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2 2551-2551 50,000.00

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จําแนกตามแหล่งทุน

งบประมาณ
( บาท )

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

3,000.00

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ลําดับ คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

เงินรายได้ของหน่วยงาน
แหล่งทุน - คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

อ.สุจินต์ ภัทรภูวดล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

สุภาวดี แก้วสด
     ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ผศ.วรรณวิไล อินทนู
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ผศ.รัตยิา พงศ์พิสุทธา
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ผศ.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ผศ.สุภาพร กล่ินคง
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

อ.สุจินต์ ภัทรภูวดล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ศรีหรรษา มลิจารย์
     ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

นายสมนึก เช้ือวงศ์สกุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
โรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรใหม่

การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช
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3 2551-2551

1 2551-2551

2 2551-2551

3 2551-2551

จําแนกตามแหล่งทุน

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

100,000.00

ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ คณะผู้วิจัย ระยะเวลา ดําเนินการวิจัย

ผศ.รัชนี ฮงประยูร
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

งบประมาณ ( บาท )

นายสมนึก เช้ือวงศ์สกุล
     คณะเกษตร กําแพงแสน
     ภาควิชาโรคพืช

สมลักษณ์ พุ่มระชัฎ
     ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

ดําเนิน อุ่นศิริ
     ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     153,000.00
แหล่งทุน - คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.สุวพร ผาสุก
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

ผศ.จําเริญ เที่ยงธรรม
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

ดวงกมล ศรีวงแสน
     ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

ผศ.พิชัย ทองดีเลิศ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

60,000.00

ผศ.นงนุช อังยุรีกุล
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

556,820.00

การศึกษาแนวโน้มหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาส่งเสริมการเกษตรของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า

โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับปริญญาตรีของคณะ
เกษตร มก.

ผศ.พรรณวดี โสพรรณรัตน์
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาสัตวบาล

100,000.00

ผศ.ศวพร ศุภผล
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาปฐพีวิทยา

การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย

การศึกษาข้อมูลด้านการให้ผลผลิตไข่ การเจริญเติบโต และลักษณะ
ซากของไก่เบตง ในประชากรฝูงของฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
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4 2551-2551

1 2551-2551

2 2551-2551

3 2551-2552

1 2551-2551

จําแนกตามแหล่งทุน

งบประมาณ
( บาท )

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

แหล่งทุน - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสุดเขตต์ นาคะเสถียร
     คณะเกษตร มก.

556,820.00

ผศ.จํานงรักษ์ อุดมเศรษฐ
     คณะเกษตร บางเขน
     ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

50,000.00

128,000.00

แหล่งทุน - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.หฤทัย นําประเสริฐชัย
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

รศ.อุษณา ภัทรมนตรี
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

300,000.00

Pro.Dr.Sherwin Pheng
     Santou University, China

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     766,820.00

120,000.00อ.วรพรรณ เรืองผกา
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

ผศ.วรรณวิภา คูสกุล
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

สัมพันธ์  หุ่นพยนต์
     ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     548,000.00

รศ.อุษณา ภัทรมนตรี
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

อ.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการจัดการ

รศ.อุษณา ภัทรมนตรี
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

120,000.00

อ.วรพรรณ เรืองผกา
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     120,000.00

โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับปริญญาตรีของคณะ
เกษตร มก.

ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการส่ือสาระหว่างวัฒนาธรรม
เปรียบเทียบไทยและจีน

การประยุกต์ใช้ Usability Test ในงานตรวจสอบภายใน

โครงการศึกษาวิจัยความผูกพันธ์ต่อองค์กรเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล Employee Engagement

ผลกระทบของระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ที่มีต่อระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนิสิตโครงการปริญญาตรี
บัญชีภาคพิเศษ

การประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบการใช้ในการประเมินผลการควบคุม
โปรแกรมระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาภายใน

อ.วิมล รอดเพ็ชร
     คณะบริหารธุรกิจ บางเขน
     ภาควิชาการบัญชี
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1 2551-2551

2 2551-2551

3 2551-2551

4 2551-2551

5 2551-2551

6 2551-2551

4,000.00

16,300.00ผศ.ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาประมง
เรือเอกพิทักษ์ ใจดี
     กรมประมง

เรือโทพิษณุ ศิริพิชญ์ตระกูล
     กรมประมง

ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

จําแนกตามแหล่งทุน

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายเทพบุตร เวชกามา
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

ลําดับ คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รศ.ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

ผศ.ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี
     คณะประมง บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาประมง

