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เงินรายไดของหนวยงาน
กรมประมง กรมวิชาการเกษตรแหลงทุน - 

ผศ.สุรพล วิเศษสรรค
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

กลไกการเกิดพิษของสารสกัดบางชนิด
ตอการเจริญของเช้ือแบคทีเรียบางชนิด
ในปลาทางเศรษฐกิจบางชนิด

1 2551-2554 1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,000,000.00 บาท
กรมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยศิลปกรแหลงทุน - 

ผศ.สุรพล วิเศษสรรค
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

ผลของไพรีทรอยดตอความผิดปกติของ
ยีนควบคุมการพัฒนาการของลูกกบ

1 2550-2554 1,000,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    1,000,000.00 บาท
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะ
เกษตร กําแพงแสน เพื่อใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาหลักสูตรใหม

1 2551-2551 3,000.00

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.วรรณวิไล อินทนู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.รัติยา พงศพิสุทธา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.สุภาพร กลิ่นคง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.สุจินต ภัทรภูวดล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
สุภาวดี แกวสด
     ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
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ผศ.รัชนี ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับ
งานบริการของคลินิกสุขภาพพืช

2 2551-2551 50,000.00

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
อ.สุจินต ภัทรภูวดล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ศรีหรรษา มลิจารย
     ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
     
นายสมนึก เชื้อวงศสกุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.รัชนี ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การใหบริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องาน
วิจัย

3 2551-2551 100,000.00

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
นายสมนึก เชื้อวงศสกุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช
สมลักษณ พุมระชัฎ
     ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
     
ดําเนิน อุนศิริ
     ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    153,000.00 บาท
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

ผศ.พรรณวดี โสพรรณรัตน
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การศึกษาขอมูลดานการใหผลผลิตไข 
การเจริญเติบโต และลักษณะซากของ
ไกเบตง ในประชากรฝูงของฟารมไก
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

1 2551-2551 100,000.00
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รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

การศึกษาขอมูลดานการใหผลผลิตไข 
การเจริญเติบโต และลักษณะซากของ
ไกเบตง ในประชากรฝูงของฟารมไก
หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

1 2551-2551 100,000.00

ผศ.จําเริญ เที่ยงธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล
ดวงกมล ศรีวงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
     
ผศ.พิชัย ทองดีเลิศ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

การศึกษาแนวโนมหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาสาขาสงเสริมการเกษตรของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหนา

2 2551-2551 60,000.00

ผศ.นงนุช อังยุรีกุล
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ในระดับปริญญาตรีของคณะเกษตร มก.

3 2551-2551 556,820.00

อ.สุวพร ผาสุก
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
อ.ศวพร ศุภผล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา
นายสุดเขตต นาคะเสถียร
     คณะเกษตร มก.
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    716,820.00 บาท
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (โครงการปริญญาโทสาขาการส่ือสารเพื่อการพัฒนา)แหลงทุน - 

ผศ.จํานงรักษ อุดมเศรษฐ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจในการส่ือ
สาระหวางวัฒนาธรรมเปรียบเทียบไทย
และจีน

1 2551-2551 50,000.00

Pro.Dr.Sherwin Pheng
     Santou University, China
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    50,000.00 บาท
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.วรพรรณ เรืองผกา
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

การประยุกตใช Usability Test ในงาน
ตรวจสอบภายใน

1 2551-2551 120,000.00

รศ.อุษณา ภัทรมนตรี
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี
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อ.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

โครงการศึกษาวิจัยความผูกพันธตอ
องคกรเพ่ือพัฒนากลยุทธดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
Employee Engagement

2 2551-2551 128,000.00

อ.หฤทัย นําประเสริฐชัย
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ
รศ.อุษณา ภัทรมนตรี
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

ผลกระทบของระดับความพึงพอใจของ
นิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยที่มี
ตอระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนิสิต
โครงการปริญญาตรีบัญชีภาคพิเศษ

3 2551-2551 300,000.00

อ.วิมล รอดเพ็ชร
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี
ผศ.วรรณวิภา คูสกุล
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี
สัมพันธ  หุนพยนต
     ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
     

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    548,000.00 บาท
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทุนสวนตัวแหลงทุน - 

รศ.อุษณา ภัทรมนตรี
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

การประยุกตใชวิธีการตรวจสอบการใช
ในการประเมินผลการควบคุมโปรแกรม
ระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาภายใน

1 2551-2551 120,000.00

อ.วรพรรณ เรืองผกา
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    120,000.00 บาท
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

นายวุฒิชัย ออนเอี่ยม
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

การอนุบาลปลานวลจันทรทะเล 
(Chanous chenos, Forskal)  ในถังไฟ
เบอรที่มีความหนาแนนตางกัน 3 ระดับ

1 2551-2551 50,000.00

นายเทพบุตร เวชกามา
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
นายเทพบุตร เวชกามา
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

การอนุบาลลูกปูมา ระยะ Zoea 4 ถึง 
First Crab ในกระชังแขวนลอยในบอ
ดิน

2 2551-2551 50,000.00

นายวุฒิชัย ออนเอี่ยม
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
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ผศ.ธนิษฐา ทรรพนันทน ใจดี
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาประมง

ชีวประวัติของปลาฉลามหลังหนาม 
(Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 
1903) บริเวณไหลทวีปอันดามัน

3 2551-2551 16,300.00

เรือเอกพิทักษ ใจดี
     กรมประมง
     
เรือโทพิษณุ ศิริพิชญตระกูล
     กรมประมง
     
อ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา
รศ.ศุภลักษณ โรมรัตนพันธ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา
ผศ.ธนิษฐา ทรรพนันทน ใจดี
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาประมง

ชีววิทยาประมงของปลาทูนาทองแถบ, 
Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758), 
บริเวณมหาสมุทรอินเดียฝงตะวันออก

4 2551-2551 4,000.00

เรือโทพิษณุ ศิริพิชญตระกูล
     กรมประมง
     
อ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา
นายวุฒิชัย ออนเอี่ยม
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

ผลของระบบลมตอการผลิตหัวเชื้อคีโต
เซอรอส (Chaetoceros sp.) ในเชิงธุรกิจ

5 2551-2551 5,000.00

วิสุทธิ์  พรมเอี่ยม
     คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
     
นายวุฒิชัย ออนเอี่ยม
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

อัตรารอดตายของลูกปูมา (Portunus 
pelagicus  Linnaeus, 1758 ) ที่ไดจาก
พอแมพันธุในบอดิน

6 2551-2551 5,000.00

นายเทพบุตร เวชกามา
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
โสภี วิชัยเมือง
     คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
     

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ    130,300.00 บาท
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 
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ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานตกิดาการ
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

กวาจะเปนบัณฑิตเกียรตินิยม1 2551-2551 20,000.00

รศ.อภิญญา หิรัญวงษ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสถิติ
อ.วราพรรณ อภิศุภะโชค
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหา
สารนิเทศของอาจารยคณะมนุษยศาสตร
และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

2 2551-2552 20,000.00

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู
ประกอบการที่มีตอคุณภาพของบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร

3 2551-2551 14,000.00

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
     คณะมนุษยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภาษาตางประเทศ

ภาวะการมีงานทําและความคิดเห็นตอ
การเรียนการสอนของคณะ
มนุษยศาสตรของบัณฑิตท่ีสําเร็จการ
ศึกษาป 2551

4 2551-2551 10,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ    64,000.00 บาท
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.สราวุธ สังขแกว
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

พิพิธภัณฑพืช ตึกวินิจวนันดร1 2551-2551 151,000.00

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม
ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม
อ.สราวุธ สังขแกว
     คณะวนศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาปาไม

สวนรวบรวมพรรณไผคณะวนศาสตร2 2551-2552 200,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    351,000.00 บาท
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.บุญเสฐียร บุญสูง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

การพัฒนา และประยุกตวิธีการ
มาตรฐานสําหรับประเมินคุณภาพนํ้า
ทางชีวภาพแบบเร็วดวยสัตวไมมีกระดูก
สันหลังหนาดินในลําธารตนนํ้า อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

1 2551-2552 100,000.00

ดร. นิศารัตน  ต้ังไพโรจนวงศ
     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
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รศ. ดร. นฤมล  แสงประดับ
     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
     

การพัฒนา และประยุกตวิธีการ
มาตรฐานสําหรับประเมินคุณภาพนํ้า
ทางชีวภาพแบบเร็วดวยสัตวไมมีกระดูก
สันหลังหนาดินในลําธารตนนํ้า อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

1 2551-2552 100,000.00

Dr. Michael T. Barbour
     Director of Center for Ecological Science, Tetra Tech, 
Inc.
     
อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การยับยั้งการทํางานของ epidermal 
growth factor receptor ดวยวิธีผสม
ผสานระหวางการจําลองใน
คอมพิวเตอรและการทดลองในหอง
ปฏิบัติการ

2 2551-2551 240,000.00

อ.ณัฐนันท ปญจวรญาณ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การยับยั้งการแสดงออกของยีนในไวรัส
ตับอักเสบบีดวย RNAi

3 2551-2552 100,000.00

อ.อัญชณี สังขเจริญ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร

การศีกษาความสัมพันธระหวางโครง
สรางและหนาท่ีของโปรตีนแบคเทอริ
โอซิน จากเช้ือ Lactobacillus salivarius 
: ความเปนไปไดที่จะนํามาใชเปนยา
ตานจุลินทรียและในการถนอมอาหาร
โดยวิธีทางชีวภาพ

4 2551-2552 100,000.00

อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี
ดร.วรรณรดา สุราช
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร
รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.วรรณรดา สุราช
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร

การศึกษาความสัมพันธ การอพยพ และ
การต้ังถ่ินฐานของชุมชน โดยการตรวจ
สอบและวิเคราะหลําดับเบสของดีเอ็นเอ
ในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูก
โบราณ ในสมัยยุคกอนประวัติศาสตรที่
แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว จ.
ลพบุรี

5 2551-2553 100,000.00

อ.อัญชณี สังขเจริญ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร
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อ.ประดิษฐ แสงทอง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร

การศึกษาความสัมพันธ การอพยพ และ
การต้ังถ่ินฐานของชุมชน โดยการตรวจ
สอบและวิเคราะหลําดับเบสของดีเอ็นเอ
ในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูก
โบราณ ในสมัยยุคกอนประวัติศาสตรที่
แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว จ.
ลพบุรี

5 2551-2553 100,000.00

รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การศึกษาโครงสรางของ HIV-1 รีเวิร
สทรานคริปเทสและมิวแตนกับสารออก
ฤทธิ์ยับยั้ง

6 2551-2551 75,000.00

รศ.สุภา หารหนองบัว
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี
ดร. บัวบาล กัวประเสริฐ
     หองปฏิบัติการซินโครตรอนแหงชาติ
     
ผศ.วราภรณ พาราสุข
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริ
โอเคมีของตัวเรงปฏิกิริยาอินทรียใน
ปฏิกิริยาแมนนิช

7 2550-2551 5,000.00

วุฒิชัย พาราสุข
     คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     
อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

การศึกษาลักษณะของเอนไซมอัลดีไฮด
ดีไฮโดรจิเนส (BADH และ OS2AP) 
จากขาวหอมมะลิ

8 2551-2551 500,000.00

อ.นลวัฒน บุญญาลัย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี
อ.ราตรี วงศปญญา
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี
อ.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี
อ.พรพรรณ พรศิลปทิพย
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเคมี

การศึกษาและวิเคราะหโลหะเชิงซอน
บางชนิดดวยวิธีทางสเปกโทรฟลูออโร
เมทรีแบบกราดพรอมสัมพันธ

9 2551-2551 104,000.00

รวม     9  โครงการ     งบประมาณ    1,324,000.00 บาท
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรแหลงทุน - 



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 9 of 15

อ.ศักด์ิดา คําจันทร
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

การจัดการสินคาคงคลังของ
อุตสาหกรรมกุงแชแข็งใหมีคาใชจาย
ดานคงคลังตํ่าสุด ดวยวิธีการวางแผน
เลี้ยงกุงของเกษตรกร

1 2551-2552 42,300.00

อ.วิเรขา คําจันทร
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
อ.วิเรขา คําจันทร
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

การจัดตารางผลิตของกลุมงานใหกับ
เคร่ืองจักรแบบขนานท่ีอิสระตอกันและ
มีประสิทธิภาพตางกันโดยเคร่ืองจักรแต
ละเคร่ืองมีเวลาเตรียมการและเวลาเสร็จ
สิ้นรวมตํ่าสุด

2 2551-2551 49,500.00

อ.ศักด์ิดา คําจันทร
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
อ.ศักด์ิดา คําจันทร
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

