
5,872,500

1 150,000

2 150,000

3 150,000

4 150,000

5 127,500

6 150,000

7 135,000

8 150,000

9 150,000

รายละเอยีดโครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทนุอดุหนุนวจิยัภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ปีงบประมาณ พ.ศ.  2551

ลําดบั ชือ่โครงการวจิยั คณะผูว้จิยั/หนว่ยงาน งบประมาณ
 (บาท)

2 ปี
51-52

การศกึษาความชกุและปัจจัยเสีย่งตอ่โรค 
Giardiasis จากอจุจาระโคนมในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย

อ.เทวนิทร ์อนิป๋ันแกว้
ภาควชิาปรสติวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
นางนงนุช ภญิโญภานุวฒัน์
ภาควชิาปรสติวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
นายวษิณุวฒัน ์ฉมินอ้ย
ภาควชิาปรสติวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
Dr. Rebecca Traub

1 ปี

เงนิรายไดม้หาวทิยาลยัเกษตรศา่สตร์

โครงการสนบัสนุนทนุวจิยัเพือ่พฒันานกัวจิยัรุน่ใหม ่

การเพิม่เสถยีรภาพของสารกรองรังสยีวูโีดยใช ้
ไซโคลเดกตรนิ

อ.ธตินัินท ์กาพยเ์กดิ
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์บางเขน
รศ.ดร.ศภุศร วนชิเวชารุง่เรอืง

การใชเ้ลเซอรไ์ดโอดในการวดัคณุสมบตักิาร
สง่ผา่นแสงเพือ่แยกชนดิและตรวจวดัคณุภาพ
ของพลาสตกิทีนํ่ากลบัมาใชใ้หม่

อ.สเุนตร พรานนทส์ถติย์
ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

1 ปี

ความหลากหลาย ความชกุชมุตามฤดกูาลและ
การจัดการแมลงศตัรใูนฟารม์โคนม

อ.จํานงจติ ผาสขุ
ภาควชิาปรสติวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
รศ.อาคม สงัขว์รานนท์
ภาควชิาพยาธวิทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
อ.สนุศิา สงวนทรัพย์
ภาควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร กําแพงแสน

2 ปี
51-52

การศกึษาคา่ปัจจัย K, C และ CP ในสมการ
สญูเสยีดนิสากลจากแปลงทดลองโดยการใช ้
เครือ่งกําเนดิฝนในพืน้ทีลุ่ม่น้ําแมถ่าง จังหวดัแพร่

ผศ.สมนมิติร พกุงาม
ภาควชิาอนุรักษ์วทิยา คณะวนศาสตร ์บางเขน
ศ.นพินธ ์ตัง้ธรรม
ภาควชิาอนุรักษ์วทิยา คณะวนศาสตร ์บางเขน

1 ปี

ลกัษณะทางโมเลกลุของแมลงปอบา้นในพืน้ที่
นาขา้วภาคกลางประเทศไทย

อ.อภสิทิธิ ์ทพิยอ์กัษร
ภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน
นางจริาภรณ์ เรอืงสทิธชิยั

1 ปี

การแสดงออกของยนีสรา้งโปรตนีสารพษิของ
เชือ้ Bacillus thuringiensis ในเชือ้ Escherichia
 coli

อ.อานนท ์ธรรมสทิธริงค์
สายวชิาวทิยาศาสตร ์คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์กําแพงแสน
อ.พมิพช์นก สตภมูนิทร์
สาขาวชิาพฤกษศาสตร ์คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
กําแพงแสน
ศ.ทพิยว์ด ีอรรถธรรม
ภาควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร กําแพงแสน

1 ปี

การศกึษาความแปรผนัของยนี Bm86 ในทาง
เดนิอาหารสว่นกลาง (Midgut) ของเห็บ    โค 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus ใน
ประเทศไทย

อ.ศราวรรณ แกว้มงคล
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
อ.ณัฐนร ีอนิทอง
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
อ.ณัฐกานต ์ลกัษณ์กจิเจรญิ
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
อ.วนัท ศรเีจรญิ
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
นายคมสนั  สจัจะสถาพร
น.ส.ชญัญา  เกง่ระดมกจิ