5,000.00

50,000.00

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

แหล่งทุน - คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

50,000.00

นายเทพบุตร เวชกามา
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

เรือโทพิษณุ ศิริพิชญ์ตระกูล
     กรมประมง

ผศ.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

5,000.00

วิสุทธ์ิ  พรมเอี่ยม
     คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

ชีวประวัติของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan & 
Snyder, 1903) บริเวณไหล่ทวีปอันดามัน

ชีววิทยาประมงของปลาทูนา่ท้องแถบ, Katsuwonus pelamis 
(Linnaeus, 1758), บริเวณมหาสมุทรอินเดียฝ่ังตะวันออก

ผลของระบบลมต่อการผลิตหัวเช้ือคีโตเซอรอส (Chaetoceros sp.) ใน
เชิงธุรกิจ

อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus  Linnaeus, 1758 ) 
ที่ได้จากพ่อแม่พันธ์ุในบ่อดิน

การอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanous chenos, Forskal)  ในถัง
ไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ

การอนุบาลลูกปูม้า ระยะ Zoea 4 ถึง First Crab ในกระชังแขวนลอย
ในบ่อดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
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6 2551-2551

1 2551-2551

2 2551-2552

3 2551-2551

4 2551-2551

1 2551-2551

2 2551-2552

10,000.00

5,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน

งบประมาณ
( บาท )

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โสภี วิชัยเมือง
     คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

รวม     6  โครงการ     งบประมาณ     130,300.00

อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus  Linnaeus, 1758 )
 ที่ได้จากพ่อแม่พันธ์ุในบ่อดิน

นายเทพบุตร เวชกามา
     คณะประมง บางเขน
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

20,000.00

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
     คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

14,000.00

แหล่งทุน - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ
     คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

20,000.00กว่าจะเป็นบัณฑิตเกียรตินิยม

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     64,000.00

รศ.อภิญญา หิรัญวงษ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสถิติ

อ.วราพรรณ อภิศุภะโชค
     คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
     คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของอาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อคุณภาพ
ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์

ภาวะการมีงานทําและความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของคณะ
มนุษยศาสตร์ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปี 2551

ผศ.วิชาญ เอียดทอง
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ผศ.ดวงใจ ศุขเฉลิม
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

อ.สราวุธ สังข์แก้ว
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

200,000.00สวนรวบรวมพรรณไผ่คณะวนศาสตร์

แหล่งทุน - คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.สราวุธ สังข์แก้ว
     คณะวนศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

151,000.00พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     351,000.00
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1 2551-2552

2 2551-2551

3 2551-2552

4 2551-2552

5 2551-2553

100,000.00อ.อัญชณี สังข์เจริญ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร์

อ.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

อ.วรรณรดา สุราช
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร์

จําแนกตามแหล่งทุน

ลําดับ คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. นิศารัตน์  ตั้งไพโรจน์วงศ์
     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร. นฤมล  แสงประดับ
     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr. Michael T. Barbour
     Director of Center for Ecological Science, Tetra Tech, Inc.

อ.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

งบประมาณ
( บาท )

แหล่งทุน - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.บุญเสฐียร บุญสูง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

100,000.00การพัฒนา และประยุกต์วิธีการมาตรฐานสําหรับประเมินคุณภาพน้ํา
ทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลําธารต้น
น้ํา อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

100,000.00

240,000.00

ณัฐนันท์ ตาบเพ็ชร์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

100,000.00

การยับย้ังการทํางานของ epidermal growth factor receptor ด้วยวิธี
ผสมผสานระหว่างการจําลองในคอมพิวเตอร์และการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ

การยับย้ังการแสดงออกของยีนในไวรัสตับอักเสบบีด้วย RNAi

รศ.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อ.วรรณรดา สุราช
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร์

อ.อัญชณี สังข์เจริญ
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร์

การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบ
คเทอริโอซิน จากเช้ือ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะ
นํามาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทาง
ชีวภาพ

การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถ่ินฐานของชุมชน 
โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลําดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเด
รียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี
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5 2551-2553

6 2551-2551

7 2550-2551

8 2551-2551

9 2551-2551

10 2551-2551

11 2550-2550

1 2551-2552

75,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

500,000.00

5,000.00

ลําดับ คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

อ.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

วุฒิชัย พาราสุข
     คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รศ.สุภา หารหนองบัว
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ
( บาท )

การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถ่ินฐานของชุมชน 
โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลําดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอน
เดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี

อ.ประดิษฐ์ แสงทอง
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพันธุศาสตร์

