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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

120,000.00

10/2551-9/2552

20,000.00

10/2551-9/2552

30,000.00

10/2551-9/2552

3,000.00

9/2552-9/2554

100,000.00

2/2552-6/2552

10,000.00

ทุนสวนตัว
แหลงทุน ทุนสวนตัว
1

2

2552 ผลของการเสริมเอนไซม
ซูเปอรออกไซดคัสมิวเดส และซิลี
เนียมในอาหารตอคุณภาพน้ําเชื้อ
ของพอพันธุสุกร

A Cross – Cultural Study of
Sport, Physical Activity and
Elderly Subjective Well-Being”

รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.สุเจตน ชื่นชม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.วาณี ชัยวัฒนสิน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
Ouaypon Tangthongchai
University of Porto
Edwin Rosenberg
Applalacian University
Nuno Corte Real
University Of Porto
รศ.กรรวี บุญชัย
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
ผศ.กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
Antonio Manuel Fonseca
University of Porto

3

ku-2009 innovation

4

Molecular Gastronomy; Alginate
Bead

5

Pathophysiology of polycystic
ovarian syndrome (PCOS) in
cattle: Role of kisspeptin

6

Personal Qualifications with
Capability in Knowledge
Management:
Industrial Production Technology

รศ.สุพัตร ฟารุงสาง
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.ปริญญา ลิมปวิริยะกุล
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
นายเฉลิมศักดิ์ ศรีชาวนา
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง คณะประมง
ผศ.สมชัย สัจจาพิทักษ
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
อ.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาพยาธิวิทยา
นางภัทรา มูลจิตร
คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.ประภา ทรงจินดา
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
อ.คุณยุต เอี่ยมสอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

Personal Qualifications with
Capability in Knowledge
Management:
Industrial Production Technology
THE EFFECT OF TOURISM ON
WATER QUALITY AND CORAL
REEF COMMUNITIES

อ.สมภพ สุวรรณรัฐ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

2/2552-6/2552

10,000.00

อ.สุชาย วรชนะนันท
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
Pasinee Reopanichkul
Faculty of Science, Health and Education,
University of the Sunshine Coast,
Maroochydore, Queensland Q-4558, Australia

10/2551-5/2553

400,000.00

THE RELATIONSHIP BETWEEN
SOCIAL INTERACTION AND
KNOWLEDGE MANAGEMENT
SYSTEM

อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา

1/2552-5/2552

5,000.00

9

การเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรียกรดแล
คติก

10/2551-9/2552

10,000.00

10

การเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัว
กลางที่เปนรูพรุน (porous media)

10/2551-9/2552

25,000.00

11

การจัดการความรูในงานพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การผลิต
พวงกุญแจโลหะ

ผศ.วรรณา มาลาพันธุ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
อ.คุณยุต เอี่ยมสอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
ผศ.ดร.ฟุงศรี ภักดีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

5/2552-7/2552

20,000.00

12

การจัดจําแนกแมลงปอในนาขาวภาค
กลางของประเทศไทย

10/2551-9/2552

15,000.00

13

การใชเหงามันเพื่อเลี้ยงเสนใยเห็ด
Lentinus polychrous Lev. เพื่อ
ผลิตเอนไซมในกลุม ligninolytic ใน
การยอยสลายสียอม
การใชอินฟราเรดราดิโอเมตรีในการ
ควบคุมความหนาของฟลมเคลือบ

อ.อภิสิทธิ์ ทิพยอักษร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
ผศ.ณัฐกานต นิตยพัธน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

1/2552-12/2553

30,000.00

10/2551-9/2553

50,000.00

10/2551-9/2552

10,000.00

10/2552-9/2553

50,000.00

10/2551-9/2552

50,000.00

10/2552-9/2553

50,000.00

7/2552-12/2552

10,000.00

6

7

8

14
15
16

การซอมแซมเปลือกหอยทากยักษ
โดยเซลลสรางสารเปลือกบริเวณ
ขอบแมนเทิล
การโดปฟมลบางCdTeที่เตรียมโดย
ไมโครเวฟสปตเตอรริ่งดวยCdCl2