การจัดตารางเวลาการตัดแบงรูปแบบช้ิน
งานส่ีเหลี่ยมมุมฉากบนเคร่ืองจักรแบบ
ขนาน ใหมีเวลาแลวเสร็จนอยสุด

3 2551-2552 45,900.00

อ.วิเรขา คาํจันทร
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    137,700.00 บาท
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครแหลงทุน - 

อ.วิเรขา คําจันทร
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

การจัดวางผังโรงงานสําหรับกระบวน
การผลิตแบบงานส่ังทํา : กรณีศึกษาโรง
งานเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป

1 2551-2552 43,200.00

อ.ศักด์ิดา คําจันทร
     คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    43,200.00 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.วิษุวัฒก แตสมบัติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินในโครงการสงนําและ
บํารุงรักษาสองพี่นอง

1 2551-2551 20,000.00

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การศึกษาสภาพปญหาเร่ืองนําในเขต
พื้นที่โครงการชลประทานแมกลอง

2 2551-2551 20,000.00

ผศ.รังสินี โสธรวิทย
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

การสกัดสารตานเช้ือจุลินทรียจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร

3 2551-2551 20,000.00
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อ.ทีปกร ศิริวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

อีเอ็กซแซม:ระบบขอสอบออนไลน4 2551-2551 20,000.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ    80,000.00 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

ผศ.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การถอดรหัสแบบแมปสําหรับการเขา
รหัสเทลลิสแบบพอลลิโนเมียลริงคอน
โวลูชั่นเพื่อใชในการสงขอมูลภาพใน
ชองสัญญาณไรสาย

1 2551-2551 50,000.00

อ.มิติ รุจานุรักษ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การแบงภาพดวยกลองสเตอริโออยาง
อัตโนมัติ

2 2551-2551 100,000.00

อ.เดนชัย วรเศวต
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การพัฒนาการอุปกรณกราดภาพตัด
ขวางโดยคาความจุไฟฟาสําหรับตรวจ
สอบคุณภาพผลไม

3 2551-2551 100,000.00

ผศ.พีระยศ แสนโภชน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการ
ผลิตไบโอดีเซลที่มีขอจํากัดทางดาน
พลังงาน

4 2551-2551 50,000.00

อ.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
นายสุรเทพ   นิลนนท
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ม.เกษตรศาสตร
     
อ.ธัญดร ออกวะลา
     คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การวิเคราะหคาความออนไหวของ
อาคารชลประทานท่ีสําคัญ

5 2551-2551 20,000.00

ผศ.สุรีรัตน ผลศิลป
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษากระบวนการในการผลิตวัสดุ
เชิงประกอบเหล็กกลาไรสนิม 316L กับ
ทังสเตนคารไบด

6 2551-2551 50,000.00

อ.บารเมศ วรรธนะภูติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาการลดการทรุดตัวของดิน
เหนียวออนกรุงเทพฯโดยวิธี 
Surcharging

7 2551-2551 100,000.00

อรุณ  ปราบมาก
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มก.
     
อ.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

การออกแบบอุปกรณควบคุมระดับของ
เหลวภายในถังบรรจุระบบ 3 ถังโดยใช
ไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุม
เพื่อใชในกระบวนการผลิต

8 2551-2551 100,000.00

ผศ.พีระยศ แสนโภชน
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
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อ.กาญจนพันธุ สุขวิชชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

โครการวิจัยพัฒนาเคร่ืองผลิตแผนพิมพ
ลายวงจรตนแบบหนึ่งหนา แบบ
อัตโนมัติ

9 2551-2551 100,000.00

นาย ภัคชนม  หุนสุวรรณ
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
รศ.วรากร ไมเรียง
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการ ศึกษาเพื่อสรางแผนภูมิการ
ออกแบบของน้ําซึมผานเขื่อนดิน

10 2551-2551 50,000.00

นายสุปรีชา ฟุงกีรติ
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     
ผศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แบบจําลองเพ่ือการประเมินคา API 
วิกฤติสําหรับการเตือนภัยดินถลม

11 2551-2551 50,000.00

อ.พูนลาภ ลามศรีจันทร
     คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อัลกอริธึมสําหรับการบีบอัดภาพนิ่งสีที่
ใชหนวยความจําในการประมวลผลตํ่า
เพื่อใชในระบบจับการเคล่ือนที่แบบมี
หนวยความจําจํากัด