1 ปี

การศกึษาเพือ่พฒันารปูแบบการปลกูหญา้แฝก
ในการควบคมุการเกดิรอ่งน้ําลกึ

อ.วษุิวฒัก ์แตส้มบตัิ
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน
อ.สมชาย ดอนเจดยี์
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน
ผศ.นมิติร เฉดิฉันทพ์พิฒัน์
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน
ผศ.ผศ.นมิติร เฉดิฉันทพ์พิฒัน์
ภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน คณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน
ศ.ดร. ธวชัชยั ตงิสญัชลี
ธญัดร ออกวะลา

2 ปี
51-52

ระยะเวลา
การวจิยั



ลําดบั ชือ่โครงการวจิยั คณะผูว้จิยั/หนว่ยงาน งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลา
การวจิยั

10 150,000

11 150,000

12 150,000

13 37,500

14 142,500

15 75,000

16 142,500

การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการสํารวจระยะไกล และ
ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรเ์พือ่ประมาณคา่
การคายระเหยน้ําและสมดลุของพลงังานใน
พืน้ทีท่ีม่กีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิทีแ่ตกตา่งกนั

อ.ปิยพงษ์ ทองดนีอก
ภาควชิาอนุรักษ์วทิยา คณะวนศาสตร ์บางเขน
อ.ยทุธพงษ์ ครีมีงัคละ
ภาควชิาอนุรักษ์วทิยา คณะวนศาสตร ์บางเขน
นางนกภาวลัย ์ชทูอง
นายธรีะเดช พาณชิยก์จิไพศาล
นางสาวศภุาพร เสยีงสงู
Dr. Daisuke KOMORI
นายสทิธศิกัดิ ์หมคํูาหลา้

1 ปี

ความชกุและความไวตอ่ยาตา้นจลุชพีของเชือ้ส
เตร็พโตค็อคคสั ซอูสิ ทีแ่ยกไดจ้ากสกุรในโรง
ฆา่สตัว ์ภาคเหนอืของประเทศไทย

อ.ณัฐกานต ์ลกัษณ์กจิเจรญิ
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
ผศ.วรวฒุ ิฤกษ์อํานวยโชค
ภาควชิากายวภิาคศาสตร ์คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
อ.อนามกิา กาญจนบรรเทงิ
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
อ.ศราวรรณ แกว้มงคล
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
นายคมสนั สจัจะสถาพร
กลุม่สาขาสตัวแพทยสาธารณสขุและจลุชวีวทิยาคลนิคิ คณะ
เทคนคิการสตัวแ์พทย์
นายณรงค ์อาบกิง่
กลุม่สาขาสตัวแพทยสาธารณสขุและจลุชวีวทิยาคลนิคิ คณะ
เทคนคิการสตัวแ์พทย์
รศ.พบิลู ไชยอนันต์
ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิกิสตัวเ์ลีย้ง คณะสตัวแพทยศาสตร ์
กําแพงแสน

1 ปี

ความชกุของแอนตบิอดตีอ่การตดิเชือ้ 
Toxoplasma gondii  ในสกุรจากโรงฆา่ ทาง
ภาคเหนอืของประเทศไทย

อ.สมคัร สจุรติ
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
รศ.พบิลู ไชยอนันต์
ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิกิสตัวเ์ลีย้ง คณะสตัวแพทยศาสตร ์
กําแพงแสน
ผศ.วรวฒุ ิฤกษ์อํานวยโชค
ภาควชิากายวภิาคศาสตร ์คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
อ.ณัฐนร ีอนิทอง
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
อ.พรีะ อารศีรสีม
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
นางสาวจงรัก มงกฎุ
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย์ คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์

1 ปี

รปูแบบการฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรและ
สิง่แวดลอ้มโดยใชง้านฟารม์เป็นฐานของ
สถาบนัอดุมศกึษาเกษตรในภมูภิาคตะวนัตก