17

การเตรียมฟลมCdTeโดยไมโครเวฟ
สปตเตอริง

18

การเตรียมฟลมแคดเมียมเทลูไลด
โดยวิธีไมโครเวฟสปตเตอริงภายใต
สนามไฟฟาความถี่ตํา
การทํามะขามผงดวยเครื่องทําแหง
แบบลูกกลิ้งคู

19

ผศ.ดร.ฟุงศรี ภักดีสุวรรณ
มหาวิทนาลัยราชภัฎสกลนคร

อ.สุธารัตน โชติกประคัลภ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
รศ.วิยะดา สีหบุตร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
ผศ.เอกชัย หุนนิวัฒน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
รศ.นพปฎล สุทธิศิริ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
รศ.นพปฎล สุทธิศิริ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
อ.วีรเชษฐ จิตตาณิชย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
20

21
22

ชื่อโครงการวิจัย
การบูรณาการเทคนิคการสอนระหวาง
การเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐานกับ
หลักครุศาสตรอุตสาหกรรม
(Engineering Education): การขึ้น
รูปชิ้นงานตนแบบแบบรวดเร็ว

การประยุกตใชอุปกรณอิเล
คทรอนิคสชั้นสูงเพื่อปรับปรุง
เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง
การเปรียบเทียบการไดรับภูมิคุมกัน
จากนมน้ําเหลืองตอโรคอหิวาตสุกร
และพิษสุนัขบาเทียม ระหวางวิธีการ
กรอกและใหกินในลูกสุกร

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.คุณยุต เอี่ยมสอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4/2552-7/2552

10,000.00

10/2551-9/2555

30,000.00

10/2551-9/2552

30,000.00

6/2552-2/2553

30,000.00

10/2551-9/2552

10,000.00

10/2551-9/2553

20,000.00

10/2551-4/2553

20,000.00

10/2551-9/2552

50,000.00

10/2551-9/2553

20,000.00

10/2551-9/2552

15,000.00

10/2551-9/2552

15,000.00

อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
อ.ปรีชานนท คุมกระทึก
คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
รศ.เนรมิตร สุขมณี
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
วชิระ รุงวานิชการ
นิสิต

23

24
25
26

การเปรียบเทียบความรู ทักษะ และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทางสง
เสริมการเกษตร : กรณีศึกษานิสิต
บัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
01001591 (ระเบียบวิธีวิจัยทางสง
เสริมการเกษตร ) ภาคตนปการ
ศึกษา 2552
การเปรียบเทียบเฮพาโตแพนเครี
ยสของสัตวไมมีกระดูกสันหลังบาง
ชนิด
การผลิตเอนไซมอัลคาไลนโปรติเอส
โดย Bacillus sp.A39 ในอาหาร
เหลว
การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตสาขา
วิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากการ
เขารวมกิจกรรมการอยูคายพักแรม
และการศึกษานอกสถานที่

27

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดระดับ
ออกซิเจนละลายในน้ํา

28

การพัฒนาแบบจําลองการถายเท
ความรัอนและมวลสารในอาหารขบ
เคี้ยวที่ทําจากขาว
การพัฒนาวิธีตรวจสอบการปนเปอน
ของเชื้อ E.coli . ในผลิตภัณฑไข
จากฟารมไกหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
การพัฒนาวิธีตรวจสอบการปนเปอน
ของเชื้อ Salmonella sp. ใน
ผลิตภัณฑไขจากฟารมไกหลวง
สุวรรณวาจกกสิกิจ

29
30

อ.สุเจตน ชื่นชม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.สาวิตรี รังสิภัทร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