12 2552-2552 100,000.00

รวม     12  โครงการ     งบประมาณ  870,000.00 บาท
คณะศึกษาศาสตรแหลงทุน - 

รศ.สุชาดา นันทะไชย
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

โครงการวิจัยเเละพัฒนาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาบริหารการ
ศึกษา

1 2551-2551 50,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    50,000.00 บาท
คณะศึกษาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

รศ.สาโรช โศภีรักข
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษาสถานภาพและปญหาของการ
บริหารโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
ภาคพิเศษในคณะศึกษาศาสตร/
ครุศาสตรในมหาวิทยาลัยรัฐบาลใน
ประเทศไทย

1 2551-2551 15,000.00

รศ.สาโรช โศภีรักข
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

สภาพของหลักสูตรปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

2 2551-2551 5,000.00

รศ.สาโรช โศภีรักข
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา

สภาพของหลักสูตรปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

3 2551-2551 5,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    25,000.00 บาท
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 
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อ.มณฑป ไชยชิต
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1 2550-2550 30,000.00

ผศ.สุวิมล ต้ังสัจจพจน
     คณะศึกษาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

โครงการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานันทนาการ พ.ศ. 2545

2 2551-2551 1,700.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    31,700.00 บาท
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.วรงคศรี แสงบรรจง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การวินิจฉัยขอบกพรองทางการเรียนใน
รายวิชาขั้นตอนการพิสูจน:เซต ความ
สัมพันธและฟงกชัน

1 2551-2551 800.00

อ.วรงคศรี แสงบรรจง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทาง
คณิตศาสตรศึกษาของนิสิตสาขาการ
สอนคณิตศาสตร: กรณีศึกษารายวิชา
เร่ืองเฉพาะทางคณิตศาสตร 2551

2 2551-2551 10,000.00

อ.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา
อ.นันทรัตน พึ่งแพง
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

การสํารวจความตองการจําเปนของ
นิสิตช้ันปที่ 1 คณะศึกษาศาสตรและ
พัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน

3 2551-2551 10,000.00

ผศ.อรวรรณ ทองเพิ่ม
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    20,800.00 บาท
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

รศ.ชลลดา หลวงพิทักษ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ตอการพัฒนาตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

1 2551-2551 200,000.00

ผศ.อรุณี ปญญสวัสด์ิสุทธิ์
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

ประสิทธิภาพการใชพลังงานภายใต
แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาครายสาขา

2 2551-2551 400,000.00

ผศ.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    600,000.00 บาท
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คณะเศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

นางสาวกนกวรรณ จันทรเจริญชัย
     คณะเศรษฐศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร

A Testing on Time-varying Parameter 
of Factors 
Affecting GDP Growth of Thailand

1 2550-2550 200,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    200,000.00 บาท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

อ.พิธาน เรืองวงศโรจน
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับจัดการฐาน
ขอมูลบุคลากร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ม.เกษตรศาสตร

1 2551-2551 35,000.00

อ.สุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม

การศึกษาเพื่อฟนฟูและปรับปรุงรูปแบบ
การเดินทางท่ีเหมาะสมในพื้นที่บริเวณ
คลองโดยรอบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน

2 2551-2551 49,000.00

อ.ศราวุธ เปรมใจ
     คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน
     สาขาวิชาสถาปตยกรรม

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    84,000.00 บาท
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (กองทุนพัฒนาบุคลากร )แหลงทุน - 

อ.พันธทิพย จงโกรย
     คณะสังคมศาสตร บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร

การกลายเปนเมืองและการเปล่ียนแปลง
แบบรูปการต้ังถ่ินฐานในเขตชานเมือง
ของกรุงเทพมหานคร

1 2551-2551 40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    40,000.00 บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหลงทุน - 

ผศ.ปารียา อุดมกุศลศรี
     คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

การศึกษาคุณสมบัติของเม็ดลูกปดยา
ปฏิชีวนะเพื่อใชรักษาการติดเช้ือ
แบคทีเรียเฉพาะที่

1 2551-2551 100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (กองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร ประเภททั่วไป)แหลงทุน - 

อ.กรวิชญ อนุกูลวุฒิพงศ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

ผลของการเสริมไขมันในรูปอิมัลซิไฟด
และซิลีเนียม ในอาหารตอการตอบ
สนองของระบบภูมิคุมกัน อัตราการ
เจริญเติบโตคาโลหิตวิทยาในปลานิล

