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โครงการววจยบ
ปป 2546

Tree Plantations for Livelihood Improvement Project in Laos. ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทสนจากDUDAS Agronomics Co.,Ltd.

ปป 2546-2551 โครงการวลจยอ พอฒนาและถถายทอดเทคโนโลยยเพพอพ การพอฒนาคสณภาพชยวตล ประชาชนในโครงการพระราชดดารลสมเดดจพระเทพรอตนราชสสดาฯ สยามบรมราชกสมารย (
ผผรน วถ มโครงการ ) ไดนรบอ ทสนจากทสนอสดหนสนวลจยอ มก.
ปป 2552-2553 การประเมลนผลการดดาเนลนงานของแผนงบประมาณ ผลผลลต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจถายประจดาปปงบประมาณ พ.ศ.2552 ( ผผรน วถ มโครงการ ) ไดน
รอบทสนจากกรมอสทยานแหถงชาตล สอตวยปาป และพอนธสพย ชพ กระทรวงทรอพยากรธรรมชาตลและสลงพ แวดลนอม
ปป 2553
เพพอพ ทบทวนการศศกษาและวลเคราะหยความเหมาะสมโครงการทางพลเศษสายศรยรชอ -วงแหวนรอบกรสงเทพมหานคร ตามประเดดนหอวขนอทยสพ าด นอกงานคณะกรรมการ
พอฒนาการเศรษฐกลจและสองคมแหถงชาตลกาด หนด ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทสนจากการทางพลเศษแหถงประเทศไทย
ปป 2554
โครงการการศศกษาจอดทดาแผนแมถบทพอฒนาแหลถงทถองเทยยพ วขององคยการบรลหารการพอฒนาพพนพ ทยพพ เล ศษเพพอพ การทถองเทยยพ วอยถางยองพ ยพน(องคยการมหาชน) ( ผผรน วถ ม
โครงการ ) ไดนรบอ ทสนจากองคยการบรลหารการพอฒนาพพนพ ทยพพ เล ศษเพพอพ การทถองเทยยพ วอยถางยองพ ยพน
ปป 2554-2555 การสดารวจผลกระทบจากการนดาผลงานวลจยอ จากโครงการวลจยอ ไปใชนประโยชนยของสดานอกงานพอฒนาการวลจยอ การเกษตรดนานการตลาด เศรษฐกลจ และสองคม
(Impact Survey) ปปงบประมาณ 2554 ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทสนจากสดานอกงานพอฒนาการวลจยอ การเกษตร (สวก.)
ปป 2558-2559 อสตสาหกรรมการผลลตเครพอพ งเกยยพ วนวดขนาวและการประกอบการรอบจนางเกยยพ วนวดขนาวในภาคกลางของประเทศไทย ( หอวหนนาโครงการ ) ไดนรบอ ทสนจากสดานอกงาน
กองทสนสนอบสนสนการวลจยอ
ปป 2559
การพอฒนาขยดความสามารถของผผมน สย วถ นไดนสวถ นเสยยเพพอพ ยกระดอบหถวงโซถคณ
ส คถาสดาหรอบผลลตภอณฑยปลานลลในประเทศไทย ( ผผรน วถ มโครงการ ) ไดนรบอ ทสนจากthe Food
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดอบชาตล
- Saroj Aungsumalin, "Demand for Credit of Raral Households in Thailand", Kasetsart Journal Soc.Sci 26 (พลเศษ) (2006) 36-54
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดอบชาตล
- Saroj Aungsumalin, "การบรลหารสลนทรอพยยและหนยสพ นล ของสหกรณยออมทรอพยย กรณยศกศ ษา : สหกรณยออมทรอพยยจฬส าลงกรณยมหาวลทยาลอย จดากอด", การประชสมวลชาการ ครองพ ทยพ 44
มหาวลทยาลอยเกษตรศาสตรย (2006)
- ณอฐกาญจนย จอนทราช, Narong Koojaroenprasit, Saroj Aungsumalin, "Employees and Members' Opinion on Good Governance of The Provincial Electricity
Authority's Employees Saving and Credit Cooperative Limited. (PEA.COOP.)", การประชสมนดาเสนอผลงานวลชาการเศรษฐศาสตรยระดอบบอณฑลตศศกษา ประจดาปป 2551
(2008)
ระดอบนานาชาตล
- Suwitchaporn Witchakul, Pornthep Anussornnitisarn, Poom Tipmonta, Saroj Aungsumalin, "PROCESS IMPROVEMENT OF THE SILICON WAFER LASER
DICING FOR FRONT SIDE MEANDERING", TIIM2011 Conference (2011)
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