รศ.วิยะดา สีหบุตร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
อ.จุฑามาศ บัตรเจริญ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
อ.วรพงษ แยมงามเหลือ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
ผศ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
อ.จีรวรรณ มณีโรจน
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
อ.วิริยา ลุงใหญ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.วิริยา ลุงใหญ
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
31

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
การสื่อสารมวลชนของนิสิตปริญญา
โทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.นวรัตน ศิริธารารัตน
คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ภาควิชาภาษาตางประเทศ
อ.นวรัตน ศิริธารารัตน
คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ภาควิชาภาษาตางประเทศ
ผศ.มณฑล ฐานุตตมวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
นิสิตระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10/2551-9/2552

50,000.00

10/2551-9/2553

50,000.00

10/2551-9/2553

32

การเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ํา
เสียทางชีวภาพดวยเสียงเพลง

33

การยอมรับการประยุกตใชการจัดการ
ความรูในองคกร

อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
อ.สมภพ สุวรรณรัฐ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
ผศ.ดร.ฟุงศรี ภักดีสุวรรณ
มหาวิทนาลัยราชภัฎสกลนคร

3/2552-7/2552

10,000.00

34

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใน
ทางครุศาสตรอุตสาหกรรม
(Engineering Education)

4/2552-6/2552

10,000.00

35

การวัดพฤตกรรมการบริโภคที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม: การวิจัยเชิง
สํารวจ

อ.คุณยุต เอี่ยมสอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
อ.พัฒนนรี ศรีศุภโอฬาร
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการตลาด
ณัฐพล อัสสะรัตน
ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10/2551-6/2552

50,000.00

36

การวิเคราะหการแสดงออกของ
microRNA172และยีนเปาในชวงชัก
นําการออกดอกของขาว (Oryza
sativa L.)

10/2551-9/2553

100,000.00

6/2552-9/2552

10,000.00

4/2552-12/2553

250,000.00

10/2551-9/2552

15,000.00

10/2551-9/2552

30,000.00

อ.จรีรัตน มงคลศิริวัฒนา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพันธุศาสตร
Assistant Professor Scott Michaels
Department of Biology, Indiana University,
Bloomington, IN, USA

37
38
39
40

การวิจัยการเรียนการสอนแบบ
e-learningวิชาสัทศาสตรภาษา
อังกฤษ
การวิจัยและพัฒนาขาวหอมมะลิ105
ในระบบเกษตรอินทรียสมบูรณแบบ
ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
การศึกษา Reader's Response
Journal ที่มีตอทักษะการอานและ
การเขียนของนิสิต
การศึกษาการสรางเอนไซมยอย
เซลลูโลสใน Termitomyces sp.(
เห็ดโคน)

รศ.อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล
คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ภาควิชาภาษาศาสตร
อ.ถวัลยศักดิ์ เผาสังข
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
อ.จิรพร ธนะรัชติการนนท
คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ภาควิชาภาษาตางประเทศ
อ.เยาวภา อรามศิริรุจิเวทย (ตาปราบ)
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อโครงการวิจัย

41

การศึกษาขั้นตนเพื่อพัฒนาเครื่อง
ตรวจมะเร็งแบบไมทําลายดวย
เทคนิค NIR สเปกโตรสโกป
การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยง
ของการกระจายของโรคพยาธิใน
เลือดในโคที่เลี้ยงบริเวณเขตรักษา
พันธุสัตวปาสลักพระ จ.กาญจนบุรี

42

คณะผูวิจัย
ผศ.กนกพจน อารีกุล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
อ.นันทวัน ญาติบรรทุง
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