1 2551-2551 108,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    108,000.00 บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ทุนการศึกษาประเภทสนับสนุนวิชาการ)แหลงทุน - 

อ.สมชัย สัจจาพิทักษ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

การวัดประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ
ของโคสาวลูกผสม โฮลสไตน ฟรีเชี่ยน 
ในฟารมราย
ยอย เขตอําเภอทามวง  จังหวัด
กาญจนบุรี ระหวางป พ.ศ. 2548 - 2550

1 2551-2551 10,000.00
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นายศุภชาติ ปานเนียม
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     โรงพยาบาลสัตว หนองโพ

การวัดประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ
ของโคสาวลูกผสม โฮลสไตน ฟรีเชี่ยน 
ในฟารมราย
ยอย เขตอําเภอทามวง  จังหวัด
กาญจนบุรี ระหวางป พ.ศ. 2548 - 2550

1 2551-2551 10,000.00

ผศ.อดิศร ยะวงศา
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
ธีระชาติ เสร็จกิจ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน โรงพยาบาลสัตว 
หนองโพ
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    10,000.00 บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน มก. (กองทุนวิจัยอินเตอรเว็ท)แหลงทุน - 

ผศ.นรินทร อุประกรินทร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การศึกษาการปลอยเช้ือซัลโมเนลลาใน
ลูกไกเนื้อที่เกิดมาจากฝูงพอแมพันธุที่มี
การทําวัคซีนซัลโมเนลลา ชนิดเช้ือตาย 
(SalenvacT)

1 2551-2551 200,000.00

นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการบริการ
วินิจฉัย
อ.รุงโรจน แจมอน
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
นวลอนงค  ปริโยธร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตร
และทรัพยากรการผลิตสัตว
     
นายเกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
รศ.วรวิทย วัชชวัลคุ
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภัทรา  มูลจิตร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตร
และทรัพยากรการผลิตสัตว
     
นายเกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

การสํารวจเช้ือไวรัสเวสทไนลในนก
อพยพและนกประจําถ่ินภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน

2 2551-2551 200,000.00



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จําแนกตามแหลงทุน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

งบประมาณ
( บาท )

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย คณะผูวิจัยลําดับ

Page 15 of 15

อ.ปริญทิพย วงศไทย
     คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

ผลกระทบและปริมาณเมลามีนที่มีผล
ตอสัตวน้ํา (กบ ปลาชอน ปลาดุก) ที่ได
รับอาหารผสมเมลามีนที่มีความเขมขน
ตางกัน โดยประเมินจากคาเลือดและ
ลักษณะทางพยาธิวิทยาของไตและตัย

3 2551-2551 193,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ    593,000.00 บาท
บัณฑิตวิทยาลัยแหลงทุน - 

ผศ.สุรพล วิเศษสรรค
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

กลไกของสมุนไพรบางชนิดกับเอนไซม
ในมด

1 2550-2552 100,000.00

ผองเพ็ญ  ต้ังจิตพินิจการ
     ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มก.
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    100,000.00 บาท
ภาควิชาสัตววิทยาแหลงทุน - 

รศ.วิยะดา สีหบุตร
     คณะวิทยาศาสตร บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

ผลของจุนสีตอกลามเน้ือเทาของหอย
เชอร่ี

1 2551-2551 20,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    20,000.00 บาท
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแหลงทุน - 

นายวิขัณฑ อรรณพานุรักษ
     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
     ฝายเทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ

การพัฒนาการผลิตเยื่ออินทรียจาก
ยูคาลิปตัสฟอกขาว

1 2551-2553 30,000.00

ผศ.พิมพรรณ สุจารินพงค
     คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
     สาขาวิชาการโรงแรม

พฤติกรรมการซื้อผาฝายทอมือของ
ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหา
นคร (เพศหญิง)

2 2551-2551 30,000.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ    60,000.00 บาท
สํานักสงเสริมและฝกอบรมแหลงทุน - 

อ.สุมิตร สุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

การศึกษาติดตามการประยุกตใชความรู
การฝกอบรมในโครงการพัฒนา
บุคลากรทองถ่ินของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

1 2551-2551 50,000.00

นายเพิ่ม สุรักษา
     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
     ฝายสงเสริมและเผยแพร

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ    50,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น     80  โครงการ     งบประมาณ     8,680,520.00 บาท