อ.นริันดร ์ยิง่ยวด
ภาควชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละชมุชน คณะศกึษาศาสตร์
และพฒันศาสตร ์กําแพงแสน
อ.กาญจนา ทรัพยนุ์ย้
ภาควชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละชมุชน คณะศกึษาศาสตร์
และพฒันศาสตร ์กําแพงแสน

1 ปี

แนวคดิธรุกจิ การลงทนุและผลตอบแทน ของ
ผูป้ระกอบการเกสเฮาสป์ระเภทบา้นดนิ เขตพืน้ที่
อําเภอปาย จังหวดัแมฮ่อ่งสอน

อ.พชันจิ เนาวพนัธ์
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์คณะวทิยาการจัดการ ศรรีาชา

1 ปี

การพฒันาตูอ้เิล็กทรอนกิสเ์พือ่แนะนําวฒันธรรม
 ขนบธรรมเนยีม และประเพณีไทยสําหรับ
นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติ

อ.ธรีศกัดิ ์สรอ้ยครีี
ภาควชิาครศุกึษา คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์กําแพงแสน
อ.วรงคศ์ร ีแสงบรรจง
ภาควชิาครศุกึษา คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์กําแพงแสน
อ.ทศันยี ์จันตยิะ
ภาควชิาครศุกึษา คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์กําแพงแสน
รศ.ผอ่งพรรณ ตรัยมงคลกลู
ภาควชิาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละชมุชน คณะศกึษาศาสตร์
และพฒันศาสตร ์กําแพงแสน
อ.ปารชิาต ิจันทรเ์พ็ญ
ภาควชิาครศุกึษา คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์กําแพงแสน
รศ.ดร.สพทิย์ กาญจนพนัธ์

1 ปี

ความหลากหลายของพชืและศกัยภาพของ
ทรัพยากรการทอ่งเทีย่วในป่าชายเลนเทศบาล
ตําบลคลองพน ต.คลองพน อ.คลองทอ่มจ.กระบี่

อ.วาทนิ ีกฤษณะพนัธ์
ภาควชิาวนวฒันวทิยา คณะวนศาสตร ์บางเขน
รศ.สมบตั ิชณิะวงศ์
ภาควชิาพชืไรน่า คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.สภุัทรา ถกึสถติย์
ภาควชิาอนรักษ์วทิยา คณะวนศาสตร ์บางเขน

1 ปี



ลําดบั ชือ่โครงการวจิยั คณะผูว้จิยั/หนว่ยงาน งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลา
การวจิยั

17 150,000

18 150,000

19 135,000

20 135,000

21 142,500

22 150,000

23 การศกึษาระดบัยาเอนโรฟลอซาซนิในเนือ้เยือ่
ปลานลิ

150,000

24 112,500

25 การตัง้ชือ่ภาษาไทยของผกัพืน้บา้นในจังหวดั
สระบรุี

90,000

26 112,500

27 127,500

พฤตกิรรมการใชภ้มูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย
ในการดแูลสขุภาพของนสิติและบคุลากร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน

อ.ประเสรฐิศกัดิ ์กายนาคา
ภาควชิาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

1 ปี

การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรช์ว่ยในงานออกแบบ
และงานวเิคราะห ์เพือ่การวเิคราะหห์าสภาวะการ
ผลติทีเ่หมาะสมในกระบวนการฉีดเป่าขึน้รปู

อ.สมเจตน ์พชัรพนัธ์
ภาควชิาวศิวกรรมวสัด ุคณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

2 ปี
51-52

พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพดา้นการบรโิภคอาหาร
ของบคุลากร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยา
เขตบางเขน

อ.นันทน์ภัส (ศริขิวญั) เกตนโ์กศลัย ์(ดวงดาวประกาย)
ภาควชิาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

1 ปี

ปัจจัยพืน้ฐานทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพการเลีย้งโค
นมของเกษตรกร : กรณีศกึษาสมาชกิสหกรณ์
โคนมกําแพงแสน จํากดั