100,000.00

20,000.00

อ.นลวัฒน์ บุญญาลัย
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

อ.ราตรี วงศ์ปัญญา
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

ดร. บัวบาล กัวประเสริฐ
     ห้องปฏิบัติการซินโครตรอนแห่งชาติ

รศ.วราภรณ์ พาราสุข
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

อ.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

อ.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาชีวเคมี

อ.พรพรรณ พรศิลปทิพย์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเคมี

แหล่งทุน - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

รวม     11  โครงการ   งบประมาณ     1,394,000.00

การศึกษาและวิเคราะห์โลหะเชิงซ้อนบางชนิดด้วยวิธีทางสเปกโทร
ฟลูออโรเมทรีแบบกราดพร้อมสัมพันธ์

ผลของจุนสีต่อกล้ามเนื้อเท้าของหอยเชอร่ี

104,000.00

รศ.วิยะดา สีหบุตร
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาสัตววิทยา

อ.ศักดิ์ดา คําจันทร์
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

42,300.00การจัดการสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งให้มีค่าใช้จ่ายด้าน
คงคลังต่ําสุด ด้วยวิธีการวางแผนเล้ียงกุ้งของเกษตรกร

50,000.00ผศ.พัชรี เลิศวิจิตรศิลป์
     คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาคณิตศาสตร์

การศึกษาโครงสร้างของ HIV-1 รีเวิร์สทรานคริปเทสและมิวแตนกับ
สารออกฤทธ์ิยับย้ัง

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริโอเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยา
อินทรีย์ในปฏิกิริยาแมนนิช

โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เร่ืองอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชัน

การศึกษาลักษณะของเอนไซม์อัลดีไฮด์ดีไฮโดรจิเนส (BADH และ 
OS2AP) จากข้าวหอมมะลิ
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1 2551-2552

2 2551-2551

3 2551-2552

4 2551-2552

1 2551-2551

2 2551-2551

3 2551-2551

4 2551-2551

1 2551-2551

2 2551-2551

แหล่งทุน - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

20,000.00

100,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน

งบประมาณ
( บาท )

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

อ.วิเรขา คําจันทร์
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

42,300.00

อ.วิเรขา คําจันทร์
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

49,500.00

อ.ศักดิ์ดา คําจันทร์
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

ลําดับ คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

อ.ศักดิ์ดา คําจันทร์
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

อ.ศักดิ์ดา คําจันทร์
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     180,900.00

อ.วิเรขา คําจันทร์
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

45,900.00

อ.วิเรขา คําจันทร์
     คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร
     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

43,200.00

รวม     4  โครงการ     งบประมาณ     80,000.00

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

อ.ทีปกร ศิริวรรณ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

20,000.00

ผศ.รังสินี โสธรวิทย์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

20,000.00

20,000.00

แหล่งทุน - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย)
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

50,000.00

อ.มิติ รุจานุรักษ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การถอดรหัสแบบแมปสําหรับการเข้ารหัสเทลลิสแบบพอลลิโนเมียล
ริงคอนโวลูช่ันเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลภาพในช่องสัญญาณไร้สาย

การแบ่งภาพด้วยกล้องสเตอริโออย่างอัตโนมัติ

การจัดการสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งให้มีค่าใช้จ่ายด้าน
คงคลังต่ําสุด ด้วยวิธีการวางแผนเล้ียงกุ้งของเกษตรกร

การจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเคร่ืองจักรแบบขนานที่อิสระต่อ
กันและมีประสิทธิภาพต่างกันโดยเคร่ืองจักรแต่ละเคร่ืองมีเวลา
เตรียมการและเวลาเสร็จส้ินรวมต่ําสุด

การจัดตารางเวลาการตัดแบ่งรูปแบบช้ินงานส่ีเหล่ียมมุมฉากบน
เคร่ืองจักรแบบขนาน ให้มีเวลาแล้วเสร็จน้อยสุด

การจัดวางผังโรงงานสําหรับกระบวนการผลิตแบบงานส่ังทํา : 
กรณีศึกษาโรงงานเย็บเส้ือผ้าสําเร็จรูป

การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่ง
นําและบํารุงรักษาสองพี่น้อง

การศึกษาสภาพปัญหาเร่ืองนําในเขตพื้นที่โครงการชลประทานแม่
กลอง

การสกัดสารต้านเช้ือจุลินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

อีเอ็กซ์แซม:ระบบข้อสอบออนไลน์
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3 2551-2551

4 2551-2551

5 2551-2551

6 2551-2551

7 2551-2551

8 2551-2551

9 2551-2551

10 2551-2551

11 2551-2551

100,000.00

50,000.00

20,000.00

50,000.00

100,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน

50,000.00

100,000.00

50,000.00

อ.กาญจนพันธ์ุ สุขวิชชัย
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

100,000.00

ผศ.เด่นชัย วรเศวต
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.พีระยศ แสนโภชน์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

