1/2559-8/2560

ผศ.จอฑามาศ บวตรเจรดญ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา

งบประมาณ
( บาท )
10,000.00

ผศ.ประเสรดฐศวกดดด กายนาคา
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาพลศศกษา

รวม
แหลลงททน
1

1

ผลของแคลเซธยมคลอไรดษตอ
ง
คอณภาพและอายอการปว กแจกวน
ของดอกเยอบธราง

1

1

1

1 โครงการ

การวดเคราะหษการโต ชตอบจดหมาย
อดเลดกทรอนดกสษของธอรกดจนธ าเข ชาสงง
ออกขนาดกลางและขนาดยงอม

งบประมาณ

20,000.00

บาท

20,000.00

รศ.บอษบา บรรจงมณธ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาตะววนออก
ผศ.สมจดตรษ สดรรด วตนวดทยษ
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาตะววนออก

10/2558-3/2559

งบประมาณ

20,000.00

บาท

20,000.00

ผศ.มนตรธ ตวงน พดชย
ว กอล
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาภาษาตงางประเทศ

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

ภาคววชาวรรณคดอ คณะมนทษยศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
การศศกษาการแปลคธาสงอนวยทางเพศ
จากบทละครแปลของพระบาทสม
เดดจพระมงกอฏเกล ชาเจ ชาอยลห
ง วว ทธแ
ท ปล
มาจากบทละครของวดลเลธยม เชดก
สเปธ ยรษ

1 โครงการ

อ.ธงรบ รลน
ท บรรเทดง
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาวรรณคดธ

งบประมาณ

2/2559-2/2560

10,000.00

บาท

10,000.00

ภาคววชาววทยาศาสตรร คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร ววทยาเขตกจาแพงแสน
การหาปรดมาณสารต ชานอนอมล
ล อดสระ
สารประกอบฟธ นอล และสารแอนโท
ไซยานดนในผวกพลน
น บ ชานบางชนดด

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

10/2558-9/2559

ภาคววชาภาษาตลางประเทศ คณะมนทษยศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

อ.อดษยา นะมดก ด
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาพลชสวน

การพวฒนาและปรวบปรองหลวกสลตรศดลป
ศาสตรบวณฑดต สาขาวดชาภาษาญธป
ท น
อง
หลวกสลตรปรวบปรอง พ.ศ. 2560

รวม
แหลลงททน
-

บาท

20,000.00

ภาคววชาภาษาตะว จนออก คณะมนทษยศาสตรร

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

ภาคววชาพชชสวน คณะเกษตร

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

อ.อดนทดรา ขลดแก ชว
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
นางสาวภารดตา ลดมปด โชตดกล
อ
ไมงระบอหนงวยงาน

งบประมาณ

7/2559-6/2560

13,650.00

ภาคววชาววทยาศาสตรรคณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

บาท

13,650.00

Page 47 of 51

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

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ความหลากชนดดและการกระจายของ
สวตวษหน ชาดดนขนาดใหญงในปง าชายเลน
ตามสภาพ การใช ชพลน
น ทธแ
ท ละฤดลกาล :
กรณธศก
ศ ษาบ ชานคลองโคนและปากแมง
นธน าบางตะบลน

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
7/2559-6/2560

ผศ.ศดรประภา เปรมเจรดญ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
11,150.00

บาท

11,150.00

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร

1

การพวฒนาการผลดตสดงท ทอเพลอ
ท การสงง
ออก: กรณธศก
ศ ษาบรดษวทบ ชานฝช ายมวด
ย ชอม จธากวด

รศ.สอมาลธ สวนตดพลวอฒ ด
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ
ผศ.รสดา เวษฎาพวนธอษ
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

4/2559-9/2559

200,000.00

2

โครงขงายประสาทเทธยมเพลอ
ท พยากรณษ
จธานวนนวกทงองเทธย
ท วตงางชาตดของ
ไทย

รศ.บวณฑดต ชวยวดชญชาตด
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

10/2558-9/2559

200,000.00

3

พฤตดกรรมการใช ชและการรวบรล ชเกธย
ท วกวบ
บอหรธไท ฟฟช า: กรณธของผล ชใช ชบอหรธไท ฟฟช า
ของไทย