อ.คนงึรัตน ์คํามณี
ภาควชิาสง่เสรมิและนเิทศศาสตรเ์กษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นราเขต ยิม้สขุ
ภาควชิาสง่เสรมิและนเิทศศาสตรเ์กษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
อ.นรศิรา อนิทะสริิ
ภาควชิาสง่เสรมิและนเิทศศาสตรเ์กษตร คณะเกษตร กําแพงแสน

1 ปี

การพฒันารปูแบบโปรแกรมกจิกรรมนันทนาการ
เพือ่แกปั้ญหาเยาวชนตดิเกม

อ.นพรัตน ์ศทุธถิกล
ภาควชิาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

1 ปี

เภสชัจลนศาสตรข์องยาเอนโรฟลอซาซนิและเม
ตาบอไลทใ์นพลาสมาปลานลิจากการฉีดยาเขา้
หลอดเลอืดดํา

อ.อสุมุา เจมินาค
ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
ผศ.กาญจนา อิม่ศลิป์
ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
อ.อกัษร แสงเทยีนชยั
ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
นางสาวนฤมล กลางแกว้
ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
นางนภสร กูส้จุรติ

1 ปี

อ.อมุาภรณ์ สงัขมาน
ภาควชิาภาษาศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์บางเขน
รศ.ดร.สจุรติลกัษณ์ ดผีดงุ

1 ปี

การเลอืกสถานทีต่ัง้แหลง่ใหบ้รกิารทีม่ขีดี
ความสามารถในการใหบ้รกิารจํากดัภายใต ้
สภาวะทีล่กูคา้สามารถรับบรกิารจากแหลง่
ใหบ้รกิารเพยีงแหง่เดยีวดว้ยวธิฮีวิลสิตกิส์

อ.จันทรศ์ริ ิสงิหเ์ถือ่น
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน
ผศ.พรียทุธ ์ชาญเศรษฐกิลุ
ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน

1 ปี

อ.อกัษร แสงเทยีนชยั
ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
ผศ.กาญจนา อิม่ศลิป์
ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
อ.อสุมุา เจมินาค
ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
นางสาวนฤมล กลางแกว้
ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
นางนภสร กูส้จุรติ

1 ปี

การศกึษาผลของสารชว่ยการอุม้น้ําตอ่น้ําหนัก
เนือ้และลกัษณะทางประสาท 
สมัผสัของหอยแมลงภู ่(Perna viridis) ลวกสกุ

อ.นันทภิา พนัธุส์วสัดิ์
ภาควชิาผลติภัณฑป์ระมง คณะประมง บางเขน
รศ.นงนุช รักสกลุไทย
ภาควชิาผลติภัณฑป์ระมง คณะประมง บางเขน
นายอรรถวฒุ ิกนัทะวงศ์
สถานวีจัิยประมงศรรีาชา คณะประมง บางเขน

1 ปี

การวเิคราะหห์าโปรตนีทีม่คีวามสําคญัตอ่การ
แสดงออกของยนีในสาหรา่ยเซลลเ์ดยีว 
Chlamydomonas reinhardtii

อ.โชตกิา หยกทองวฒันา
ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์บางเขน
ศ.ประดษิฐ ์พงศท์องคํา
ภาควชิาพนัธศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

2 ปี
51-52



ลําดบั ชือ่โครงการวจิยั คณะผูว้จิยั/หนว่ยงาน งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลา
การวจิยั

28 127,500

29 105,000

30 127,500

31 112,500

32 127,500

33 127,500

34 ภัยคกุคามของสารกําจัดศตัรพูชืทีต่กคา้งในหนู
นายา่ง

127,500

การถา่ยฝากยนีตา้นทานยาปราบศตัรพูชื ไกลโฟ
เซส เขา้สูย่คูาลปิตสัคามาลดเูลนซสิ

อ.พฤทธิ ์ราชรักษ์
ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้คณะวนศาสตร ์บางเขน
รศ.สมคดิ สริพิฒันดลิก
ภาควชิาชวีวทิยาป่าไม ้คณะวนศาสตร ์บางเขน
รศ.สมศกัดิ ์อภสิทิธวิาณชิ
ภาควชิาพนัธศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

