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เงินรายไดของหนวยงาน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

รศ.กิติมา อินทรัมพรรย
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร

การละประธานในภาษาไทย1 2550-2550 6,500.00

ผศ.เปรมฤดี ชอบผล
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาศิลปาชีพ

การศึกษากระบวนการเขาสูสังคม
องคกรของนิสิตในโครงการสหกิจ
ศึกษา สาขาการโรงแรม

2 2549-2549 9,500.00

อ.จรัลวิไล จรูญโรจน
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร

ค.สัมพันธระหวาง ค.เครงครัดทาง
ศาสนากับการตีความหมายคําวา "
โกหก" ในภาษาไทย : การวิเคราะห
เชิงอรรถศาสตรตนแบบ

3 2550-2550 13,000.00

รศ.ทัศนาลัย บูรพาชีพ
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร

ทัศนคติของผูเรียนตอการเรียนการสอน
ของภาควิชาภาษาศาสตร

4 2550-2550 9,500.00

รศ.กิติมา อินทรัมพรรย
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร
รศ.วิภากร วงศไทย
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร
อ.จรัลวิไล จรูญโรจน
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร
รศ.อภิลกัษณ ธรรมทวีธิกุล
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ    38,500.00 บาท
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.พัชรี เลิศวิจิตรศิลป
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส เร่ือง การหาอนุพันธของ
ฟงกชัน

1 2550-2550 50,000.00

อ.นงนุช สุขวารี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส เร่ือง เทคนิคการหา
ปริพันธ

2 2550-2550 50,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

ผศ.รังสินี โสธรวิทย
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

กระบวนการลางผักเพื่อความปลอดภัย
ตอผูบริโภค

1 2550-2550 20,000.00
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นางสาวพิมพพรรณ (ซ้ํา) ปรืองาม
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การปรับปรุงเครื่องขัดผิวทอนออยแบบ
ปอนตอเนื่อง

2 2550-2550 20,000.00

อ.ฐิติพงษ สถิรเมธีกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การพัฒนาซอฟทแวรเพื่อแกปญหาทาง
แมเหล็กไฟฟาดวยระเบียบวิธีไฟไนต
อิเล็กเมนต

3 2550-2550 20,000.00

รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การวิจัยสถาบนัเพื่อปรับปรุงหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมเกษตร

4 2550-2550 20,000.00

รศ.ประภาศรี สิงหรัตน
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การศึกษาการสกัดแซนโทฟลลจากใบ
มันสําปะหลังระดับหองปฏิบัติการ

5 2550-2550 20,000.00

ผศ.พงศธร โสภาพันธุ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การศึกษาการไหลของน้ําผานทาง
ระบายน้ําหญาแฝก

6 2550-2550 20,000.00

อ.หทัยเทพ วงศสุวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การศึกษาความเปนไปไดของระบบ
ปรับอากาศของระบบรวมระหวางแสง
อาทิตยและเทอรโมอิเล็กติกส

7 2550-2550 20,000.00

อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การศึกษาผลกระทบของการจัดหา
ครุภัณฑใหมสําหรับการเรียนการสอนที่
มีตอนิสิต อาจารย และบุคลากรภาควิชา
วิศวกรรมเกษตร

8 2550-2550 268,557.00

นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การศึกษาผลของการใชไถดินดานรวม
กับการใหปุยน้ําในรองปลูกออยในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน

9 2550-2550 20,000.00

อ.แกวกานต บุญยะเพ็ญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

การศึกษาและออกแบบเครื่องกระเทาะ
ขาวกลองเพื่อผลิตขาวกลองงอก

10 2550-2550 20,000.00

ผศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การศึกษาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของ
ทางน้ําที่มีแนวหญาแฝกพาดวางบน
พื้นที่ความลาดชันสูง

11 2550-2550 20,000.00

อ.สมชาย ดอนเจดีย
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
นางยุพิน เจนจริยโกศล
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การสํารวจความตองการของตลาดแรง
งานสังคมและความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตสําหรับการปรับปรุงหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมการอาหาร

12 2550-2550 20,000.00

อ.ทีปกร ศิริวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

การหาโปรตีนโมทีฟโดยใชการคํานวน
บนคอมพิวเตอรแบกริต

13 2550-2550 20,000.00
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ผศ.สุวรรณ หอมหวล
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โครงการหองปฏิบัติการ 
CAD/CAM/CNC

14 2550-2550 277,805.00

รศ.ประภาศรี สิงหรัตน
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

ชุดทดลองสําหรับระบบควบคุม
อัตโนมัติ

15 2550-2550 278,516.00

รศ.สันติ ทองพํานัก
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

แบบจําลองน้ําฝนRainfall Simulator16 2550-2550 20,000.00

นายจักกริช พฤษการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและเทคโนโลยีบนเว็บ
สําหรับการเตือนภัยน้ําทวม

17 2550-2550 20,000.00

นายระวี อยูสําราญ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

ผลกระทบของชนิดและความหนาแนน
ของดินตอประสิทธิภาพการดักตะกอน
ของหญาแฝก

18 2550-2550 20,000.00

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
รศ.บัญชา ขวัญยืน
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

พัฒนาศักยภาพการสอนและการวิจัย
สําหรับงานชลประทานระดับไรนา

19 2550-2550 210,500.00

อ.อมรฤทธิ์ พทุธิพิพัฒนขจร
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ระบบ RFID สําหรับการบันทึกเวลา20 2549-2549 20,000.00

รวม     20  โครงการ     งบประมาณ  1,355,378.00 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การจําลองการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน
วิทยาของพอลิเมอรที่ตกผลึกภายใต
สภาวะอุณหภูมิคงที่

1 2550-2550 50,000.00

อ.สมเจตน พัชรพันธ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การจําลองการไหลของพอลิเมอรหลอม
เหลวในกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบ
แซนดวิช

2 2550-2550 100,000.00

อ.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การพัฒนาวัสดุผสมของพอลิแลกติกแอ
ซิดกับกากมันสําปะหลังเปนพลาสติก
เพื่อการใชงานทั่วไป

3 2550-2550 100,000.00

อ.ณัฐศักดิ์ บุญมี
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

การศึกษาพฤติกรรมของเพลิงไหมและ
การกระจายตัวของควันไฟภายในอาคาร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดวย
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

4 2550-2550 100,000.00

อ.นุชนภา ตั้งบริบูรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การสังเคราะหสารประกอบนําไฟฟา
ของยางสังเคราะหกับเลดเซอรโคเนต

5 2550-2550 100,000.00



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 4 of 7

Associate Professor Dr.Sujitra Wongkasemjit
     Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn 
University
     

การสังเคราะหสารประกอบนําไฟฟา
ของยางสังเคราะหกับเลดเซอรโคเนต

5 2550-2550 100,000.00

Associate Professor Dr.Anuvat  Sirivat
     Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn 
University
     
อ.ชนินทร ปญจพรผล
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

การออกแบบระบบการควบคุมชนิดอาง
อิงแบบจําลองสําหรับระบบที่มีการ
กระจายตัวของตัวแปร

6 2550-2550 100,000.00

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ    550,000.00 บาท
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแหลงทุน - 

อ.นพพร สังขทอง
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร
     สาขาวิชาสังคมศาสตร

การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอคา
ระดับคะแนนรวมของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร

1 2550-2550 25,250.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    25,250.00 บาท
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสนแหลงทุน - 

ผศ.ศิริลักษณ เอี่ยมธรรม
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การทดสอบการกลายพันธุของสมุนไพร
โดยใชแบคทีเรียซัลโมเนลลา

1 2550-2550 30,000.00

ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิฃาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 
2550