การพัฒนาการอุปกรณ์กราดภาพตัดขวางโดยค่าความจุไฟฟ้า
สําหรับตรวจสอบคุณภาพผลไม้

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลที่มีข้อจํากัด
ทางด้านพลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.บารเมศ วรรธนะภูติ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ผศ.สุรีรัตน์ ผลศิลป์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

การศึกษากระบวนการในการผลิตวัสดุเชิงประกอบเหล็กกล้าไร้สนิม 
316L กับทังสเตนคาร์ไบด์

การศึกษาการลดการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯโดยวิธี 
Surcharging

อ.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นายสุรเทพ   นิลนนท์
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เกษตรศาสตร์

อ.ธัญดร ออกวะลา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของอาคารชลประทานที่สําคัญ

นาย ภัคชนม์  หุ่นสุวรรณ์
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.วรากร ไม้เรียง
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นายสุปรีชา ฟุ้งกีรติ
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อรุณ  ปราบมาก
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มก.

อ.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.พีระยศ แสนโภชน์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โครการวิจัยพัฒนาเคร่ืองผลิตแผ่นพิมพ์ลายวงจรต้นแบบหนึ่งหน้า 
แบบอัตโนมัติ

โครงการ ศึกษาเพื่อสร้างแผนภูมิการออกแบบของนํ้าซึมผ่านเขื่อนดิน

แบบจําลองเพ่ือการประเมินค่า API วิกฤติสําหรับการเตือนภัยดินถล่ม

การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลวภายในถังบรรจุระบบ 3 
ถังโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมเพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิต

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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12 2552-2552

1 2551-2551

2 2551-2551

3 2551-2551

1 2551-2551

2 2551-2551

3 2551-2551

1 2551-2551

2 2551-2551

3 2551-2551

5,000.00

100,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50,000.00

1,700.00

30,000.00

5,000.00

800.00

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

อ.พูนลาภ ลามศรีจันทร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แหล่งทุน - คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวม     12  โครงการ     งบประมาณ     870,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ คณะผู้วิจัย

ผศ.มณฑป ไชยชิต
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     25,000.00

รศ.สาโรช โศภีรักข์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

15,000.00

รศ.สาโรช โศภีรักข์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.สาโรช โศภีรักข์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษาสถานภาพและปัญหาของการบริหารโครงการจัด
การศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย

สภาพของหลักสูตรปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

สภาพของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     81,700.00

การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนในรายวิชาขั้นตอนการพิสูจน์:
เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

แหล่งทุน - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.สุชาดา นันทะไชย
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาการศึกษา

ผศ.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
     คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาพลศึกษา

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ พ.ศ. 2545

โครงการวิจัยเเละพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขา
บริหารการศึกษา

แหล่งทุน - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.วรงค์ศรี แสงบรรจง
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

10,000.00

อ.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

อ.นันทรัตน์ พึ่งแพง
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

10,000.00

อ.วรงค์ศรี แสงบรรจง
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

อัลกอริธึมสําหรับการบีบอัดภาพนิ่งสีที่ใช้หน่วยความจําในการ
ประมวลผลต่ําเพื่อใช้ในระบบจับการเคล่ือนที่แบบมีหน่วยความจํา
จํากัด

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ศึกษาของนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์: 
กรณีศึกษารายวิชาเร่ืองเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2551

การสํารวจความต้องการจําเป็นของนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
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3 2551-2551

1 2551-2551

2 2551-2551

1 2550-2550

1 2551-2551

2 2551-2551

1 2551-2551

35,000.00

400,000.00

10,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน

ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาครุศึกษา

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     20,800.00

การสํารวจความต้องการจําเป็นของนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน

ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลําดับ คณะผู้วิจัย

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     600,000.00

ผศ.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธ์ิ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

แหล่งทุน - คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ชลลดา หลวงพิทักษ์
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

200,000.00

200,000.00

แหล่งทุน - คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

200,000.00A Testing on Time-varying Parameter of Factors 
Affecting GDP Growth of Thailand

แหล่งทุน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ศราวุธ เปรมใจ
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     84,000.00

อ.สุภาพร เล่ียวไพโรจน์ (แก้วกอ)
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
     สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับจัดการฐานข้อมูลบุคลากร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมใน
พื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อ.พิธาน เรืองวงศ์โรจน์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

49,000.00

อ.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
     คณะสังคมศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาภูมิศาสตร์