50,000.00

4/2552-3/2553

50,000.00

10/2551-9/2553

10,000.00

10/2551-9/2554

50,000.00

10/2551-9/2552

10,000.00

10/2551-9/2553

10,000.00

10/2551-9/2555

50,000.00

10/2551-9/2552

5,000.00

10/2551-9/2553

7,000.00

10/2551-9/2553

10,000.00

10/2551-9/2552

10,000.00

10/2551-9/2552

50,000.00

10/2551-9/2552

50,000.00

ดร. รัตนวัฒน ไชยรัตน
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
น.สพ.สามารถ ประสิทธิ์ผล
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด กาญจนบุรี
นายประวุธ เปรมปรีดิ์
เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ จ.กาญจนบุรี

43
44
45

การศึกษาความสัมพันธระหวางคา
โลหิตวิทยากับโรคBabesiosis และ
โรค Anaplasmosis ในโค
การศึกษาความหลากหลายทาง
นันทนาการในแหลงนันทนาการทาง
ธรรมชาติ
การศึกษาคุณภาพทางจุลินทรียของ
ถั่วงอกดิบ

46

การศึกษางานวิจัยดานความคิดสราง
สรรคในประเทศไทย

47

การศึกษาจุลินทรียที่ผลิตเอนไซมไฟ
เตส

48

การศึกษาเบื้องตนเรื่อง การผลิต
glucosamine จากเปลือกปู

49

การศึกษาเบื้องตนเรื่อง การผลิต
Pearl essence จากเกล็ดปลาใน
ประเทศไทย
การศึกษาเบื้องตนเรื่อง การผลิต กาว
จากหนังของปลาในประเทศไทย

50
51

การศึกษาเบื้องตนเรื่องการผลิตไบโอ
ดีเซลจากแมคโครอัลจี

52

การศึกษาพฤติกรรมการหากินอาหาร
ในนาเกลือของนกชายเลนอพยพ
สกุล Calidris บริเณบานโคกขาม
จังหวัดสมุทรสาคร
การศึกษาพฤติกรรมของสายพอลิ
เมอรเดี่ยวในตัวกลางไรระเบียบ

53

ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
ผศ.อดิศร ยะวงศา
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.วรรณา มาลาพันธุ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศิรินภา สิงหะ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
อ.เสรี เจริญกิจมงคล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
ผศ.สุรพล อาจสูงเนิน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
อ.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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54

55

56

57

ชื่อโครงการวิจัย

64

10/2551-9/2552

50,000.00

รศ.สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส

10/2551-9/2552

50,000.00

อ.ถวัลยศักดิ์ เผาสังข
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ผศ.เอกชัย หุนนิวัฒน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
อ.เครือมาศ สมัครการ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
อ.สุนทรา โตบัว
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
ผศ.พรศิริ มวงสมัย
คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ภาควิชาภาษาตางประเทศ
อ.ภาลาวัณย เกเนสท (ฉุยฉาย)
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
อ.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาครุศึกษา

4/2552-12/2553

200,000.00

10/2551-9/2552

50,000.00

10/2551-9/2552

50,000.00

10/2551-9/2552

10,000.00

10/2551-9/2552

30,000.00

10/2551-9/2552

50,000.00

10/2551-9/2552

50,000.00

อ.สุธารัตน โชติกประคัลภ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
นางสาวพุทธธิดา ชัยสวัสดิ์
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
ม.เกษตรศาสตร

10/2551-9/2553

50,000.00

ผศ.วรงศ บุญเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการจัดการ
รศ.อรสา สุกสวาง
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชาภูมิศาสตร
อ.บุญเสฐียร บุญสูง
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

10/2551-9/2552

10,000.00

10/2551-9/2552

5,000.00

10/2551-9/2554

100,000.00

การใหคําปรึกษาโดยใชระบบคู
สัญญาสําหรับนิสิตครูระดับปริญญา
ตรีเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มาตรฐานความรู ความมีวินัยใน
ตนเองและเจตคติตอวิชาชีพครู
การออกแบบและสรางเครื่อง Raman
Spectroscopy เพื่อใชวิเคราะหทาง
การแพทย

65

ความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนหมู
เรียนที่สอนเปนภาษาอังกฤษ