2 ปี
51-52

2 ปี
51-52

การศกึษากลุม่ยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกําจัด
สารพษิประเภทแอลดไีฮดใ์นขา้ว

อ.ชลทชิา ตนัตธิาดาพทิกัษ์
ภาควชิาชวีเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์บางเขน

1 ปี

การจําแนกไสเ้ดอืนฝอยรากปม (Meloidogyne 
spp.) ในแหลง่ปลกู
มนัฝรั่งของจังหวดัตากโดยใชเ้ทคนคิอณูชวี
โมเลกลุ

อ.บญัชา ชณิศรี
ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร บางเขน
อ.บญัชา ชณิศรี
ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร บางเขน
อ.อนงคนุ์ช สาสนรักกจิ
ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร บางเขน
Dr. Brent Sipes

2 ปี
51-52

ความหลากหลายทางพนัธกุรรมและ
ความสมัพนัธข์องการตรวจพบเชือ้ Anaplasma 
platys กบัจํานวนเกล็ดเลอืด

อ.ปรดีา เลศิวชัระสารกลุ
ภาควชิาพยาธวิทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์กําแพงแสน
รศ.เฉลยีว ศาลากจิ
ภาควชิาพยาธวิทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์กําแพงแสน
นางสาวนริชรา โรจนแพทย์
ภาควชิาพยาธวิทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์กําแพงแสน
นางสาวกาวลิ นันทก์ลาง
ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนิกิสตัวเ์ลีย้ง คณะสตัวแพทยศาสตร ์
กําแพงแสน

1 ปี

อ.วมิลรัตน ์อนิศวร
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
รศ.กมลชยั ตรงวานชินาม
ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
ผศ.วรวฒุ ิฤกษ์อํานวยโชค
ภาควชิากายวภิาคศาสตร ์คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
อ.ชยัณรงค ์สกลุแถว
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
อ.สพุจนา เจรญิสนิ
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
อ.รักษ์จนิดา วฒันาลยั
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์
นางสาวดลฤด ีครฑุเกดิ
สาขาวชิาเทคนคิการสตัวแพทย ์คณะเทคนคิการสตัวแ์พทย์

1 ปี

การศกึษาความชกุของการตดิเชือ้ไวรัสโลหติ
จางตดิเชือ้ของมา้ในเขตจังหวดัสพุรรณบรุ ี
กาญจนบรุ ีและราชบรุี

อ.ขนษิฐา เพชรอดุมสนิสขุ
ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนีคิสตัวใ์หญแ่ละสตัวป่์า คณะสตัว
แพทยศาสตร ์กําแพงแสน
ผศ.วรกจิ  เชดิชธูรรม
ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนีคิสตัวใ์หญแ่ละสตัวป่์า คณะสตัว
แพทยศาสตร ์กําแพงแสน
รศ.ธรีะพล ศรินิฤมติร
ภาควชิาพยาธวิทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์บางเขน
อ.อารยี ์ไหลกลุ
ภาควชิาเวชศาสตรค์ลนีคิสตัวใ์หญแ่ละสตัวป่์า คณะสตัว
แพทยศาสตร ์กําแพงแสน
น.ส. สขุมุาล พฤกษ์อดุม

1 ปี

ไอโซโทปของธาตรุอ่งรองของกลุม่แรใ่นหนิ
แปรทบัศลิาไนส ์จังหวดักาญจนบรุ ีภาค
ตะวนัตกของประเทศไทย

อ.ประหยัด นันทศลี
ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ คณะวทิยาศาสตร ์บางเขน
Professor Dr. William L Griffin
รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา จารศุริ ิ
นายสรุชยั อจลบญุ



ลําดบั ชือ่โครงการวจิยั คณะผูว้จิยั/หนว่ยงาน งบประมาณ
 (บาท)