ผศ.ออน
ง กวง แซงลม
ดน
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

2/2559-7/2559

200,000.00

4

หงวงโซงมล
ล คงาโลกและการลงทอนโดย
ตรงระหวงางประเทศ

ผศ.ปด ยะพรรณ ชงางววฒนชวย
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

2/2559-7/2559

200,000.00

รวม
แหลลงททน
1

4 โครงการ

งบประมาณ

บาท

800,000.00

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ผลกระทบของสภาพแวดล ชอมเชดง
สถาบวนทธม
ท ต
ธ อ
ง ตววแปรทางเศรษฐกดจ
มหภาค: กรณธศก
ง ประชาคม
ศ ษากลอม
เศรษฐกดจอาเซธยน (AEC)

ผศ.ธนา สมพรเสรดม
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

1/2559-7/2559

400,000.00

อ.ศวกดดส
ด ท
ด ธดด บอศยพลากร
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

400,000.00

ภาคววชาเศรษฐศาสตรร คณะเศรษฐศาสตรร

1

The Role of Banking Competiton
and Monetary Policy for the Use
of Medium of Exchange

ผศ.ธนารวกษษ เหลงาสอทธด
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

10/2558-9/2559

200,000.00

2

การกลวบเข ชามาเทธย
ท วประเทศไทยของ
นวกทงองเทธย
ท ว

ผศ.วอฒย
ด า สาหรงายทอง
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ
ผศ.กนกวรรณ จวนทรษเจรดญชวย
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

3/2559-7/2559

400,000.00

3

ผลกระทบของการเปลธย
ท นแปลง
สภาพภลมอ
ด ากาศทธม
ท ต
ธ อ
ง การผลดตข ชาว
ของโลกภายใต ชการใช ชภาพฉายสภาพ
เศรษฐกดจและสวงคมและการปลงอย
กบาซเรลอนกระจกแบบใหมง

ผศ.วดษณอ อรรถวานดช
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

10/2558-9/2559

200,000.00

รวม
แหลลงททน
-

3 โครงการ

งบประมาณ

800,000.00

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

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ผลของการใช ชอดนเทอรษเนด ตตงอความ
เจรดญเตดบโตทางเศรษฐกดจ

รวม
แหลลงททน
1

1

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2558-9/2559

ผศ.อรอณธ ปว ญญสววสดดส
ด ท
อ ธดด
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษ

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
200,000.00

บาท

200,000.00

ภาคววชาเศรษฐศาสตรรเกษตรและทร จพยากร
การวดเคราะหษจวดกลอม
ง ผล ชบรดโภคของอา
หารฟว งกษชน
วท ด ชวยแบบจธาลองคงาโน:
กรณธศก
ท งดลม
ท ข ชาวไรซษเบอรษรใธท น
ศ ษาเครลอ
กรองเทพฯ

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

อ.ชญาดา ภวทราคม
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาเศรษฐศาสตรษเกษตรและทรวพยากร

งบประมาณ

3/2559-2/2560

180,000.00

บาท

180,000.00

ภาคววชาสลงเสรวมและนวเทศสาสตรรเกษตร คณะเกษตรกจาแพงแสน
การศศกษารลปแบบการเรธยนการสอน
คอมพดวเตอรษและเทคโนโลยธ
สารสนเทศเพลอ
ท งานสงงเสรดมการ
เกษตร

รศ.ศอภพร ไทยภวกดธ
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาสงงเสรดมและนดเทศศาสตรษเกษตร

1/2559-12/2559

5,000.00

อ.เกษมสวนตษ สกอลรวตนษ
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาสงงเสรดมและนดเทศศาสตรษเกษตร

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

5,000.00

ภาคววชาสถวต ว
การแจกแจง Negative
Binomial-Sushila

ผศ.วดนวย โพธดส
ด วอ รรณษ
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสถดต ด
Luckana Saothayanun
มหาวดทยาลวยหอการค ชาไทย

10/2558-12/255
9

100,000.00

Darika Yamrubboon
ไมงระบอหนงวยงาน
Chookait Pudprommarat
ไมงระบอหนงวยงาน

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

100,000.00

ภาคววชาสหกรณร คณะเศรษฐศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
นวตกรรมของสหกรณษการเกษตรใน
ประเทศญธป
ท นและการประยอ
อง
กตษใช ชกวบ
สหกรณษในประเทศไทยกรณธศก
ศ ษา
สหกรณษการเกษตรคดโนบะสะโต

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

อ.พรประภา คดคท
อ จด
คณะเศรษฐศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสหกรณษ

งบประมาณ

10/2558-8/2559

50,000.00

บาท

50,000.00

ภาคววชาส จตวบาล คณะเกษตร กจาแพงแสน
ศศกษาประสดทธดภาพการเจรดญเตดบโต
และคอณภาพเนลอ
น ในไกงสามเหลลอง
และไกงตะเภาทอง

อ.สอกญ
ว ญา ยองระแหง
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาสวตวบาล
อ.ประหยวด ทดราวงศษ
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาสวตวบาล

10/2558-9/2559

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

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

1

ชชอ
ท โครงการววจ จย

ศศกษาประสดทธดภาพการเจรดญเตดบโต
และคอณภาพเนลอ
น ในไกงสามเหลลอง
และไกงตะเภาทอง

รวม
แหลลงททน
-

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย
10/2558-9/2559

ผศ.ยอวเรศ เรลองพานดช
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาสวตวบาล
ผศ.สอกญ
ว ญา รวตนทวบทดมทอง
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาสวตวบาล
นายสอชาตด สงวนพวนธอษ
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาสวตวบาล
นางภคอร อวครมธอรากอล
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ศลนยษวจ
ด วยและพวฒนาทางสวตวศาสตรษ (การผลดตสวตวษ
ปธ ก) ภาควดชาสวตวบาล
อ.ฉว ตรชวย จวนทรษสมบลรณษ
คณะเกษตร กธาแพงแสน
ภาควดชาสวตวบาล

งบประมาณ

งบประมาณ
( บาท )
50,000.00

บาท

50,000.00

ภาคววชาส จตวววทยา คณะววทยาศาสตรร

1

การทดสอบคอณภาพของนธน าเชลอ
น สอกร
ทธม
ท ส
ธ ารสกวดจากพลช

ผศ.กวนทดมาณธ พวนธอวษ เด ชธยร ประเดดมวงศษ
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวตววดทยา

10/2558-9/2560

14,000.00

2

สารสกวดจากพลชทธม
ท ส
ธ มบวตเด รงงการเพดม
ท
จธานวนเซลลษ ซงอมแซมดธเอดนเอทธเท สธย
หาย และต ชานการตายของเซลลษ

ผศ.กวนทดมาณธ พวนธอวษ เด ชธยร ประเดดมวงศษ
คณะวดทยาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาสวตววดทยา

10/2558-12/256
0

48,000.00

รวม
แหลลงททน
1

1

Incentivising Technological
Investment Through Accelerated
Depreciation: Lessons from
Previous Implementation

1

1

1 โครงการ

การเลธย
น งปลาสลดดในกระชวงด ชวย
อาหารเมดดลอยนธน า

อ.ณว ฐวอฒ ด คลววฒนเธธยรชวย
คณะบรดหารธอรกดจ บางเขน
ภาควดชาการเงดน

งบประมาณ

12/2558-12/256
0

60,000.00

บาท

60,000.00

นายสอทน
ด สมบลรณษ
คณะประมง บางเขน
ภาควดชาเพาะเลธย
น งสวตวษนธนา

1 โครงการ

งบประมาณ

10/2558-9/2559

30,000.00

บาท

30,000.00

สถานอวท
ว ยทมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
การศศกษารลปแบบการดธาเนดนงานและ
ความสธาเรดจของโครงการตลาดนวดสธ
เขธยวครอบครวว มก.ของสถานธวท
ด ยอ
มก. เชธยงใหมง

รวม
แหลลงททน
-

บาท

62,000.00

ศผนยรพ จฒนาเทคโนโลยออาหารส จตวรนจาต

รวม
แหลลงททน
-

งบประมาณ

รายไดดภาคววชาการเงวน

รวม
แหลลงททน
-

2 โครงการ

1 โครงการ

รศ.พดชย
ว ทองดธเลดศ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควดชาสงงเสรดมและนดเทศศาสตรษเกษตร

งบประมาณ

10/2558-9/2559

100,000.00

บาท

100,000.00

สาขาการบรวหารการศศกษาและภาคววชาการบรวหากาศศกษา
การพวฒนาระบบการบรดหารงาน
วดชาการเพลอ
ท เสรดมสร ชางศวกยภาพผล ช
เรธยนในศตวรรษทธท 21 ของโรงเรธยน
สวงกวดกรองเทพมหานคร

ผศ.อวจฉรา นดยมาภา
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

9/2559-9/2560

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

70,000.00
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รายละเออยดโครงการววจ จยทอไท ดดร จบททนอทดหนทนววจ จยภายนอกมหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ปอ งบประมาณ พ.ศ. 2559
จจาแนกตามแหลลงททน
ลจาด จบ