2 2550-2550 10,000.00

อ.พิมพชนก สตภูมินทร
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาพฤกษศาสตร
อ.วิชชุพร จันทรศรี
     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
     สายวิชาวิทยาศาสตร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    40,000.00 บาท
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.สุริยัน สุวรรณกาล
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

ประสิทธิผลการดําเดนินงานของทุน
สนับสนุนการศึกษาประเภทฉกเฉิน 
กองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร

1 2550-2550 20,000.00

ผศ.ทรงศักดิ์ นุยสินธุ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา
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อ.ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

ประสิทธิผลการดําเดนินงานของทุน
สนับสนุนการศึกษาประเภทฉกเฉิน 
กองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร

1 2550-2550 20,000.00

อ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

ประสิทธิผลการดําเนินงานของทุนสนับ
สนุนการศึกษาประเภทเสริมสราง
โอกาสทางการศึกษา กองทุนพัฒนา
นิสิต คณะศึกษาศาสตร

2 2550-2550 34,000.00

อ.ณัฐพงศ สุโกมล
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา
อ.นพรัตน ศุทธิถกล
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    54,000.00 บาท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.ภัทรนันท ทักขนันท
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

การพัฒนารูปแบบการสานใยกลวยเพื่อ
งานสถาปตยกรรม

1 2549-2550 24,000.00

Luke Yeung
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
คณิน อ่ําบุญ
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
อ.ชนิกานต ยิ้มประยูร
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลัก
สูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร

2 2550-2550 20,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    44,000.00 บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

ผศ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา

การศึกษาคาปกติของ Protein C, Protein 
S และ Antithrombin III ในสุนัขพันธุ
ทาง

1 2550-2550 100,000.00

รัชนี สุวรรณุรักษ
     คณะแพทยศาสตร ม.มหิดล
     
อาจิตร ตรีกาญจนา
     คณะแพทยศาสตร ม.มหิดล
     
นายพายุ ศรีศุภร
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     โรงพยาบาลสัตว บางเขน

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.ธนโชติ บุญวรโชติ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Dynamic Volatility-Volume Relation:
The Evidence on the Agricultural 
Futures Exchange of Thailand

1 2550-2550 30,000.00

อ.กรทิพย วัชรปญญาวงศ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

การวิเคราะหการควบคุมคุณภาพในโรง
งานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุง
หมจากกรณีศึกษาโครงการจัดทําแผน
ปฏิบัติการ Supply Chain Management 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 
ป 2547-49

2 2550-2550 30,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    60,000.00 บาท
ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.นฤปวัจก เงินวิจิตร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

การเปรียบเทียบการวิเคราะหสังกะสี
และเหล็กโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร
พชันสเปกโทรสโกป กับวอธีการวาว
รังสีเอกซ

1 2550-2550 20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    20,000.00 บาท
ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

นายไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสหกรณ

โครงการฝกอบรมเสริมสรางทักษะการ
บริหารสหกรณ หลักสูตรการจัดการ
ขอมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ
รุนที่ 8

1 2550-2550 295,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    295,000.00 บาท
ภาควิชาสหกรณและภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.จารึก สิงหปรีชา
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

การเสริมสรางทักษะดานภาษาอังกฤษ
และประสบการณชีวิต ณ ประเทศ 
ฟนแลนด ระยะ 2

1 2550-2550 1,032,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,032,000.00 บาท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

นางสาววันเพ็ญ มีสมญา
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
     ฝายโภชนาการและสุขภาพ

การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปนเปอน
จากไขมันหมูและเนื้อหมูในอาหาร
จากรานอาหารในกรุงเทพมหานคร

1 2550-2550 252,758.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    252,758.00 บาท
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

นางเบ็ญจารัชด ทองยืน
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร

การศึกษาการผลิตตนพันธุที่มีคุณภาพ
ของราสพเบอรี

1 2550-2550 100,000.00

นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
     สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
     ศูนยวิจัยระบบนิเวศเกษตร
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รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น     47  โครงการ     งบประมาณ     4,066,886.00 บาท