ระยะเวลา
การวจิยั

35 127,500

36 135,000

37 127,500

38 127,500

39 127,500

40 112,500

41 127,500

42 127,500

43 การคดัเลอืกแบคทเีรยีทีผ่ลติน้ําตาลหายาก 127,500

44 135,000

45 127,500

การจัดการโรคเหีย่วจากแบคทเีรยีของมะเขอื
เทศและพชืเศรษฐกจิโดยการอบดนิดว้ยวธิี
ชวีภาพ

อ.อดุมศกัดิ ์เลศิสชุาตวนชิ
ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร บางเขน
รศ.นพินธ ์ทวชียั
ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร บางเขน

2 ปี
51-52

ผลกระทบของการจัดการน้ําตอ่การปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจกจากพืน้ทีป่ลกูขา้วในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทยโดยอาศยัแบบจําลองทาง
คณติศาสตร์

อ.เครอืมาศ สมคัรการ
สายวชิาวทิยาศาสตร ์คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์กําแพงแสน

1 ปี

2 ปี
51-52

การใชแ้บคทเีรยีปฏปัิกษ์ และสารสกดัคา้งคาวดํา
 และการปรับปรงุธาตอุาหารพชื เพือ่ควบคมุโรค 
และแมลงสําคญัของพชืตระกลูกะหลํา่

อ.สพุจน ์กาเซม็
ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร บางเขน
รศ.สดุฤด ีประเทอืงวงศ์
ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร บางเขน
รศ.วบิลูย ์จงรัตนเมธกีลุ
ภาควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร บางเขน
รศ.พนูพภิพ เกษมทรัพย์
ภาควชิาพชืสวน คณะเกษตร บางเขน
ผศ.กรรณกิาร ์สจัจาพนัธ์
ภาควชิาปฐพวีทิยา คณะเกษตร บางเขน

1 ปี

การศกึษาความสมัพนัธข์องพชืสกลุ Phyllanthus
 โดยใชข้อ้มลูทางสณัฐานวทิยา และ เทคนคิ
ทางชวีโมเลกลุ

อ.ชนิวฒัน ์ยัพวฒันพนัธ์
ภาควชิาพชืสวน คณะเกษตร บางเขน
นาย สจุรติ  สว่นไพโรจน์

2 ปี
51-52

อ.ธดิา เดชฮวบ
ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร บางเขน
รศ.เลขา มาโนช
ภาควชิาโรคพชื คณะเกษตร บางเขน

2 ปี
51-52

การจัดเสน้ทางขนสง่สนิคา้หลากหลาย
ผลติภัณฑใ์หม้รีะยะทางตํา่สดุบนเงือ่นไขความ
แตกตา่งของบรรจภุัณฑข์องสนิคา้

อ.ศกัดิด์า คําจันทร์
สาขาวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมศาสตร ์สกลนคร
อ.วเิรขา คําจันทร์
สาขาวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
วศิวกรรมศาสตร ์สกลนคร
รศ.ดร.ศภุชยั ปทมุนากลุ

1 ปี

การประเมนิคณุภาพน้ําบรเิวณทางน้ําเขา้และ
ทางน้ําออกของเขือ่นป่าสกัชลสทิธิด์ว้ยแมลงน้ํา
กลุม่ไทรคอบเทอรา่

อ.แตงออ่น พรหมมิ
สายวชิาวทิยาศาสตร ์คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์กําแพงแสน
รองศาสตราจารย ์ดร. สรุไกร เพิม่คํา

1 ปี

การจําแนกไสเ้ดอืนดนิทีม่คีวามสําคญัทาง
เศรษฐกจิในประเทศไทย 4 ชนดิโดยใช ้
เครือ่งหมายดเีอ็นเอ

อ.วริยิา ลุง้ใหญ่
ภาควชิาสตัวบาล คณะเกษตร บางเขน
รศ.สมชยั จันทรส์วา่ง
ภาควชิาสตัวบาล คณะเกษตร บางเขน