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

บาท

70,000.00

สาขาววชาการสอนคณวตศาสตรร คณะศศกษาศาสตรร
การประเมดนหลวกสลตรศศกษาศาสตร
มหาบวณฑดต สาขาวดชาการสอน
คณดตศาสตรษ คณะศศกษาศาสตรษ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ ประจธาปธ
การศศกษา 2558

รศ.ชานนทษ จวนทรา
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

4/2559-6/2559

5,000.00

รศ.สดรพ
ด ร ทดพยษคง
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา
ผศ.ชนดศวรา เลดศอมรพงษษ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา
อ.ทรงชวย อวกษรคดด
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา
อ.ต ชองตา สมใจเพดง
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

รวม
แหลลงททน
1

1 โครงการ

งบประมาณ

บาท

5,000.00

สาขาววชาการสอนคณวตศาสตรร คณะศศกษาศาสตรร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
การประเมดนหลวกสลตรศศกษาศาสตร
ดอษฎธบณ
ว ฑดต สาขาวดชาการสอน
คณดตศาสตรษ คณะศศกษาศาสตรษ
มหาวดทยาลวยเกษตรศาสตรษ ประจธาปธ
การศศกษา 2559

ผศ.ชนดศวรา เลดศอมรพงษษ
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

1/2559-8/2560

5,000.00

รศ.สดรพ
ด ร ทดพยษคง
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา
รศ.ชานนทษ จวนทรา
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา
อ.ทรงชวย อวกษรคดด
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา
อ.ต ชองตา สมใจเพดง
คณะศศกษาศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาการศศกษา

รวม
แหลลงททน
1

1

งบประมาณ

บาท

5,000.00

สาขาววชาดนตรอตะว จนตก ภาคววชาดนตรอ คณะมนทษยศาสตรร
เปธ ยโนโซนาตา 5 บทสอดท ชายของเบ
โทเฟน: บทวดเคราะหษและภลมห
ด ลวงทาง
ประววตศ
ด าสตรษ

รวม
แหลลงททน
-

1 โครงการ

1 โครงการ

ผศ.จอฬมณธ สอทวศนษ ณ อยอธยา
คณะมนอษยศาสตรษ บางเขน
ภาควดชาดนตรธ

งบประมาณ

7/2559-7/2562

48,000.00

บาท

48,000.00

หนลวยววจ จยในส จงก จดภาคววชาพ จฒนาผลวตภ จณฑร คณะอทตสาหกรรมเกษตร มหาววทยาล จยเกษตรศาสตรร
ผลของนธน าตาลแคลอรธต
ท ธาท ตงอ
คอณสมบวตเด ชดงเคมธฟดสก
ด สษของแปช งข ชาว
เจ ชา

อ.ศดวาพร โอเจรดญ
คณะออตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควดชาพวฒนาผลดตภวณฑษ

12/2558-12/255
9

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

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

ชชอ
ท โครงการววจ จย

รวม
แหลลงททน
1

คณะผผวด จ
ว จย

1 โครงการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดจาเนวนการววจ จย

งบประมาณ
( บาท )

บาท

30,000.00

หล จกสผตรววทยาศาสตรรชวอ ภาพ คณะศวลปศาสตรรและววทยาศาสตรร
การค ชนหายธนทนเคดมทธถ
ท ก
ล ควบคอมด ชวย
กลไกการเตดมหมลเง มธดลให ชกวบดธเอดนเอ
จากจธโนมอ ชอย (Saccharum
officinarum L) สายพวนธอท
ษ นเคดม

ผศ.จรธรวตนษ มงคลศดรวด วฒนา
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

6/2559-5/2560

อ.ฐดต ด กาญจนเกตอ
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ
อ.ศลยา สอขสอาด
คณะศดลปศาสตรษและวดทยาศาสตรษ กธาแพงแสน
ภาควดชาวดทยาศาสตรษ

รวม

รวมทงสว
จต น
ต

1 โครงการ

297 โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

10,180.00

28,744,778.00

F:\[Setup Files Don't Delete]\00-Crystal Report\โครงการวดจวย (รายละเอธยด & สรอป)\00- ใช ชอวนนธพ
น ม
ด พษ - รายละเอธยดโครงการวดจวยทธไท ด ชรวบทอนจธาแนกตามแหลงงทอน เลลอก Choice หววทอนนอกข ชอ

บาท

บาท

10,180.00

