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ทุนสวนตัว
ทุนสวนตัวแหลงทุน - 

ผศ.เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา

Comparison between Manual and 
Automated Methods For Determination 
of Canine and Feline Hematocrit and 
Hemoglobin Concentration

1 2551-2551 10,000.00

อ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
รศ.เจริญ กระบวนรัตน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

การแกไขพฤติกรรมนักเรียนออทิสติ
กโดยการฝกตารางเกาชองรูปสี่เหล่ียม
ผืนผา นวัตกรรมใหมจากประเทศไทย

2 2551-2551 100,000.00

สาล่ี สุภาภรณ
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
     
อ.วราภรณ จันทรจํานงค
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชากีฏวิทยา

การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเซลลูเล
สและไลเพสจากแมลงแกลบ

3 2551-2551 5,000.00

อ.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
     คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน
     สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา

การจัดการคนเกงขององคการบริหาร
สวนจังหวัดในเขตภาคอีสานเหนือ

4 2551-2551 150,000.00

ผศ.ปราณี โพธิสุข
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนโดยใชสต
อร่ีไลนและกระบวนการวิจัยเปนฐานท่ี
มีตอผลการเรียนรูของนิสิตในราย
วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา:
การวิจัยในชั้นเรียน

5 2551-2551 10,000.00

อ.วสันต ทองไทย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
ผศ.ปารียา อุดมกุศลศรี
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

การทดสอบประสิทธิภาพของยา
ปฏิชีวนะสําหรับสัตว

6 2551-2551 10,000.00

อ.พูนลาภ ลามศรีจันทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การบีบอัดขอมูลภาพสีและขาวดํา7 2551-2551 10,000.00

อ.วรงคศรี แสงบรรจง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
โดยใชวีดีทัศนในรายวิชาการศึกษา
พิเศษ

8 2551-2551 1,000.00

อ.อรสา สุกสวาง
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

การประเมินศักยภาพชุมชนระดับตําบล
ของประเทศไทยเปรียบเทียบ
ป2545,2546,2547และ2550

9 2551-2551 10,000.00
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รศ.เพียรศิริ ปยะธีรธิติวรกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การเปรียบเทียบความเปนพิษของปรอท
และแคทเมียมท่ีมีตอลูกหอยขมวัยรุน

10 2551-2551 8,000.00

ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจุลชีววิทยา

การผลิตโปรไบโอติกโดยใชกาหมัก
แบบเช้ือผสมระหวางแบคทีเรียกรดแล
คติกและยีสตทีใชแลคเตตและ
คุณสมบัติเมื่ออยูภายใตสภาวะจําลอง
ของลําไสไก

11 2550-2551 30,000.00

รัชฎาภรณ ทองเหม
     ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศสตร
     
อัญชุลี ทองจับ
     ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
     
อ.พรอมพิไล บัวสุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารแบบ
มีสวนรวมในการจัดการความปลอดภีย
ในสถานศึกษา

12 2551-2551 30,000.00

รศ.มัทนา แสงจินดาวงษ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การพัฒนาผลิตภัณฑจากสาหรายไก13 2551-2552 50,000.00

อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
“PEASE” เพื่อการสงเสริมการเรียนรู
และเจตคติของนิสิตในรายวิชา 158221 
หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร

14 2551-2551 2,000.00

รศ.สรอยสุดา ณ ระนอง
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

การพัฒนาส่ือซีดีรอมภาษาญ่ีปุนขั้น
กลาง-สูง

15 2551-2551 50,000.00

ผศ.ดร.สุณียรัตน เนียรเจริญสุข
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
     
อาจารยนพวรรณ บุญสม
     ศูนยภาษาญ่ีปุน เจแปนฟาวนเดช่ัน
     
ผศ.สมจิตร สิริรัตนวิทย
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ
รศ.สาวิตรี รังสิภัทร
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

การพึ่งตนเองในงานสงเสริมประมง: 
คืออะไร และ อยางไร

16 2551-2551 5,000.00

รศ.ศุภพร ไทยภักดี
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
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ผศ.ฉัตรชัย เปสี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