ผลของ glucono-delta-lactone ตอ่คณุลกัษณะ
และการเกดิเจลของสม้ฟัก

นางสาวศริพิร เรยีบรอ้ย
ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์คณะเกษตร บางเขน
อ.นอ้งนุช ศริวิงศ์
ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์คณะเกษตร บางเขน
ดร. มนัส   ชยัจันทร์

1 ปี

อ.อรวรรณ ชณุหชาติ
สายวชิาวทิยาศาสตร ์คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์กําแพงแสน

1 ปี

การโคลนและการหาลําดบัเบสของโทรโปไม
โอซนิจากกุง้กา้มกรามและกุง้แชบว๊ย

อ.พรมิา พริยิางกรู
สายวชิาวทิยาศาสตร ์คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์กําแพงแสน
รองศาสตราจารย ์พนัเอก นายแพทย ์ไพบลูย ์ ปญุญฤทธิ์

2 ปี
51-52

การศกึษาเชือ้ราทีเ่จรญิในอณุหภมูสิงูและราทน
ความรอ้นจากดนิ เศษซากพชืทีเ่หลอืจาก
การเกษตรและประสทิธภิาพในการสรา้งเอนไซม์
เพือ่การนําไปใชป้ระโยชน์
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เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แหล่งทุน - 

รศ.สมศิริ แสงโชติ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาโรคพืช

การตรวจสอบโรคท่ีติดมากับเมล็ดข้าว 
และ จุดตัดสินใจเพ่ือการคลุกเมล็ด

1 2551-2551 740,560.00

อ.ชัยเทพ พูลเขตต์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

การประเมินความเส่ียงเชิงผลกระทบจาก
โรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านใน
ประเทศไทย

2 2551-2551 332,500.00

รศ.ธีระ รักความสุข
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
อ.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย
ผศ.สุวิชา เกษมสุวรรณ
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย
รศ.ธานีรัตน์ สานติวัตร
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
อ.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

การเพ่ิมประสิทธิภาพทางอากาศ
พลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

3 2551-2551 200,000.00

อ.นัญพร อินทรเทพ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
อ.พงศ์ธร พรหมบุตร
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

โครงการวิจัยและให้คําปรึกษาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบ
พัดกังหันลม

4 2551-2551 550,000.00

รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

โครงการวิจัยและให้คําปรึกษาระบบการ
จัดการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 
20 กิโลวัตต์

5 2551-2551 450,000.00

รวม     5  โครงการ     งบประมาณ  2,273,060.00 บาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาแหล่งทุน - 

ผศ.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
     คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
     สาขาวิชาการจัดการ

การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของผู้ประกอบการในเขตพื้นท่ีชาย
ฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

1 2551-2551 20,000.00

ผศ.พิมพรรณ สุจารินพงค์
     คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
     สาขาวิชาการโรงแรม

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติอ

2 2551-2551 20,000.00
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อ.อําพล วิจิตขจี
     คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
     สาขาวิชาพ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับวิถีการดําเนิน
ชีวิตของแรงงานอีสาน บริเวณโดยรอบ
นิคมเครือสหพัฒน์ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี

3 2551-2551 20,000.00

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ  60,000.00 บาท
ศูนย์ประสานงานเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจนแหล่งทุน - 

ผศ.ปราโมทย์ สฤษด์ินิรันดร์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน

โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

1 2551-2551 900,000.00

ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชากีฏวิทยา
อ.ศศิธร ตรงจิตภักดี (จันทนวรางกูร)
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
     สถานีวิจัยวนเกษตรตราด
ศ.จริงแท้ ศิริพานิช
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาพืชสวน
รศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาพืชสวน
รศ.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพฤกษศาสตร์
รศ.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล
พรชัย จุฑามาศ
     ศูนย์วิจัยการเรียนรู้ ศึกษา อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง
     

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ  900,000.00 บาท
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแหล่งทุน - 

อ.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

การพัฒนาเคร่ืองต้นแบบสําหรับรับซ้ือ
น้ํามันเหลือใช้

1 2551-2551 30,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ  30,000.00 บาท
รวมท้ังส้ิน     10  โครงการ     งบประมาณ   3,263,060.00 บาท
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