40,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     40,000.00

แหล่งทุน - คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองทุนพัฒนาบุคลากร )

การกลายเป็นเมืองและการเปล่ียนแปลงแบบรูปการตั้งถ่ินฐานใน
เขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใต้แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคราย
สาขา

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     

ผศ.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
     คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
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1 2551-2551

1 2551-2551

1 2551-2551

1 2551-2551

ผศ.ปารียา อุดมกุศลศรี
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน
     ภาควิชาเภสัชวิทยา

แหล่งทุน - 

100,000.00

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     100,000.00

แหล่งทุน - คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จําแนกตามแหล่งทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ลําดับ คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

งบประมาณ
( บาท )

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แหล่งทุน - คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนการศึกษาประเภทสนับสนุนวิชาการ)

อ.สมชัย สัจจาพิทักษ์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

10,000.00

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเภททั่วไป)

อ.กรวิชญ์ อนุกูลวุฒิพงศ์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

108,000.00

ผศ.นรินทร์ อุประกรินทร์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

200,000.00

นางศรีสมัย วิริยารัมภะ
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     108,000.00

นายศุภชาติ ปานเนียม
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ

ผศ.อดิศร ยะวงศา
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

อ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

นวลอนงค์  ปริโยธร
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิต
สัตว์

อ.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

ธีระชาติ เสร็จกิจ
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     10,000.00
แหล่งทุน - คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน มก. (กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท)

การศึกษาคุณสมบัติของเม็ดลูกปัดยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษาการติด
เช้ือแบคทีเรียเฉพาะที่

ผลของการเสริมไขมันในรูปอิมัลซิไฟด์และซิลีเนียม ในอาหารต่อการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน อัตราการเจริญเติบโตค่าโลหิตวิทยา
ในปลานิล

การวัดประสิทธิภาพของระบบสืบพันธ์ุของโคสาวลูกผสม โฮลสไตน์ 
ฟรีเช่ียน ในฟาร์มราย
ย่อย เขตอําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างป ีพ.ศ. 2548 - 
2550

การศึกษาการปล่อยเช้ือซัลโมเนลลาในลูกไก่เนื้อที่เกิดมาจากฝูงพ่อ
แม่พันธ์ุที่มีการทําวัคซีนซัลโมเนลลา ชนิดเช้ือตาย (SalenvacT)
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1 2551-2551

2 2551-2551

3 2551-2551

1 2551-2553

2 2551-2551

1 2551-2551

30,000.00

30,000.00

193,000.00

จําแนกตามแหล่งทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

200,000.00

ลําดับ คณะผู้วิจัย ระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย

แหล่งทุน - สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รวม     3  โครงการ     งบประมาณ     593,000.00

รศ.วรวิทย์ วัชชวัลคุ
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาพยาธิวิทยา

อ.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

งบประมาณ
( บาท )

200,000.00

ภัทรา  มูลจิตร
     คณะสัตวแพทยศาสตร์ กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิต
สัตว์

แหล่งทุน - สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

อ.สุมิตร สุวรรณ
     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กําแพงแสน
     ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

50,000.00

ผศ.พิมพรรณ สุจารินพงค์
     คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา
     สาขาวิชาการโรงแรม

นายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์
     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
     ฝ่ายเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติ

รวมทั้งสิ้น  78  โครงการ    งบประมาณ     6,630,520.00

รวม     2  โครงการ     งบประมาณ     60,000.00

นายเพิ่ม สุรักษา
     สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
     ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

รวม     1  โครงการ     งบประมาณ     50,000.00

การพัฒนาการผลิตเย่ืออินทรีย์จากยูคาลิปตัสฟอกขาว

พฤติกรรมการซื้อผ้าฝ้ายทอมือของประชาชนทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร (เพศหญิง)

การศึกษาติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการ
พัฒนาบุคลากรท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาการปล่อยเช้ือซัลโมเนลลาในลูกไก่เนื้อที่เกิดมาจากฝูงพ่อ
แม่พันธ์ุที่มีการทําวัคซีนซัลโมเนลลา ชนิดเช้ือตาย (SalenvacT)

การสํารวจเช้ือไวรัสเวสท์ไนล์ในนกอพยพและนกประจําถ่ินภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

ผลกระทบและปริมาณเมลามีนที่มีผลต่อสัตว์น้ํา (กบ ปลาช่อน ปลา
ดุก) ที่ได้รับอาหารผสมเมลามีนที่มีความเข้มข้นต่างกัน โดยประเมิน
จากค่าเลือดและลักษณะทางพยาธิวิทยาของไตและตัย