66

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมนิสิต
กับระดับการเรียนรูในวิชาระบบพลวัต
ทางภูมิศาสตร
ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาว
วงศ Heptageniidae ในภาคเหนือ
และภาคตะวันตกของประเทศไทย

67

30,000.00

ผศ.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส

การศึกษาอิทธิพลของการจัดการน้ํา
ตอการปลอยกาซมีเทนจากนาขาว
โดยแบบจําลอง revised DNDC
การสรางเสริมลักษณะนิสัยการเรียนรู
ดวยตนเองโดยใชกระบวนการวิจัย
สําหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร
การสื่อสารทางการแพทยในบริบท
การใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตาง
ประเทศ
การหาไอออไนตเซชั่นของพี่เอ็นเอ

63

10/2551-9/2553

การศึกษาภาคตัดขวางปฏิกิริยา(n,p)
(n,alpha) และ (n,2n) ของบาง
ไอโซโทปของเซอรโคเนียม
ในชวงพลังงานนิวตรอน 10-18MeV
โดยใชแบบจําลองเขิงสถิติ
การศึกษาวิเคราะหสภาพรับไวไดแม
เหล็กไฟฟากระแสสลับของสารตัวนํา
ยวดยิ่งระบบ (Bi,Pb)Sr-Ca-Cu-O
ดวยแบบจําลองสถานะวิกฤตบีน
การศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุขาวไทยที่
เหมาะสมในระบบเกษตรอินทรีย

59

62

งบประมาณ
( บาท )

ผศ.เมธี แกวเนิน
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาการจัดการประมง

การศึกษาสมบัติฟลมบางสารกึ่งตัว
นําซิงคออกไซดเมื่อเจือธาตุโคบอล

61

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

การศึกษาพื้นที่น้ําทวมบอเพาะลี้ยง
สัตวน้ําในบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง
ของประเทศไทยโดยการประยุกตใช
การสํารวจระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร กรณีศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

58

60

คณะผูวิจัย

ญาดา โกธรรม
ไมระบุหนวยงาน

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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67
68
69

70

71

ชื่อโครงการวิจัย
ความหลากชนิดของแมลงชีปะขาว
วงศ Heptageniidae ในภาคเหนือ
และภาคตะวันตกของประเทศไทย
ความหลากชนิดและวัฒนธรรมของ
การใชพืชใหสีครามธรรมชาติใน
ประเทศไทย
ความออนแอตอเกลือของจุลินทรีย
กลุม halotrophic bacteria จาก
ผลิตภัณฑปูเค็ม ( Neoepisesarme
mederi, H. Milne Edwards 1853)
ความออนแอตออุณหภูมิของ
จุลินทรียกลุม halotrophic bacteria
จากผลิตภัณฑปูเค็ม
(Neoepisesarma mederi, H. Milne
Edwards 1853)
คุณภาพผลิตภัณฑประมงที่เปนสินคา
OTOP

72

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต
วิทยาศาตรบัณฑิตสาขาการจัด
นันทนาการและสมรรถภาพ

73

คุณสมบัติสารเคลือบบริโภคไดจาก
โพลีแซคคาไรดกระเจียบเขียวเพื่อ
ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
เครื่องผลิตน้ําสะอาดในครัวเรือน :
การเปลี่ยนภูมิปญญาไปสูนวัตกรรม

74

75

76
77

78

โครงการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชานันทนาการ
พ.ศ.2546- 2551
โครงการพัฒนาเครื่องควบคุม
อุปกรณไฟฟาภายในอาคาร
โครงการวิจัย เรื่องประเมินความตอง
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขา
การบริหารจัดการนันทนาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร
โครงการศึกษาคานิยมและพฤติกรรม
ที่เกี่ยวของกับสัตวปาของคนใน
สังคมไทย