การไมอิสระแบบพิสัยระยะยาวของ
ขอมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน

17 2551-2551 100,000.00

อ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

การวิเคราะหตนทุนและตนทุนตอหนวย
ของการใหบริการโรงพยาบาลสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนองโพ ป
งบประมาณ 2548-2551

18 2550-2551 30,000.00

ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพหลัง
การเก็บเก่ียวของปูแสม(Neoepisesarma 
mederi, H. Milne Edwards 1853)

19 2551-2551 5,000.00

ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การศึกษาการวิเคราะหอันตรายและจุด
วิกฤติในการแปรรูปปูเค็ม 
(Neoepisesarma mederi, H. Milne 
Edwards 1853)

20 2551-2551 5,000.00

ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

การศึกษาความปลอดภัยในอาหารของ
ผลิตภัณฑปูเค็ม(Neoepisesarma 
mederi)

21 2551-2551 5,000.00

นางสาวเนาวพันธ หนูจุย
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง  คณะประมง  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
     
ผศ.อดิศร ยะวงศา
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

การศึกษาความสัมพันธระหวางคา
โลหิตวิทยากับโรคBabesiosis และโรค 
Anaplasmosis ในโค

22 2551-2552 10,000.00

นางสาวกาวิล นันทกลาง
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
อ.เยาวเรศ ใจเย็น
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การศึกษาแนวคิดเร่ืองธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชัน
มัธยมศึกษาปที่ 4

23 2551-2551 5,000.00

อ.ชาตรี ฝายคาํตา
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา
ผศ.นฤมล วงศธนาสุนทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

การศึกษาพื้นฐานเพื่อการจัดการคุณภาพ
น้ําในลุมแมน้ําบางปะกง ประเทศไทย

24 2551-2551 50,000.00

Kosuke Hatada
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวด
ลอม และSaga University
     
ผศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม
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Prof.Kenichi Koga
     Saga University
     

การศึกษาพื้นฐานเพื่อการจัดการคุณภาพ
น้ําในลุมแมน้ําบางปะกง ประเทศไทย

24 2551-2551 50,000.00

ผศ.วรกิจ  เชิดชูธรรม
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

การศึกษาภาวะนํ้าใสปนเลือดรวมกับ
การพบต่ิงเน้ือเมือกในจมูกมาพันธุผสม

25 2551-2551 5,000.00

อ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การใหคําปรึกษาโดยใชระบบคูสัญญา
สําหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อ
เสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มาตรฐานความรู ความมีวินัยในตนเอง
และเจตคติตอวิชาชีพครู

26 2551-2552 50,000.00

ผศ.ถวัลย เนียมทรัพย
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยา

ความทุมเทตอองคการของแรงงานใน
จังหวัดนครราชสีมา

27 2551-2551 40,000.00

วรพจน สุทธิสัย
     สํานักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     
รศ.เพียรศิริ ปยะธีรธิติวรกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

ความเปนพิษของตะก่ัวและทองแดงที่มี
ตอลูกหอยขมวัยรุน

28 2551-2551 4,000.00

รศ.อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาศาสตร

ความยาวของเสียงสระในภาษาฝร่ังเศส29 2551-2551 3,000.00

รศ.อุษณีย ลีรวัฒน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

โครงสราง AC-Algebras30 2551-2551 100,000.00

ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

ดัชนีประเมินคุณภาพ และดัชนีอื่นที่
เก่ียวของทางเคมีและจุลชีววิทยาของปู
แสม(Neoepisesarma mederi, H. Milne 
Edwards 1853) ที่เก็บรักษาในนํ้าแขง็

31 2551-2551 5,000.00

อ.วรรณชลีย เกียรตินิยมศักดิ์
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

ทิศทางการปลูกขาวในไทย: จาก
เกษตรกรรมสมัยใหมสูเกษตรกรรม
ยั่งยืน

32 2551-2551 60,000.00

รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยในการ
ยับยั้งเช้ือ Candida albicans

33 2551-2551 10,000.00

อารินี ชัชวาลชลธีระ
     ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
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จีระศักด์ิ ถิรธนบูรณ
     ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
     

ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยในการ
ยับยั้งเช้ือ Candida albicans

33 2551-2551 10,000.00

มนตชัย ดวงจินดา
     ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
     
ฟานาน สุขสวัสด์ิ
     ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
     
รศ.วิราช นิมิตสันติวงศ
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสรีรวิทยา
อ.วสันต ทองไทย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

ผลของการประยุกตใชจิตพิสัยโมเดลท่ี
มีผลตอการเรียนรดานการวิจัยของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

34 2551-2551 10,000.00

อ.ณัฐพล พันธุภักดี
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการการผลิต

ผลของวัฒนธรรมปอปเกาหลีตอนัก
ทองเท่ียวจากประเทศไทย

35 2551-2551 20,000.00

Kunsoon Park
     Tougaloo College, Mississippi, USA
     
อ.ภัททิรา เรืองสินทรัพย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร

ฟงกชันเลขคณิต36 2551-2551 15,000.00

อ.อรสา สกุสวาง
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

โมเดลการติดตามการเปล่ียนแปลงการ
ใชที่ดินเมืองของประเทศไทย

37 2551-2551 10,000.00

รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน

ไมปายืนตนของไทยท่ีควรใชในงาน
ภูมิสถาปตยกรรม

38 2551-2554 50,000.00

อ.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ระบบเช็คช่ืออิเล็กทรอนิกส39 2551-2551 20,000.00

อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควชิาวิศวกรรมการอาหาร
อ.วัชรี วีรคเชนทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

ระบบปายแสดงราคาสินคา
อิเล็กทรอนิกสแบบไรสาย

40 2551-2551 300,000.00
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รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

ระบบปายแสดงราคาสินคา
อิเล็กทรอนิกสแบบไรสาย

40 2551-2551 300,000.00

นายนิพนธ พิมพพืช
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายเอกพล หิรัญยเอกภาพ
     ไมระบุหนวยงาน
     
นายชินพจน วงศศรีพิสันต
     ไมระบุหนวยงาน
     
อ.เรณู เพ็ญธนานันต
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาฟสิกส

รูปแบบกรอบแวนสายตาท่ีเหมาะสม
สําหรับคนไทย

41 2551-2554 100,000.00

ผศ.อัญชัน เกียรติบุตร
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ลักษณะบางประการที่เก่ียวของกับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีศึกษาใน
วิชาจิตวิทยาการศึกษา

42 2551-2551 5,000.00

อ.นัทธนัย ประสานนาม
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวรรณคดี

เลือด หยาดเหงื่อ และนํ้าตา: การสราง
อัตลักษณคนขามเพศในนวนิยายเร่ือง 
ทางสายท่ีสาม ของกีรตี ชนา

43 2551-2551 9,500.00

ผศ.อดิศร ยะวงศา
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

สถานภาพระบบสืบพันธุของฝูงโคสาว
ทดแทนของสหกรณโคนมทามวงจํากัด 
จ.กาญจนบุรี

44 2551-2551 5,000.00

นายศุภชาติ ปานเนียม
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     โรงพยาบาลสัตว หนองโพ
อ.สมชัย สัจจาพิทักษ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

รวม     44  โครงการ     งบประมาณ  1,512,500.00 บาท
ทุนสวนตัว และรวมกับ National Institute for Environment Studies (NIES) จากประเทศญี่ปุนแหลงทุน - 

อ.ดีเซลล สวนบุรี
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

การศึกษาการปนเปอนน้ําบาดาลบริเวณ
ที่กลบฝงขยะดวยวิธีทางธรณีฟสิกส

1 2551-2551 40,000.00

นายสรพงศ พงศกระพันธุ
     ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    40,000.00 บาท
ผศ.ดร.สุรพล อาจสูงเนินแหลงทุน - 
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ผศ.สุรพล อาจสูงเนิน
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

พฤติกรรมการหากินอาหารของนกหัว
โตทรายเล็ก(Charadrius mongolus 
Pallas) บริเวณหาดเลน จังหวัด
สมุทรสาคร

1 2551-2551 10,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    10,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น     46  โครงการ     งบประมาณ     1,562,500.00 บาท


