
รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

( บาท ) 
ระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัย ลําดับ 

เงินรายไดของหนวยงาน 

กองทุนคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แหลงทุน -  

อ.วรภัทร รัตนาพาณิชย 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชานิติศาสตร 

เหตุหยา : ศึกษากรณีความเสมอภาคของ
ชายและหญิงในการเรียกคาทดแทน 

 1 2549-2549  30,000.00 

รศ.พรภริมณ เชยีงกูล 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาประวัตศิาสตร 

อิทธิพลของระบบโลกาภวิัฒนดาน
เศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย  
ชุณหะวณั (2531-2534) 

 2 2549-2549  40,000.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       70,000.00 บาท 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แหลงทุน -  

อ.สมพล วันตะเมล 
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาศิลปนิเทศ 

การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานของ
บริษัทผูโฆษณาในประเทศไทย 

 1 2549-2549  15,000.00 

อ.สมพล วันตะเมล 
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาศิลปนิเทศ 

ผลกระทบของการรบัรูทางจริยธรรมใน
การโฆษณาตอการตอบสนองทางทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูบริโภค 

 2 2549-2549  14,500.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       29,500.00 บาท 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แหลงทุน -  

อ.กรรณิการ ดวงมาลย 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาจุลชีววิทยา 

การคัดแยกแอคตโินมัยสีทจากพืช
สมุนไพร และประสิทธิภาพในการยับยั้งจุ
ลินทรีย 

 1 2549-2549  50,000.00 

อ.ภัทรา เพงธรรมกรีต ิ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

การใชหญาแฝกเพื่อจับคืนคารบอนสูดินท่ี
มีศักยภาพในการเพาะปลูกต่ํา 

 2 2549-2549  50,000.00 

รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

อ.ปยมา ทัศนสุวรรณ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตววิทยา 

การศึกษาผลของปจจัยตอการเกิดปฏิกริยิา
ไนตริฟเคชันของแบคทีเรียภายในระบบ
บําบัดน้ําสําหรับใชในการเลี้ยงกุงทะเล 

 3 2549-2549  50,000.00 

ดร. สรวิท เผาทองสขุ 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ       150,000.00 บาท 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แหลงทุน -  

ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

การศึกษาจลนพลศาสตรของการตกผลึก
พอลิเมอรโดยวิธวีิเคราะหทางความรอน 

 1 2547-2549  100,000.00 
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อ.สมหญิง ไทยนิมิต 
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

อุปกรณตรวจจับมานตาราคาถูกและการ
ระบุขอบเขตมานตาสําหรับภาพที่มี
คุณภาพต่ํา 

 2 2549-2549  100,000.00 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       200,000.00 บาท 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจดัการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวดัสกลนคร แหลงทุน -  

อ.กันยารัตน สุขะวธันกุล 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร 
     สาขาวชิาการตลาด 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการ
ทํารายงานประกอบการเรียนของนิสิตใน
รายวชิาท่ีเปดสอนโดยคณะศิลปศาสตร
และวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
เฉลิมพระเกยีรต ิ จังหวัดสกลนคร 

 1 2549-2549  23,000.00 

อ.ขวัญชนก วงศแพงสอน 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร 
     สาขาวชิาการบัญชีและการเงิน 

อ.วรวิทย กุลตังวัฒนา 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร 
     สาขาวชิาการบัญชีและการเงิน 

อ.จาริตา หินเธาว 
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร 
     สาขาวชิาการจัดการ 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       23,000.00 บาท 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร แหลงทุน -  

รศ.พาสินี สุนากร 
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน 
     สาขาวชิาสถาปตยกรรม 

การใชตนไมประกอบอาคารจอดรถยนตร
เพื่อลดมลภาวะ 

 1 2549-2549  60,000.00 

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       60,000.00 บาท 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แหลงทุน -  

รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชานิติศาสตร 

การสํารวจสถานภาพและแนวโนมการใช
เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-
lening ของนิสิตระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน กรุงเทพฯ 

 1 2549-2549  500,000.00 

อ.พวงทิพย เกิดทรัพย 
     คณะสังคมศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       500,000.00 บาท 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แหลงทุน -  

อ.สิริรตัน นิยม 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง 

การเปรียบเทียบฤทธิ์บรรเทาปวดของ 
carprofen และ tolfenamic acid ในสุนัข
ภายหลังการผาตดัทําหมันเพศเมีย 

 1 2549-2549  50,000.00 

รศ.ธรีะ รักความสุข 
     คณะสัตวแพทยศาสตร กาํแพงแสน 
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา 

ผลของการใช emulsifying agent ตอไล
ปดออกซิเดชั่นในอาหารสุกรอนุบาล 

 2 2549-2549  50,000.00 

รศ.ปรยีพันธุ อุดมประเสริฐ 
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว 

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ       100,000.00 บาท 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร แหลงทุน -  

อ.ชุตมิา ไวศรายุทธ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 

การใชวิธีการกระจายหนาท่ีการทํางานเชิง
คุณภาพเพือ่กระบวนการออกแบบหรอื
พัฒนาผลิตภัณฑกลุมอุตสาหกรรมเกษตร 

 1 2549-2549  30,000.00 

อ.วัชรพงศ เลศิสุรวฒัน 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 

การศึกษาแนวโนมความตองการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของทรัพยากร
บุคคลทางดานการจดัการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตรในอุตสาหกรรม
อาหาร 

 2 2549-2549  30,000.00 

อ.ศศธิร จันทนวรางกูร 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

การศึกษาผลของการแปรรูปตอสารฟ
นอลิกทั้งหมดและคณุสมบัต ิ
การตานอนุมูลอิสระของใบบัวบก 
(Centellla asiatica (Linn.) Urban) 

 3 2549-2549  30,000.00 

อ.มาศอุบล ทองงาม 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

การศึกษาสมบัติของสตารชและแปงขาว
ฟางเพื่อนํามาประยกุตใชในอุตสาหกรรม
อาหาร 

 4 2549-2549  30,000.00 

อ.ปรารถนา ปรารถนาด ี
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร 

การหาปรมิาณสินคาคงคลังเพื่อความ
ปลอดภัยในระบบการผลิตสองขั้น 

 5 2549-2549  29,650.00 

อ.จิตศริิ ราชตนะพนัธุ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 

ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการ
เพิ่มความปลอดภัยของเนื้อไกภายใต
สภาพบรรยากาศดดัแปลง 

 6 2549-2549  30,000.00 

อ.ธัญญารัตน วริิยะพิทักษ 
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน 
     ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจ ุ

ผลของการเคลือบสตารชดัดแปรที่มีตอ
สมบัติทางกายภาพของกระดาษคราฟท 

 7 2549-2549  30,000.00 

รวม     7  โครงการ     งบประมาณ       209,650.00 บาท 
บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร ภาควิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แหลงทุน -  
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ผศ.พนัส ธรรมกรีตวิงศ 
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
     ภาควิชาสัตววิทยา 

ชีววิทยาการสืบพันธุเพื่อการเพาะเลี้ยง
งูเหาไทยในกรงเลี้ยงของประเทศไทย 

 1 2549-2549  20,000.00 

สพ.ญ.ลาวณัย  จันทรโฮม 
     สถานเสาวภาแหงชาต ิ
      

นส. วรวิทู มีสุข 
     ภาควิชาสัตววิทยา 
      

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ       20,000.00 บาท 

รวมทั้งส้ิน     22  โครงการ     งบประมาณ       1,362,150.00 บาท 