79

โครงการศึกษาผลกระทบทาง
นันทนาการในพื้นที่ธรรมชาติ

80

ชีววิทยาของอนเล็ก

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

Dietrich Braasch
Potsdam, Germany

10/2551-9/2554

100,000.00

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม
ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

7/2552-10/2555

100,000.00

10/2551-9/2552

5,000.00

ผศ.กังสดาลย บุญปราบ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

10/2551-9/2552

5,000.00

รศ.มัทนา แสงจินดาวงษ
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
ผศ.สุวิมล ตั้งสัจจพจน
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
อ.ศักดิภัทร เฉลิมพุฒิพงศ
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา
ผศ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.มณฑล ฐานุตตมวงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 จํานวน 2 คน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10/2551-9/2553

50,000.00

10/2551-9/2552

3,000.00

9/2552-9/2554

200,000.00

10/2551-9/2552

20,000.00

ผศ.สุวิมล ตั้งสัจจพจน
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา

10/2551-9/2552

1,000.00

อ.ไพโรจน ทองประศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผศ.สุวิมล ตั้งสัจจพจน
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาพลศึกษา

10/2551-9/2552

30,000.00

10/2551-9/2552

1,500.00

ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
นางสาวเสาวนีย สารเนตร
กองทุนสัตวปาโลก สํานักงานประเทศไทย

10/2551-9/2553

50,000.00

ผศ.นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว
คณะวนศาสตร บางเขน
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
ผศ.กันทิมาณี พันธุวิเชียร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา

10/2551-9/2554

50,000.00

10/2551-9/2552

100,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ
80

ชื่อโครงการวิจัย
ชีววิทยาของอนเล็ก

คณะผูวิจัย
ศรัณยา ฤกษขํา
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

10/2551-9/2552

100,000.00

10/2551-9/2552

100,000.00

10/2551-9/2553

5,000.00

10/2551-9/2552

5,000.00

10/2551-9/2553

10,000.00

5/2552-5/2554

100,000.00

2/2552-2/2553

9,500.00

10/2551-9/2552

100,000.00

10/2551-9/2552

5,000.00

10/2551-9/2552

70,000.00

10/2551-9/2552

30,000.00

อภิชาติ ประเดิมวงศ
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ม.
มหิดล
81

ตัววัดเชิงปริมาณของการเปนอิสระ
ตอกันของฟงกชันเลขคณิต

82

ตางผูเขียนในวัฒนธรรมที่เหมือน ผู
เขียนที่เปนนักศึกษา กับ ผูเขียนที่ไม
ใชนักศึกษา
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเสริมโปรตีนจาก
เนื้อปลาและสาหรายสไปรูรินา

83

อ.ภัททิรา เรืองสินทรัพย
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาคณิตศาสตร
ผศ.บุษบา ตนทอง
คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ภาควิชาภาษาตางประเทศ
อ.นันทิภา พันธุสวัสดิ์
คณะประมง บางเขน
ภาควิชาผลิตภัณฑประมง
นางสาวศิริวรรณ หมั่นคง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวนฤมล แพทยประดิษฐ
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

84

แบบจําลองเปรียบเทียบเพื่อหาที่ตั้ง
ของทอใตน้ํา

85

ปรสิตและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อที่
เกิดจากปรสิตในปลาสวายและปลา
ทับทิม

อ.อมรฤทธิ์ พุทธิพพ
ิ ัฒนขจร
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ผศ.สมาน แกวไวยุทธ
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
ผศ.กันทิมาณี พันธุวิเชียร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
ดาริกา มานะธรรมกมล
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตร
เอกรัฐ วงศสวัสดิ์
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตร

86
87
88

89

90

ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูงานของ
นิสิตฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวิชา
เอกการโรงแรม
ปจจัยที่สงผลตอความไววางใจใน
องคการของพนักงานมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ผลการตอนรับนองใหมที่มีตอความ
เครียดของนิสิตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ผลของการเสริมซีลีเนียมและวิตามิน
อีในอาหารตอคุณภาถน้ําเชื้อของพอ
สุกร

ผลของวัฒนธรรมปอปเกาหลีตอนัก
ทองเที่ยวจากประเทศไทย

ผศ.เปรมฤดี ชอบผล
คณะมนุษยศาสตร บางเขน
ภาควิชาศิลปาชีพ
อ.ศยามล เอกะกุลานันต
คณะสังคมศาสตร บางเขน
ภาควิชาจิตวิทยา
ผศ.สิริพร ทิพยคง
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาการศึกษา
รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
รศ.วาณี ชัยวัฒนสิน
คณะเกษตร กําแพงแสน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.สุเจตน ชื่นชม
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสัตวบาล
อ.ณัฐพล พันธุภักดี
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
ภาควิชาการจัดการการผลิต

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จําแนกตามแหลงทุน
ลําดับ

ชื่อโครงการวิจัย

คณะผูวิจัย

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

91

ผลของวัฒนธรรมปอปเกาหลีตอ

นักทองเที่ยวจากประเทศไทย

Kunsoon Park
Tougaloo College, Mississippi, USA

10/2551-9/2552

30,000.00

92

ผลของสารปองกันการแข็งตัวของ
เลือดและชนิดของตัวอยางที่มผ
ี ลตอ
ความเขมขนของ ยูเรีย ครีเอตินิน
โปรตีน อัลบูมิน ในเลือดโคนม

ผศ.อดิศร ยะวงศา
คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน
ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

10/2551-9/2553

35,000.00

93

ระดับของสารตานอนุมล
ู อิสระในเลือด
ของบุคคลทีท
่ ําสมาธิประจํา

อ.เยาวลักษณ บุรินทราธิกุล
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
รศ.ดร.เกษร สุวรรณวงศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10/2551-9/2555

300,000.00

94

รูปแบบกรอบแวนตาที่เหมาะสมสําหรับ
คนไทย

10/2551-9/2554

100,000.00

95

รูปแบบการจัดการบริหารเชิงกลยุทธ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

6/2552-5/2553

20,000.00

96

วิธก
ี ารเจาะจงกลุม
 เปาหมายในงาน
สงเสริมการประมง : ขอเดนและ
ขอดอย
ศึกษาความชืน
้ สมดุลของขาวกลอง
งอกเพือ
่ ประโยชนในการอบแหงและ
การเก็บรักษา
ศึกษาผลกระทบของการใชปุยเคมีตอ
การปลอยกาซมีเทนจากนาขาวโดยใช
แบบจําลองคณิตศาสตร
สถานภาพปจจุบันของแมลงปอในนา
ขาวภาคกลางประเทศไทย

อ.เรณู เพ็ญธนานันต
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาฟสิกส
อ.อนุชัย รามวรังกูร
คณะศึกษาศาสตร บางเขน
ภาควิชาอาชีวศึกษา
รศ.สาวิตรี รังสิภัทร
คณะเกษตร บางเขน
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
อ.วีรเชษฐ จิตตาณิชย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
อ.เครือมาศ สมัครการ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน
สายวิชาวิทยาศาสตร
อ.อภิสิทธิ์ ทิพยอก
ั ษร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
รศ.วิยะดา สีหบุตร
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาสัตววิทยา
รศ.อุษณีย ลีรวัฒน
คณะวิทยาศาสตร บางเขน
ภาควิชาคณิตศาสตร

10/2551-9/2552

5,000.00

7/2552-3/2553

5,000.00

10/2551-9/2552

50,000.00

10/2551-9/2552

15,000.00

10/2551-9/2552

10,000.00

10/2551-9/2552

50,000.00

97

98

99

100

สาเหตุการตายของหอยเชอรี่เนือ
่ งจาก
จุนสี

101

อนุพันธบนพีชคณิต BCC

รวม

รวมทั้งสิ้น

101 โครงการ

101 โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

4,620,000.00

บาท

4,620,000.00

บาท

